
شليك نهايي

يادداشت
حسين كرمانپور؛ مدير کل پیشین روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

بیش از 18 ماه از شــیوع کرونا مي گذرد و آمار فوت 
و ابتال همچنان باالســت. در اين مدت بیشــترين 
فشــار براي درمان بیماران، به پزشکان و گروه هاي 
پرستاري وارد شده که اين وضعیت آسیب هاي رواني 
جدي برايشان همراه داشته است. در تمام دنیا هنگام وقوع يك حادثه يا بحران، 
اغلب کساني که درگیري بیشتري با ماجرا پیدا کرده اند و به اصطالح نیروهاي 
عملیاتي به حساب مي آيند، بعد از مدتي تعويض مي شوند و نیروهاي تازه نفس 

را جايگزين آنها مي کنند.
 در غیراين صورت از يك سو نمي توان از آنها انتظار کارايي الزم را داشت و از سوي 
ديگر، وضعیت جســمي و رواني خودشــان تحت تأثیر قرار مي گیرد. بنابراين در 
مواجهه با شرايط سنگین و سخت، موضوع مهم اين است که افراد نیاز به استراحت 
و تجديد قوا دارند. در غیراين صورت، نیروها دچار فرسودگي مي شوند و توان الزم 
را براي انجام کار درســت نخواهند داشــت. در تمام عرصه هاي مهم مثل جنگ، 
زمین بازي يا همین مقابله با بیماري کرونا، معموال ضربه از جايي وارد مي شــود 
که »تعويض«ها و تجديد قوا به موقع انجام نشده باشند. شیوع بیماري کرونا هم 
بي شباهت به مبارزه در میدان جنگ نیست. چون افرادي که در دوران کرونا براي 
تیمار بیماران در بیمارستان ها حضور دارند، از پزشك و پرستار گرفته تا هر شخص 
ديگري که با بیماران در ارتباط است، مي داند به نوعي با مرگ هم دست و پنجه نرم 
مي کند. پیش از انجام واکسیناسیون، کادر درمان مي دانست ممکن است جانش 

در خطر باشد، با اين حال به کارش ادامه داد و 400نفر هم قرباني داد. هرچند که 
هنوز اين شرايط وجود دارد. 

مجموعه اين عوامل، عالوه بر دست و پنجه نرم کردن با خود بیماري، کادر درمان را 
از درون دچار اضمحالل، بي انگیزگي و ناتواني کرده است. همچنین تناقض گويي ها، 
تعلل در واردات واکسن، نظرات متفاوت مســئوالن، افزايش روند مرگ بیماران 
به ويژه جوانان در بیمارســتان ها و ديدن حال زار و نزار خانواده آنها، کادر درمان 
را فرسوده کرده و منجر به تضعیف روحیه آنها شــده است. بي تفاوتي رسانه هاي 
سمعي بصري، مقابله نکردن با ساختارشــکن ها و ادامه وقوع پیك ها وموج هاي 
متعدد بیماري، توان و فرصتي براي تجديد قــوا دراختیار کادر درمان قرار نداده 
است. فوت همکاران و ابتالي آنها به بیماري هم مزيد بر علت شده؛ به گونه اي که 

باعث خستگي بیشتر و کم شدن انگیزه ديگر کارکنان شده است. 
يکي ديگر از نگراني هاي کادر  درمان به خطر افتادن سالمت خانواده هايشان است، 
همین موضوع مي تواند منجر به ايجاد اســترس و اضطراب مضاعف در آنها شود. 
واکسیناسیون خانواده کادر درمان تنها کاري بود که مي توانست تا حدودي اين بار 
رواني را از آنها بردارد. کمبود تخت و تجهیزات پزشکي براي بیماران در پیك هاي 
مختلف هم باعث فرسايش بیشتر کادر درمان شده است. ضمن آنکه با مبتال شدن 
خانوادگي افراد به کرونا در پیك پنجم، امکان بستري شدن براي بسیاري از بیماران 
وجود ندارد و همین موضوع هم فشار ديگري بر کارکنان بخش درمان وارد کرده 
است. بنابراين در اين شرايط الزم است وزارت بهداشت و در حوزه کالن تر، دولت، 
پشتیباني قوي و همه جانبه اي از کادر درمان داشته باشد تا سالمت روان و روحیه 

آنها تقويت و حفظ شود.
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شليك نهايي
يك شب بعد از حذف استقالل ايران در مرحله يك هشتم نهايي 
لیگ قهرمانان آسیا، ديگر نماينده ايران يعني پرسپولیس در 
ورزشگاه مرکزي شهر دوشنبه مقابل تیم استقالل تاجیکستان 
قرار گرفت تا راه صعود به مرحله يك چهــارم را براي خودش 
هموار کند. در ترکیب اولیه پرسپولیس رضا اسدي تنها بازيکن 
جديد اين تیم بود و 10نفر ديگر حامد لك، سیدجالل حسیني، 
فرشاد فرجي، سیامك نعمتي، سعید آقايي، میالد سرلك، وحید 
امیري، مهدي ترابي، امید عالیشاه و مهدي عبدي بودند. بازي 
بسته استقالل و تجمع بازيکنان سختکوش اين تیم در زمین 
خودي موجب شد اين بازي صحنه هاي حساس زيادي نداشته 
باشد و پرسپولیس براي رسیدن به گل زحمت زيادي را متحمل 
شد. استقالل که با سیستم دفاع و ضدحمله توانسته بود الهالل 

را هم در مرحله قبلي شکست دهد در مقابل نايب قهرمان فصل 
گذشته نیز به همین تاکتیك روي آورد و در ضدحمالت بسیار 
سريع به دروازه پرسپولیس حمله ور مي شد که يکي دو بار هم از 
اين طريق دروازه حامد لك را با خطر مواجه کرد. در نیمه دوم 
پرســپولیس بیش از نیمه اول توانست موقعیت سازي کند اما 
ضربات عبدي و امیري توسط دروازه بان حريف مهار شد. نهايتا 
در حالي که 90دقیقه به پايان رســیده بود و به نظر مي رسید 
بازي به وقت هاي اضافه خواهد کشــید، مهدي ترابي از پشت 
محوطه جريمه با ضربه اي مواج توپ را از باالي سر دروازه بان 
حريف عبور داد و گل باارزشي را به نام خودش ثبت کرد. گلي 
که پرسپولیس را به جمع 8تیم برتر آسیا فرستاد تا ايران مثل 

سال گذشته در اين مرحله يك نماينده داشته باشد.

استقالل تاجیکستان 90دقیقه مقابل پرسپولیس ايستادگي 
کرد اما در دقیقه91 مغلوب شلیك زيباي مهدي ترابي شد

پيروزي فوتسال در گام اول
تیم ملي فوتسال ايران اولین بازي اش 
در جام جهاني فوتســال را بــا برتري 
نزديك 3-2 مقابل صربســتان پشت 
سر گذاشت. فوتسالیست هاي ايران که 
در دوره قبلي با شگفتي سازي به عنوان 
سوم جهان رسیده بودند، در اين دوره 
همراه با آرژانتین، آمريکا و صربستان در 
گروه سختي قرار گرفته اند. اما شاگردان 
احمد ناظم الشريعه شــروع خوبي در 
اين رقابت ها داشــتند و شب گذشته با 
گل هاي حمید احمــدي، فرهاد فخیم 
و احمد اســماعیل پور با نتیجه 3-2 بر 
صربستان غلبه کردند. بازي بعدي ايران 
جمعه 26شهريور مقابل آمريکا برگزار 

خواهد شد.
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بازديد اسالمي از نيروگاه اتمي بوشهر و تاسيسات هسته اي اصفهان
محمد اسالمي، رئيس ســازمان انرژي اتمي در راس هيأتي ضمن بازديد از نيروگاه اتمی بوشهر در 
جريان آخرين گزارش ها درباره فعاليت اين نيروگاه و پروژه هاي نيروگاهي ديگر سازمان قرار گرفت. 
به گزارش ايسنا، او همچنين از مركز بين المللي آموزش هسته اي 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 
هسته اي انجام گرفت، ضمن بازديد از نخستين مركز بين المللي آموزش هسته اي ايران، از بخش هاي 
مختلف تأسيسات هسته اي اصفهان ازجمله رآكتور صفر قدرت آب سنگين )HWZPR(، رآكتور چشمه 

نوتروني مينياتوري )MNSR( و رآكتور زيربحراني آب سبك )LWSCR( بازديد كرد.

ث
مك

نكته روز

 تعويق 110روزه در برگزاري 
نشست هاي شوراي هماهنگي قوا 

شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 110روز است كه جلسه 
تشكيل نداده است. این شورا 3ســال پيش با هدف مبارزه با جنگ 
اقتصادي و تحریم هاي ناشي از خروج آمریكا از برجام شروع به كار كرد 
و نمایندگاني از هر 3قوه در آن عضویت داشتند. دولت سيزدهم هنوز 
درباره ادامه فعاليت این شورا یا متوقف ساختن جلساتش اعالم موضع 
نكرده است. انتخابات ریاســت جمهوري سيزدهم و تشكيل كابينه 
جدید دولت، این جلسات مقامات ارشد نظام در نهاد ریاست جمهوري 

را با وقفه مواجه كرد.
به گزارش همشهری، تغيير اصلي در تركيب این نشست ها ریاست 
آن است كه از این به بعد برعهده سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور 
خواهد بــود. او قبال به عنوان رئيس قوه قضایيه در جلســات حضور 
پيدا مي كرد و اكنون مســئوليت جلسات شــوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي قوا برعهده اش است. تغيير اصلي دیگر در این تركيب حضور 
غالمحسين محسني اژه اي به عنوان رئيس قوه قضایيه است كه پيش 
از این به عنوان معاون اول قوه قضایيه در جلســات حاضر مي شد. از 
تركيب دولتي هاي حاضر در جلسات هماهنگي اقتصادي قوه هنوز 
تكليف یك صندلي مشخص نيست و آن هم رئيس كل بانك مركزي 
است. هنوز فرد جدید براي این مسئوليت در دولت سيزدهم منصوب 

نشده   و هم اكنون اكبر كميجاني مسئوليت آن را برعهده دارد. 
دبير شوراي هماهنگي اقتصادي قوا نيز بنا به روال 3سال اخير آن 
معاون اقتصــادي رئيس جمهور خواهد بود. با این وصف، محســن 
رضایي عالوه بر دبيري مجمع تشــخيص مصلحــت نظام، دبيري 
شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا را نيز عهده دار خواهد شــد. 
وزراي اقتصادي در كنار برخي روســاي كميســيون هاي مجلس، 
معاون اول قوه قضایيه و دادستان كل كشور ازجمله اعضاي حاضر 

در این جلسات بوده اند.
رویكرد ســيدابراهيم رئيسي نســبت به تداوم فعاليت این شوراي 
فرادستي تصميم ساز و سرنوشت آن در روزهاي آتي مشخص خواهد 
كرد. مسئوليت ها و اختيارات شورا در دولت سابق با انتقاداتي مواجه 
شده بود. حسن روحاني كه در ابتداي تشــكيل این شورا نسبت به 
فعاليت آن اســتقبال كرده بود، 11مردادماه1400 در آخرین روز 
مسئوليتش گفت: »رهبر معظم انقالب به من فرمودند شما فرمانده 
جنگ اقتصادي در كشور هستيد؛ منتهي فرمانده اي بودم بي سرباز و 
بي اسلحه. فشاري كه به ما در سال ۹۷ وارد شد و موجب تورم و كاهش 
رشد و ركود شد و به اشتغال فشــار آورد، باعث شد در ۹8 شروع به 

جبران كنيم.« 
 بحث پذیرش مسئوليت تصميمات این شورا با حرف و حدیث هایي 
مواجه شده بود، ازجمله در گراني بنزین در آبان ماه13۹8 كه منجر 
به برخي اعتراضات خياباني شد. روحاني اعالم كرد این گراني مصوب 
شــوراي عالي 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 ۹۷ و با 
آغاز فشار حداكثري دولت آمریكا، تشكيل این شورا به دولت كمك 
كرد تا در برخي  مسائل كه ســازوكارهاي معمول اجازه سرعت در 
تصميم گيري و اقدام را نمي داد، بتواند در مسيري كوتاه تر براي حل 

و فصل مسائل تصميم گيري كند.«
دوم خردادماه13۹۷، رهبــر معظم انقالب در دیدار با مســئوالن 
نظام، صراحتاً در مطالبه جدیدي از مســئوالن براي مقابله با جنگ 
اقتصــادي آمریكا تصریح كردند: »دشــمن ما اتاق جنــگ را برده 
اســت در وزارت خزانه داري؛ ]اتاق[ جنگ عليه مــا به جاي وزارت 
دفاع، وزارت خزانه داري آنها ست، به شكل فعال هم مشغولند... من 
عرض مي كنم اینجا هم بایست ستاد مقابله با شرارت این دشمن در 
مجموعه اقتصادي تشكيل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتيباني كند، 
باید به صورت همراه كمك كند اما باید در مركز اقتصادي دولت این 

ستاد تشكيل  شود و این كار را دنبال كنند.«
رئيس جمهور سابق ۶تيرماه13۹۷ یك ماه پس از آغاز به كار جلسات 
شورا در نشست هم اندیشي مدیران ارشد دولت با اشاره به دیدار خود 
با رهبر معظم انقالب، گفت: دیروز مقام معظم رهبري یك جمله اي 
به من فرمودند كه شــما مصوبات این دو جلسه سران قوا را تصویب 
كرده اید و فرستاده اید براي من و صبر كرده  اید تا تأیيد كنم، هر چه 
تصویب مي كنيد همان لحظه ابالغ كن و من از شما حمایت مي كنم. 
وقتي 3قوه با هم هستند و مقام معظم رهبري حمایت مي كنند، ما 

مي توانيم به راحتي از مشكالت عبور كنيم.
استفاده از ظرفيت هاي جایگزین یكي از گزینه هاي محتمل انتخاب 
رئيسي براي تغيير روند این سازوكار اســت. 3هفته پس از تشكيل 
كابينه ســيزدهم و برگزاري جلســات هيأت دولت در دوره جدید، 
روساي 3قوه هر هفته با یكدیگر جلسه دارند و موضوعات اقتصادي 
نيز دستور كار اصلي آنها در این جلسات است. رئيسي با 2بار ميزباني 
استقبال بيشتري نسبت به برگزاري این جلسات در مقایسه با دولت 
سابق داشته است. همگرایي سياسي بيشتر روساي قوا در این دوره 
احتمال فعال ســازي هر چه بيشتر این ســازوكار براي تصميمات 
مشترك در حوزه هاي كالن سياســي و اقتصادي كشور را افزایش 

داده است.

 مذاكره ذوالفقاري و الكاظمي
درباره اربعين

در دیدار رئيس ســتاد مركزي اربعين جمهوري اســالمي ایران با 
نخست وزیر عراق در جریان ســفر به تهران، 8محور مهم مرتبط با 

مراسم اربعين مورد پيگيري و تأكيد قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، در دیدار ذوالفقاري، معاون وزیر كشور و رئيس ستاد 
مركزي اربعين جمهوري اســالمي ایران با نخست وزیر عراق كه در 
جریان ســفر الكاظمي به تهران روي داد، موضوعات مهم مرتبط با 
مراسم پياده روي اربعين حسيني مورد تبادل نظر طرفين و پيگيري 

از سوي طرف ایراني قرار گرفت.
حســين ذوالفقاري در این دیدار، امكان صدور مجــوز براي انتقال 
نيازمندي هاي موكب داران ایرانــي از طریق مرزهاي زميني، امكان 
كاپوتاژ خودروهاي امداد و نجات هالل احمر و حذف تست PCR در 
زمان صدور روادید و جایگزیني آن با ارائه تست منفي PCR در هنگام 
ورود به فرودگاه هاي ایران براي سفر به عراق را مورد تأكيد و پيگيري 
قرار داد.قطعي و نهایي كردن سهميه زائران ایراني براي شركت در 
مراسم اربعين و راه هاي كاهش هزینه سفر، از دیگر محورهاي مورد 

تأكيد در این دیدار بود كه مورد توجه قرار گرفت.

كميســيون امنيت ملي و سياســت 
خارجي مجلس امروز براي بررســي مجلس

جزئيات ســفر اخير مدیركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي تشكيل جلسه مي دهد.

قرار اســت در این جلسه محمد اســالمي، رئيس 
ســازمان انرژي اتمي توضيحاتي درباره سفر اخير 
گروســي به تهران به نمایندگان مجلس شــوراي 

اسالمي ارائه كند.
پيش از این علي اكبر صالحي، رئيس پيشين سازمان 
انرژي اتمي طبق روال بعد از چنين توافق هایي براي 
ارائه توضيحات به صحن علني مجلس یا كميسيون 

امنيت ملي و سياست خارجي مي رفت.
به گزاش همشهری، حضور اسالمي در كميسيون 
امنيت ملي بعد از گالیه برخي از نمایندگان نسبت 

به بي خبري مجلس از جریان توافق جدید ایران با 
آژانس مطرح شد.

در همين راســتا هم بود كه در نشست صبح دیروز 
مجلس احمــد اميرآبادي، نماینده قم با اشــاره به 
بي اطالعي نماینــدگان از این توافــق در تذكري 
خواســتار حضور رئيس ســازمان انرژي اتمي در 
مجلس براي ارائه گــزارش در این زمينه شــد. او 

گفت: »براساس بند 8 ماده 22 آیين نامه داخلي از 
رئيس و هيأت رئيسه مجلس درخواست داریم  آقاي 
اسالمي، رئيس سازمان انرژي اتمي در جلسه علني 
یا غيرعلني به مجلس دعوت شود و درخصوص این 
توافق كه مرتبط با قانون اقــدام راهبردي براي لغو 
تحریم ها ست، به نمایندگان ملت توضيح دهد تا در 

جریان توافق صورت گرفته باشيم.«
نخستين توافقنامه ميان آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و ســازمان انرژي اتمي ایران در دولت جدید 
در ســفر 4روز پيــش رافائل گروســي، مدیركل 
آژانس به ایران امضا شد. براســاس آنچه در بيانيه 
مشترك اعالم شد، ایران اجازه تعویض كارت هاي 
حافظه دوربين هاي نظارتي را به آژانس داده است. 
البته محمد اسالمي، رئيس ســازمان انرژي اتمي 
كشورمان تأكيد كرده است كه این توافق براساس 
نظارت هاي پادماني آژانس كه همه كشورهاي عضو 

موظف به اجراي آن هستند، انجام شده است.
براساس قانون اقدام راهبردي مجلس كه در آذر ۹۹ 
در مجلس یازدهم تصویب شــد، دولت  ملزم است 
با توجه به اجرا نشــدن تعهدات برجامي از ســوي 
طرف هاي غربي، نظارت هاي فراتر از پادمان ازجمله 

اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف كند.
البته در اسفند ماه ســازمان انرژي اتمي به توافقي 
سه ماهه با آژانس دست پيدا كرد كه درصورت لغو 
همــه تحریم ها فيلم هاي دوربين هاي مداربســته 
تاسيسات هسته اي حفظ مي شد و در اختيار آژانس 
قرار مي گرفت؛ اتفاقي كه رخ نداد اما در سفر گروسي 
به تهران مشــخص شــد كه این فيلم ها به شكل 
مهروموم  شده و طبق پروتكل ها همچنان در ایران 

نگهداري مي شود.
اگرچه امروز اسالمي نخستين گزارش هسته اي خود 
به مجلسي ها را ارائه مي كند، اما پيش از این هم بارها 
علي اكبر صالحي براي ارائــه توضيحات به مجلس 
رفته بود. آخرین بار كمتر از یك  ماه پيش، مرداد ماه 
گذشــته بود كه علي اكبر صالحي، رئيس سازمان 
انرژي اتمي در نشست كميسيون اصل ۹0 مجلس 
گزارشي از اقدامات سازمان متبوع خود درباره نحوه 
اجراي قانون اقدام راهبردي را ارائه كرد؛ جلسه اي 
كه با حضور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
انرژي اتمي، نمایندگاني از مركز پژوهش ها و اعضاي 
كميســيون براي ارزیابي نحوه اجراي قانون اقدام 
راهبردي و پيشنهادهایي براي تقویت آن برگزار شد.

 رئيس جمهوري به دوشنبه مي رود. 
امامعلي رحمــان، رئيس جمهوري دولت

تاجيكستان از سيدابراهيم رئيسي 
دعوت كرده تا براي شــركت در اجالس ســران 
سازمان همكاري شانگهاي به این كشور سفر كند. 
به این ترتيب رئيس جمهوري پنجشنبه، تهران را 
براي نخستين ســفر خارجي خود ترك مي كند و 
هيأتي بلندپایه از مقامات سياسي و اقتصادي نيز او 
را همراهي خواهند كرد. سازمان همكاري شانگهاي 
از سال2005 با هدف مقابله با تروریسم و همكاري 
فزاینده اقتصادي ایجاد شــده و ایران نيز تا امروز 
یكي از اعضاي ناظر آن بوده است. در اجالس پيش 
رو اما طبق گزارش ها قرار اســت درخواست ایران 
براي عضویت دائم در این ســازمان بررسي شود. 
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان نيز نسبت به 
موافقت با درخواســت ایران ابراز اميدواري كرده 
اســت. اعضاي دائم این ســازمان روسيه، چين، 
قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان، هند 
و پاكستان هستند كه از این ميان پاكستان و هند 

سال201۷ به عضویت آن در آمدند.

عضويت ايران سرانجام دائمي مي شود؟
بسياري از كارشناسان معتقد هستند كه عضویت 
ایران در ســازمان همكاري شــانگهاي ابعاد مهم 
امنيتي و اقتصادي دارد. اظهارنظرهاي مقام هاي 
داخلــي و خارجــي نيز حاكــي از آن اســت كه 
درخواســت ایران براي عضویت در این ســازمان 
سرانجام نهایي خواهد شــد. علي شمخاني، دبير 
شــوراي  عالي امنيت ملي، بيســتم مرداد ماه در 
تویيتي نوشت: »ساعتي قبل در گفت وگو با دوست 
و همكارم جناب آقاي پاتروشــف، دبير شــوراي 
امنيت ملي روســيه تحوالت افغانستان، سوریه و 
خليج فارس را بررسي كردیم. خوشبختانه موانع 
سياســي براي عضویت ایران در پيمان شانگهاي 
برداشته شــده و با طي تشــریفات فني، عضویت 
ایران نهایي خواهد شد.« سراج الدین مهرالدین، 
وزیر خارجه تاجيكستان نيز در نشستي خبري در 
 ماه جاري از حمایت كشورش از عضویت ایران در 
سازمان همكاري شانگهاي خبر داد. چند روز پيش 
روزنامه روسي كامرسانت نيز به نقل از منابع آگاه 
نوشت كه مراحل عضویت ایران در سازمان همكاري 

شانگهاي در اجالس تاجيكستان آغاز خواهد شد و 
اعضا پذیرش عضویت ایران را اعالم مي كنند.

تماس تلفني پوتين با رئيسي به دليل غيبت در دوشنبه
اما در كنار موضــوع عضویت ایران در ســازمان 
همــكاري شــانگهاي، دیدارهــاي دوجانبــه 
رئيس جمهوري نيز در حاشيه این اجالس از اهميت 
زیادي برخوردار است. هر چند جزئيات دقيقي از 
كم وكيف این دیدارها منتشر نشده، اما سخنگوي 
وزارت خارجه گفته كــه »برنامه ریزي ها در این 
زمينه توسط دوستان ما و نهاد ریاست جمهوري در 

سفارت ایران در تاجيكستان در حال انجام است.« 
اما درحالي كه پيش بيني مي شد رئيسي در حاشيه 
اجالس با روساي جمهور روســيه و چين دیدار و 
رایزني داشته باشد، رایزني هایي كه مي تواند راهبرد 
دولت سيزدهم در عرصه سياست خارجي را بيش 
از پيش مشخص كند و پيام هایي نيز براي غربي ها 
داشته باشد، ولی والدیمير پوتين، رئيس جمهور 
روســيه دیروز به دليل ابتالي نزدیكان او به كرونا 
به قرنطينه رفت و در تماســي تلفني این موضوع 
را به رئيســي اطالع داد. پوتين همچنين با توجه 
به غيبت احتمالي در اجالس شانگهاي خواستار 

انجام هماهنگي براي دیــدار 2 رئيس جمهور در 
نخستين فرصت شد.

بنابراین دیدارهاي رئيس جمهوري در دوشــنبه 
با تغييراتي همراه خواهد بود. به  نظر مي رســد كه 
حسين اميرعبداللهيان، وزیر خارجه نيز از همراهان 
رئيس جمهوري در این اجالس دوروزه باشد، چرا كه 
سفر او به هند به دليل این اجالس به تعویق افتاده 
و گفته شــده كه در آینده نزدیك انجام مي شود؛ 
بنابراین باید دید كه رایزني هاي بي وقفه منطقه اي و 
بين المللي ایران به چه سمت و سویي پيش مي رود 

و چه نتایجي در بر خواهد داشت.

رايزني در دوشنبه
رئيس جمهوري فردا در نخستين سفر خارجي خود راهي تاجيكستان مي شود

به نظر شــما مهم ترين و 
بنيادي ترين چالش دولت سيزدهم 

چيست؟
غير از شــيوع كرونا، 3 چالش جدي و 
اصلي را مي توان بر شمرد كه در ابتداي 
شروع به  كار دولت سيزدهم پيش روي 
آقاي رئيسي اســت. اصلي ترین 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 این تعامل، 
مشــكالت احياي برجام را حل كنند، 
تحریم 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 باید گام هاي 
اساسي براي رونق اقتصاد در داخل كشور 
بردارد، اما به هــر روي احياي برجام و 
تعامل با دیگر كشورها یكي از كارهایي 
است كه آقای رئيسی مي تواند انجام دهد 
و آنطور كه خودش هم بارها تأكيد كرده 
او خواستار دیپلماسي مؤثر براي كشور 

است و این راه را در دستور كار دارد.
چالش دوم، چالش ســهم خواهي است 
كه پس از انتخابات، جریان هاي سياسی 
حامی رئيس جمهــور معموال از قدرت، 
سهم مي خواهند. به نظر مي رسد آقاي 
رئيسي هم با این مشــكل روبه رو شده 
و برخي جریان ها دنبال ســهم خواهي 

از قدرت هســتند. بر این اساس یكي از 
مشكالت آقاي رئيســي، همين است و 
اینكه بخواهد همه را راضي نگه دارد، این 
نباید مانع انتخاب افراد الیق و شایسته 

در برخي سمت ها شود.
چالش مهم بعدي وضعيــت اقتصادي 
مردم، تورم و بيكاري نسل جوان است. 
شما ببينيد خانواده اي نيست كه جوان 
تحصيلكرده بيكار نداشــته باشد. خب 
باید براي این افراد اشــتغال ایجاد شود. 
در كنار بيكاري، تورم و وضعيت معيشت 
مردم هم مسئله مهمي است كه موجب 
نارضایتي مردم شده است. درصد زیادي 
از مردم اكنــون زیر خط فقــر زندگي 
مي كنند و كارگران بسياري هم امنيت 
شغلي ندارند و با ســختي هاي بسياري 

مواجه هستند.
حال بــا توجه بــه همه 
مشكالت و چالش هايي كه در كشور 
وجود دارد دولــت وعده هايي براي 
كنترل و رفع اين مشكالت داده. اينكه 
طی 6 ماه برخي مشــكالت اساسي 
مردم مانند ثبات بازار محقق شــود 
و كرونا را با واكسيناسيون مديريت 
مي كنند و... به نظر شما دولت مي تواند 
آنها را محقق كنــد يا فقط انتظارات 

مردم باال مي رود؟
ببينيد مــردم واقعا انتظــارات زیادي 
ندارند. انتظار داشــتن شــغل یا انتظار 

ثبات بازار و... اصال انتظار زیادي نيست. 
به هرحــال فردي كه 20ســال زحمت 
كشــيده و مثال دكتري گرفته و بيكار 
است، حق او نيست كه شــغلي داشته 
باشد؟ یا مردم خوزستان حقشان نيست 
كه آب آشــاميدني داشــته باشند؟ یا 
مثال در دوران جنگ تحميلي پزشكان 
خارجي اســتخدام مي شــدند تا حتي 
در روســتاها مردم مشــكالت كمتري 
براي درمان داشته باشند، اما اكنون ما 
پزشكان عمومي بيكار داریم و در بسياري 
از روستاها درمانگاه ها تعطيل شده اند. 
خب، این موارد طبيعي است كه موجب 
نارضایتي شود. اینكه مردم انتظار داشته 
باشند كه از 20ســال قبل وضعيت رفاه 
و آسایش بيشتري داشــته باشند اصال 
انتظار زیادي نيست و در مجموع توقعات 
جامعه منطقي است .این دولت هم اگر با 
برنامه و محكم پاي كار بایستد، مي تواند 

موانع را بردارد و به وعده ها عمل كند.
شما به مســائل معيشتي 
اشــاره كرديد. در اين زمينه يكي از 
مهم ترين مسائل كه موجب نارضايتي 
بســياري شــده مســئله نوسان 
قيمت هاست و گراني و بي ثباتي بازار. 
در ابتدا هم از تأثير مستقيم تحريم ها 
با مســائل اقتصادي گفتيد. به نظر 
شــما براي مقابله با چنين چالشي، 
چه اقداماتي بايد انجام شــود كه در 

كوتاه مدت از نارضايتي ها بكاهد؟
بله. همانطور هم كه در ابتدا اشاره كردم 
مســئله احياي برجام و تعامل با دیگر 
كشــورها در این زمينه مهم ترین گام 
اســت. ببينيد دولت اگر فقط چشمش 
به روسيه و چين باشد نخواهد توانست 
كاري از پيش ببرد. چرا كه اینها امتحان 
خود را پــس داده اند و صرفا بــا نگاه به 
شرق به جایي نمي رسيم. چنان كه بارها 
شاهد بوده ایم كه روس ها و چيني ها هم 
تحریم هاي آمریكا را رعایت مي كنند و با 
ما در زمينه اقتصــادي و مالي همكاري 
نمي كنند. بر این اساس این نگاه به شرق 
اگر فقــط محدود به همكاري با شــرق 

باشــد و مخالفت با غرب، كار به جایي 
نخواهد رسيد. چنان كه قبال هم تجربه 
كرده ایم، هم روس ها و هم چيني ها در 
قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ما رأي 
دادند؛ یعني نه تنها آنهــا را وتو نكردند 
بلكه عليه ما رأي هم دادند. از این رو این 
دیدگاه كه نگاه ما منحصرا به شرق باشد 

باید عوض شود.
در كنــار مشــكالتي كه 
در همه كشــور وجود دارد، برخي 
استان ها هم مشكالت خاص خود را 
دارند. چنان كه در ماه هاي اخير شاهد 
بوديم كه در استاني مانند خوزستان 
اعتراضاتي انجام شد. بر همين اساس 

انتظارات مردم زياد نيست، مشکالتشان زياد است
واكاوي چالش هاي پيش روي دولت در گفت وگو با ناصر قوامي

 مواجهــه دولــت ســيزدهم با 
چالش هايي كه پيش رو دارد قطعا گفت وگو

ساده نخواهد بود، چرا كه با 2 دسته 

چالش مواجه است؛ نخست چالش هايي كه در همه 
كشور وجود دارد و عمومي است؛ مانند شيوع 
كرونا و وضعيت معيشت مردم و نيز چالش هايي كه 
ويژه برخي استان ها ست و طبيعتا راه حل ها براي 
مديريت آنها يكســان نيست. به هر روي دولت 
جديد و به ويژه ســيدابراهيم رئيسي به عنوان 

رئيس آن، بارها بر مقابلــه با اين چالش ها و حل 
مشكالت مردم تأكيد كرده و تالش بر مديريت 
آنها در كوتاه مدت 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 يا 

غرب باشد. وي برقراری تعامل سازنده با ديگر 
كشورها را در عرصه سياست خارجي، مهم ترين 
چالش دولت مي داند و عمل به بسياري از قول های 
دولت و نيز حل بسياري از چالش ها را منوط به 
همين امر مي داند.  مشروح گفت وگوي همشهري 

با اين فعال سياسي به شرح زير است:

هم رئيس جمهور سفرهاي استاني و 
ارتباط مستقيم با مردم را در دستور 
كار قرار داده اند. اين سفرها را تا چه 
اندازه مؤثر مي دانيد و آيا پيشــنهاد 

خاصي در اين زمينه داريد؟
سفرهاي استاني ابراهيم رئيسي اقدامي 
خوب و حســاب شــده اســت، اما بهتر 
است این سفرها كليشه ای نشود. یعني 
اینگونه نباشد كه فقط عده ای دور ایشان 
را بگيرند و در نهایت یك ســالمندي را 
هم ببرند كه به ایشــان تذكري بدهد یا 
درخواستي بكند. همچنين ایشان توجه 
داشته باشند با صرف عوض كردن مدیران 
در استان ها مسئله حل نخواهد شد. زیرا 
با این اوضاع و احوال، مدیر تازه هم كاري 
نمي تواند به پيش ببرد. من فكر مي كنم 
او باید در اســتان  ها بازرس هاي ویژه اي 

بگذارد تا مسائل را دقيق بررسی كنند.
بازرس های ويژه چه كاري 

بايد انجام دهند؟
افراد تأثيرگــذار و آگاه را در اســتان ها 
شناسایي كنند و با افرادي كه اطالعات 
كامل و وسيعي از منطقه دارند هم جلسه 
بگذارد؛ نه اینكه بگویند همه  چيز خوب 
اســت و مســائل را دور از واقعيت جلوه 
دهند و با شعارهایي كه ما فالن مي كنيم 
و بهمان مي كنيم و در نهایت مســائل و 
مشكالت جدي استان ها پوشيده بماند. 
اما اگر در این سفرها جلساتي با مطلعان 
برگزار شود خيلي هم خوب است و قطعا 
مؤثر خواهد بود. چه بهتر كه قبل از سفر 
یك بازرس یا تيم بازرس ویژه مسائل را 
در استان بررسي كند و افراد آگاه و بانفوذ 
در استان ها كه مسئوليت هم ندارند، اما 
مطلعند و حتي راهكار هاي مناســب و 
متناسب با مشكالت استان را هم مي دانند 
در جلسات حاضر شــوند و این موارد را 
بيان كنند. اینكه رئيس جمهوري در ميان 
مردم عادي است و با طبقات پایين جامعه 
در حال صحبت است و درددل ها را گوش 
مي دهد خوب است اما اگر كليشه اي شود 

تأثيري نخواهد داشت.

گزارش يك تفاهم به  بهارستان
 امروز رئيس سازمان انرژي اتمي، نمایندگان را در جریان توافق جدید ایران و آژانس قرار مي دهد

سلمان زند
خبرنگار
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   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 
پروانه ها نسبت به سال هاي گذشته كاهش پيدا كرده، اما نكته مهم تر اينكه تغييراتي كه شوراي پنجم در بحث عوارض 
داده بود، سبب شد انقباضي براي ساخت وساز در شهر ايجاد شود؛ بنابراين 2ويژگي مدنظر قرار گرفت؛ نخست اينكه 
بين ۳۰ تا ۶۵ درصد تعديل نرخ عوارض صورت گرفت. به اين دليل كه شوراي شهر ميانگين ۵۰ درصد را تصويب كرده و در 
محاسباتي كه انجام شده بود نيز حدود ۱۰ درصد از صدور قبوض، باالي ۱۰۰ درصد درآمده بود. ماحصل جلسات اين شد كه 
بين ۳۰ تا ۶۵ درصد تغييرات داده شود كه مصوبه شورا لحاظ شود و مبتني بر آن هم از ديروز عملياتي شد و مشكاتي كه 
از گذشته وجود داشت، رفع شد.« عليرضا زاكاني يادآور شد: »سال گذشته ۶۷ درصد درآمد شهرداري از شهرسازي بوده، 
اما همه اينها تراكم فروشي نيست و اين اشتباه مصطلحي است كه عده اي كل اين ۶۷درصد را به يك نوعي به تراكم فروشي 
مرتبط مي كنند. اگر در قبال قانون اين امر محقق شود مفيد و مؤثر است؛ چراكه ما ۱2هزار 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: »همه ساله روال اين بوده كه بخشي از زحمتكشان 
شهرداري براي خدمت در نجف و كربا اعزام مي شدند و اين تعداد در برخي ادوار به 2هزار نفر هم مي رسيد. طبق سهميه اي 
كه امسال در اختيار شهرداري قرار داده شده ۳۰۰ نفر را به اين مراسم اعزام خواهيم كرد و بنا شد كه اين افراد از بين كساني 
كه ويژگي هاي 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 ۶ ميليارد توماني كه براي اعتبار لحاظ 
شده در سال هاي قبل بيشتر بود، اما اين محاسبه اي بود كه بين معاونت خدمات شهري و شوراي شهر صورت گرفته و تأكيد 
كرديم كه در همين قالب و به صورت شفاف اين امر انجام شود كه اگر قرار بر انجام تغييري به عنوان متمم شد، تغييرات به 

شورا آورده شود تا كاري خارج از ضوابط صورت نگيرد.« 

   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 هم اكنون پاسخگوی 
نيازهاي شــهري با روند رو به افزايش فناوري ها نيست و از آنجايي كه 
پاسخگو نيست، در خيلي از موارد نمي تواند كاري انجام دهد و در خيلي 
از موارد نيز بيشتر از ۱۰سال است كه محل اختاف شده است. تا زماني كه 
اين مسائل حل نشود، به نظر مي رسد كه ما اين مشكل را كماكان داشته 
باشيم. درواقع قانوني نوشته ايم كه جامع نيست و ضمانت اجرايي ندارد و 
در بخش سلبي ورود پيدا كرده، ولي روش هاي آن را بيان نكرده است. در 
عين حال، روش هاي ايجابي نيز وجود ندارد. براي مثال، بيشتر از يك دهه 
است در مورد پسماندهاي خانگي و پزشكي اختاف نظرهايي وجود دارد. 
به اين معنا كه بين وزارت بهداشت، سازمان محيط زيست و شهرداري ها 
اختاف نظرهايي هست و هنوز نمي دانيم پسماندهاي پزشكي چگونه به 
پسماند عادي تبديل مي شود. اين سبب شده كه ما در شهر يك اختفاي 
جدي را در رابطه با پسماندهاي پزشــكي در بيمارستان ها، كلينيك ها، 
آزمايشگاه ها و مطب ها داشته باشيم. از آنجايي كه براي اين موضوع قانوني 
را تعريف نكرده ايم، لذا مشكاتي 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 جمع آوري، امحا 
و دفن آن بايد از سيستم هاي خاصي استفاده كنيم كه طبيعتا هزينه هاي 
زيادي را به شهر تحميل خواهد كرد؛ درحالي كه براي حفظ محيط زيست 
و براي سامت شهروندان چنين هزينه هايي بايد صورت بگيرد. بنابراين، 
در فاز نخست ما بايد نگاه جدي به قانون داشته باشيم و آن را اصاح كنيم؛ 
يعني نياز به يك خرد جمعي است كه خوشبختانه در ماه هاي گذشته مركز 
پژوهش هاي مجلس به اين مسئله ورود پيدا كرده، جلساتي را ترتيب داده 
و صاحب نظراني را دعوت كرده است. اميدوارم اين كار كه با همكاري انجمن 
صنفي بازيافت و افراد ذي نفع انجام مي شــود، خروجي مناسبي داشته 
باشــد و بتوانيم اين معضل را برطرف كنيم. در كشوري مانند ژاپن وقتي 
كامپيوتري را خريداري مي كنيد، 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 مي شود، ولي 
براي امحاي آنها هيچ فكري نكرده ايم؛ چراكه قانوني براي آن وجود ندارد.

 متقاضيان ساخت وساز 2ماه فرصت دارند 
تا از تخفيف ها و مشوق هاي 25درصدي شورا

شــهرداري تهران براي دریافت پروانه 
بهره مند شــوند؛ تخفيف هایي كه به ویژه براي مالكان 
بافت هاي فرسوده یك فرصت به حساب مي آید و مي تواند 
انگيزه آنها را براي نوسازي بناهاي ساختماني ناپایدار 
افزایش دهد. این امكان در پي موافقت شوراي اسالمي 
شهر تهران با الیحه تخفيف 25درصدي پرداخت نقدي 
عوارض صدور پروانه از سوي شهرداري، ایجاد شده و با 
 ابالغ مصوبــه، زمــان 2ماه فرصــت بهره منــدي از

خوش حسابی شروع مي شود. آنطور كه شهردار پایتخت 
هم در جلســه دیروز شــوراي شــهر گفــت مصوبه 
خوش حسابی عوارض صدور پروانه مي تواند از یك سو 
شهروندان را به پرداخت نقدي عوارض، ترغيب كند و از 
سوي دیگر، رنگ نوسازي به محله هایي بزند كه داراي 
بافت فرسوده هستند. عليرضا زاكاني همچنين بر این 
نكته تأكيد كرد كه اگرچه رویكرد مدیریت شهري جدید، 
سرعت بخشيدن به بازسازي و نوسازي در قالب قانون 
است، اما در عين حال شهرفروشي خط قرمز شهرداری 
محسوب مي شود و به سمت آن نخواهند رفت. شهردار 
تهران گفت: »روال این 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 
مي دانيم، اما آن چيزي كه تحت عنوان تراكم فروشي 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 2مصوبه  همراه شد؛ جلسه اي كه علني و با 
حضور دوباره مهدي چمران، به عنوان رئيس شورا پس 
از به دست آوردن سالمتي دوباره اش، برگزار شد. در این 
جلسه، الیحه دوفوریتي »اصالحيه مصوبه نحوه اخذ 
مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران« به تصویب 
رسيد. در جریان بررسي این الیحه جعفربندي شربياني، 
عضو هيأت رئيســه با قرائت متن الیحه شهردار تهران 
گفت: »براساس این الیحه به منظور تشویق و تسهيل 
وصول مطالبات شهرداري مصوبه نحوه اخذ مطالبات 
حوزه شهرسازي شهرداري تهران به تاریخ 1398اصالح 
مي  شود. براساس این اصالحيه پيشنهادي، درصورتي 
كه موردي تمایل داشته باشد بدهي خود را به صورت 
نقدي و یكجــا پرداخت كند، به مــدت 45روز پس از 
الزم االجرا شدن این مصوبه مشــمول پاداش و جایزه 
خوش حسابي به ميزان 30درصد خواهد شد. پاداش و 
جایزه خوش حسابي مذكور پس از منقضي شدن زمان 

این مصوبه مطابق با مصوبه قبلي عمل خواهد شد.«
مهدي چمــران نيز در این زمينه گفــت: »این الیحه 
هميشه و هرساله مطرح مي شود، اما به علت جابه جایي 
شوراها كمي به تأخير افتاده است. اغلب براي كساني 
كه عوارض را یكجا مي پردازند، تخفيفي درنظر گرفته 
مي شود؛ چون بازپرداخت عوارض دوساله است )البته 
براي خانواده شــهدا و ایثارگران 3ساله است( و وقتي 
بخواهند ایــن عوارض را یكجا بپردازند، براي ایشــان 
تخفيف قائل مي شوند كه این موضوع هم براي خودشان 

مفيد است و هم براي شهرداري.«
مهدي اقراریان درخصوص دوفوریت این الیحه گفت: 

»از كميسيون هاي اصلي خواستارم كه علت یا چرایي 
ارائه این طرح به صورت دوفوریت را توضيح دهند تا اگر 
بنا شد كه به دوفوریت رأي دهيم، علت دوفوریتي بودن 
را بدانيم.« در ادامه عليرضا گلپایگاني، معاون معماري 
و شهرسازي شهرداري تهران در دفاع از دوفوریت این 
الیحه پشت تریبون قرار گرفت و در توضيح بيشتر درباره 
الیحه گفت: »در عمليات صدور پروانه ساختماني، زماني 
كه فيش اعالم عوارض مي رسد، از زمان پرداخت عوارض 
تا صدور پروانه یك بازه زمانــي كوتاه مدت وجود دارد؛ 
بنابراین اگر الیحه به صورت عادي مطرح شــود، تا به 
كميسيون ها برسد و مورد بررسي قرار بگيرد، زمان زیادي 
مي گذرد و این سبب مي شــود كه هم مردم بالتكليف 
بمانند و هم اینكه عمال درآمد شهرداري از محل عوارض 
صدور پروانه افت كند؛ بنابراین الیحه به صورت دوفوریت 
ارائه شد كه تكليف هرچه سریع تر روشن شود.« او نكته 
دوم را پایين بودن درآمد شهرداري از محل صدور پروانه 

در ماه هاي شهریور، مهر و آبان عنوان كرد.
مهدي چمران نيز در این خصوص گفت كه ســابقا در 
این خصوص قانوني وجود نداشت و هركس به شهردار 
منطقه دسترسي بيشتري داشت، مي توانست تخفيف 
بيشتري بگيرد و تخفيف ها هم با بهره بود؛ بنابراین در 
دوره دوم شورا، تصميم گرفته شد كه تمامي پرداخت ها 
دوساله باشد و اگر كساني خواستند یكجا بپردازند به 
ایشــان تخفيف تعلق بگيرد. در نهایت پس از استماع 
نظرات اعضا دوفوریت الیحه به رأي گذاشــته شد و با 
اكثریت آرا به تصویب رسيد. سپس چمران درخصوص 
متن الیحه گفت: »براساس متن الیحه به مدت 45روز 
از زمان الزم االجرا شدن الیحه فرصت داده شده است تا 
كساني كه  مي خواهند عوارض خود را بپردازند، با تخفيف 
بپردازند. با این حال، مبلغي كه امســال براي تخفيف 
تعيين كرده اند، زیاد اســت. در گذشــته این ميزان تا 
25درصد بوده و با بهره هاي بانكي تعادل داشت، اما حاال 

پيشنهاد 30درصدي كه ارائه شده رقم باالیي است.«
سپس مهدي عباســي از طرف كميسيون شهرسازي 
طي پيشــنهادي گفت: »افزایش 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 
دیگر آنكه شــهرداري براي اینكه بتواند این افزایش را 
تعدیل كند، طي بخشنامه اي كف محاسباتي افزایش 
عوارض را تا 30درصد و سقف آن را 60درصد لحاظ كرد 
و براي اینكه ارقام و فيش هاي افراد تعيين تكليف شود، 
زماني هم معطل شدند. آن بخشنامه تا حدي عوارض را 
نسبت به سال گذشته تعدیل كرد و در كنار آن اگر امروز 
الیحه شهرداري مصوب شود، یك بسته تشویقي خيلي 
خوبي ایجاد مي شود. درست است كه درآمد شهرداري 
افت مي كند، اما سياست بر این است كه ساخت وساز در 

تهران افزایش پيدا كند.«
مهدي بابایــي نيز به عنوان موافق متــن الیحه گفت: 
»این الیحــه را محركي براي افزایش ساخت وســاز و 
بازآفریني بافت هاي فرســوده در ســطح شهر تهران 
مي دانم. به همين خاطر پيشــنهاد مي كنــم این بازه 
45روزه با تشــویقي پایين تر، افزایش یافته و تمدید 
شــود؛ چراكه ما مي خواهيم به شهروندان بگویيم این 
شورا آماده است كه شهروندان را در ساخت و سازهاي 

جدید یاري كند.« ناصر اماني نيز پيشنهاد داد كه مهلت 
45روزه به 2ماه تبدیل شود. نظر او نيز اعمال تخفيف  
25درصدي بود. او در ادامه پيشنهاد دیگري ارائه كرد و 
گفت: »با قيد تبصره اي، شهرداري تهران موظف شود 
كه گزارش یك ماه اول اجراي مصوبه را به شــورا ارائه 
كند و پس از بررسي عملكرد یك ماه مي توان پيشنهاد 
آقاي بابایي مبني بر تمدید زمان را مطرح كرد.« مهدي 
پيرهادي به عنوان موافق الیحه هم گفت: »یكي از علل 
افزایش 7درصدي تخفيف نسبت به گذشته، افزایش 
ناگهاني عوارض در اواخر دوره گذشته بود؛ بنابراین با 
همين 30درصد موافقم كه شرایط را با توجه به افزایش 

عوارض مطلوب مي كند.«

۳۰درصد تخفيف، ضرر است
دیروز پس از ارائه پيشنهادهاي اعضاي شورا درخصوص 
الیحه »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 دیگر، اگر بناست كه اجراي 
این الیحه 2مرحله اي باشد، بهتر است امروز مشخص 
شود؛ چراكه شهرداري در این ميان متضرر مي شود. اگر 
دوستان تصميم به ارائه تخفيف 25درصد مي گيرند، در 
این صورت براي مرحله دوم یك عدد معنادار 5درصدي 
را درنظر بگيرند كه متقاضيان در این 45روز نسبت به 
پرداخت عوارض اقبال نشان دهند و بدانند بعد از آن یك 
فرصت یك ماهه پرداخت عوارض با تخفيف 20درصدي 
نيز خواهند داشــت و بعد از آن فرصتي وجود ندارد و 
روال عادي كار طي خواهد شــد. اینگونه كســاني كه 
عوارض را پرداخت مي كنند به صورت شفاف مي دانند 
براساس قانون عمال بعد از 2 ماه و نيم فرصتي براي رجوع 
ندارند و عوارض صدور پروانه به طریق عادي براي آنها 
محاسبه خواهد شد.« پرویز سروري اما متذكر شد كه 
با 2مرحله اي كردن كار مخالف اســت. حجت االسالم 
محمد آقاميري هم با ذكر مثالي گفت: »فرض بگيرید 
كه در سال 99عوارض براي یك ساختمان یك ميليارد 
تومان بوده، كف آن شده یك ميليارد و 350هزار تومان. 

حال اگر 30درصد تخفيف دهيد به 945ميليون تومان 
مي رسد كه از كف ســال 99پایين تر است؛ بنابراین با 
30درصد مخالفم و معتقدم باید 25درصد باشد.« در 
نهایت ميزان 25درصد تخفيف به رأي گذاشــته شد 
و با اكثریت آرا به تصویب رسيد. همچنين مدت 2ماه 
)60روز( پس از الزم االجرا شــدن مهلــت نيز به رأي 

گذاشته و مصوب شد.

كمك شهرداري براي برگزاري مراسم اربعين حسيني
اعضاي شــوراي اسالمي شــهر تهران دیروز با الیحه 
»مجوز انجام هزینه به شهرداري تهران براي مشاركت 
در برگزاري مراســم اربعين حســيني« هم موافقت 
كردند. بر این اساس به شــهرداري تهران اجازه داده 
مي شود 60ميليارد ریال از محل ردیف هاي اعتبارات 
پيش بيني نشده   در اختيار و براي مشاركت در برگزاري 
مراسم اربعين حســيني هزینه كند. براي این الیحه 
حبيب كاشاني پيشنهاد ارائه گزارش به مردم در انتهاي 
مراسم اربعين را مطرح كرد كه با موافقت اعضاي شورا 
به تصویب رسيد. عليرضا نادعلي، سخنگوي شورا هم 
با تأكيد بر اینكه به بحثي ماننــد اربعين باید به عنوان 
یك موضوع توجه كرد نه فقــط اینكه خدماتي به زوار 
داده  شــود، گفت: »كمك و حضور شــهرداري تهران 
در مراســم پياده روي اربعين در دوره شهرداري آقاي 
قاليباف به درستي آغاز شد، اما از مواردي كه خيلي نرم 
نسبت به دوره گذشته مدیریت شهري نقد مي كنيم این 
است كه متأسفانه برخي از این اتفاقات كه مي رفت به 
روال تمدن ساز و مكمل در عرصه تمدن سازي  تبدیل 
شود را دوستان از ریل خود خارج كردند؛ بنابراین اگر 
مي خواهيم این تمدن اســالمي با تكيه به داشته هاي 
شهر تهران اتفاق بيفتد، موضوع اربعين باید با اهتمامي 

بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.«

بازآفريني حريم حضرت عبدالعظيم با انتشار اوراق اسامي
دیروز الیحه شهردار تهران درخصوص »مجوز انتشار 
اوراق مالي اســالمي )اوراق مشاركت( براي بازآفریني 
محدوده پيراموني حرم حضرت عبدالعظيم حسني)ع( 
محله تاریخي نفرآباد« هم مورد بررســي قرار گرفت 
و به تصویب رســيد. كاوه حاج علي اكبري، مدیرعامل 
سازمان نوسازي شهرداري تهران درخصوص این الیحه 

گفت: »تا 31شهریور فرصت داریم  الیحه را به وزارت 
كشــور اعالم كنيم. طرح مبتني بر اصول و ارزش هاي 
شهرســازي و معماري ایراني-اســالمي تهيه شده و 
براســاس قانون بودجه1400، شهرداري ها مي توانند 
در 4نقطه از كشور دســت به نوسازي بزنند كه 4حرم 
موجود در مشهد، تهران، قم و شيراز هستند كه براي 
امســال 1000ميليارد تومان انتشار اوراق پيش بيني 
شده و بازپرداخت 25درصد از اصل و سود اوراق را هم 
دولت تقبل مي كند. براســاس طرح مصوب 21پروژه 
در حوزه هاي مختلف تجاري، اقامتي، مســكوني و... 
پيش بيني 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: »به دليل اتمام بالتكليفي محله نفرآباد 
كه بيش از 40درصد امالك آن در اختيار شــهرداري 
است، مي توان به سرعت طرح را وارد مرحله اجرا كرد. 
اما ابهاماتي وجود دارد كه مشمول كيفيت اجراي طرح، 
ریزدانگي اي كه در سایر پالك هاي باقيمانده مشاهده 
مي شود و نشان مي دهد كه بافت خوبي در آنجا شكل 
نخواهد گرفت.« او پيشنهاد داد زمان این طرح را 3سال 
تعيين كنند و شهرداري ملزم شــود كه ظرف 3سال 
طرح را به پایان برســاند؛ همچنين شهرداري گزارش 
عملكرد خود را 3ماه یك بار ارائه كند و سازمان نوسازي 
باید پيگير این امر باشد. در ادامه ميثم مظفر عنوان كرد 
كه نظر كميســيون برنامه و بودجه موافقت با این كار 
است چون در قانون بودجه1400 این اوراق مشاركت 
با مشاركت 25درصدي دولت براي بازآفریني حرم ها و 
مناطق مجاورشان استفاده خواهند شد. در پایان پيشنهاد 
كميسيون مشترك)شهرسازی و برنامه و بودجه( كه از 
سوي عباسي مطرح شده بود به رأي گذاشته و با اكثریت 
آرا به تصویب رسيد. محله نفرآباد در ضلع جنوب شرقي 
حرم حضرت عبدالعظيم قــرار دارد كه قدمت تاریخي 
آن حداقل 400سال اســت. در سنوات گذشته حدود 
40درصد از این محله توسط شهرداري تملك و پس از 
مدتي رها شده كه سبب نارضایتي هاي اجتماعي شده 
است. روز گذشــته همچنين احمد صادقي، با 16رأي 
به عنوان نماینده شوراي شهر تهران در شوراي شهرستان 

تهران انتخاب شد.

شوراي شهر تهران با الیحه دوفوریتي شهرداري براي تخفيف 25درصدي 
عوارض صدور پروانه ساختماني به مدت 2ماه موافقت كرد

زاكاني: شهرفروشي خط قرمز ماست
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عصر ديروز عليرضا زاكاني، شهردار تهران و علي نيكزاد، نايب رئيس 
اول مجلس شوراي اسامي با هم ديدار و گفت وگو كردند.

محمدامين توكلی زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران با حضور سيد مالك حسينی مديرعامل سازمان رفاه و خدمات 

اجتماعی شــهرداری تهران و جمعی از مديران شهری، از گرمخانه خاوران 
بازديد كردند. توكلی زاده دراين بازديــد گفت: مراكزی كه اكنون به عنوان 
مراكز نگهداری مورد استفاده قرار می گيرند، در شأن شهروندان جمهوری 
اسامی نيست و بايد بهبود يابند؛ اما اين موضوع، نافی زحماتی كه همكاران 
ما در سازمان رفاه، خدمات و مشاركت های اجتماعی در دوره قبل كشيده اند 
نخواهد بود.  ما بايد در دوره جديد 4 گرمخانه جنرال تهران را كه از گذشته 

طرح ريزی شده است با پيگيری از شورای شهر، احداث كنيم.

عكس خبر

مديريت پسماند در ابتداي مسير 
تفكيك از مبدأ

در شــرایطي 53 هزار مخزن پسماند 
شهري در ســطح معابر و خيابان هاي 
پایتخت وجود دارد كه پایتخت نيازمند 
10 هزار مخزن است. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند  شهر تهران 
در این رابطه به همشهري گفت: »طبق بازدید ها و بررسي هاي انجام 
شده براي رســيدن به ایده آل نياز به جایگزیني 10هزار مخزن در 
سطح شهر تهران داریم كه طبق برنامه جدید مصمم هستيم به مرور 
و به فراخور نياز نوسازي و جایگزیني این مخازن را انجام دهيم.« او با 
اشاره به جایگزیني و نوسازي تعداد محدودي مخزن پسماند در سال 
گذشته با توجه به اعتبارات موجود یادآور شد: »در راستاي اجراي 
طرح كاپ از 2 سال گذشته تاكنون بخشي از مخازن زباله را به روشي 
جدید به داخل آپارتمان ها، مجتمع هاي مسكوني و شهرك ها برده 
و به موازات آن، مخازن بيروني را جمع آوري كرده ایم. البته در كنار 
اجراي این طرح توزیع و نوسازي مخازن نيز ازجمله اقدامات دوره اي و 
مستمر این سازمان بوده تا از این طریق ضمن عيب یابي و رقع نواقص 

مخازن درصورت لزوم مخزن نو جایگزین شود.«
 به گزارش همشــهری، در ســال هاي اخير با اجراي طرح كاپ در 
سازمان مدیریت پسماند، جمع آوري مخازن زباله از معابر شهري در 
برخي مناطق در دستور كار قرار گرفت و به جاي آن مخازن دیگری 
با قابليت تفكيك زباله از مبدا در داخل فروشــگاه ها، شهرك ها و 
مجتمع هاي مسكوني تعبيه شد. همچنين در ادامه اجرا مشوق هایي 
را براي شــهروندان درنظر بگيرد. به این ترتيب، مراكز كتاب ماند، 
گل ماند، ورزش ماند، قلم ماند و... فعاليت خود را شــروع كردند تا 
شهروندان در ازاي تحویل پسماند خشــك كاالیي را از این مراكز 
دریافت كنند. اجراي این طرح موفقيت هایي را به همراه داشــته 
است، اما سازمان مدیریت پســماند همچنان برنامه هاي مختلفي 
را براي تشویق شهروندان در مورد تفكيك زباله از مبدا و همچنين 
حذف مخازن زباله از معابر كه ســبب كاهش ميــزان زباله گردي 
مي شود، دارد. مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند از نوسازي و 
توزیع گسترده مخازن پسماند در مناطق 22گانه شهر تهران خبر 
داد. صدرالدین عليپور با تأكيد بر ادامه اجراي طرح كاهش مخازن در 
سطح شهر تهران بر پایه طرح كاپ )كاهش پسماند( و در عين حال 
سياست هاي این سازمان مبني بر به روزرساني و نوسازي تجهيزات 
اجرایي خود به همشهري گفت: »با توجه به رهنمودهاي ارائه شده 
از جانب كميسيون خدمات شهري شوراي شهر و معاون خدمات 
شهري شهرداري تهران طي بازدید اخير ایشان از سازمان مدیریت 
پسماند و با اشاره به اهميت زیبایي بصري شهري، مرحله اول توزیع 

و احصاي نواقص مخازن پسماند شهري آغاز شد.« 
رئيس كميسيون سالمت، محيط زیست و خدمات شهري شوراي 
شــهر تهران نيز درباره دغدغه هاي شوراي ششم در حوزه مدیریت 
پسماند گفت: »سازمان پسماند باید در زمينه ارتباطات اجتماعي 
با شهروندان و آموزش هاي فرهنگي تالش بيشتري داشته باشد و با 
دعوت از نخبگان، معاونان فرهنگي مناطق، ائمه جماعات و انتخاب 
جامعه هدف مناسب، شهروندان را در جریان اقدامات انجام شده و 
همچنين اهميت تفكيك از مبدا براي حفظ محيط زیست قرار دهد. 
مهدي پيرهــادي ادامــه داد: »از افراد دغدغه منــد در این حوزه، 
فعاالن فرهنگي و اجتماعي، ســازمان هاي مردم نهاد، نهادهایي كه 
مســئوليت هاي اجتماعي دارند و صاحبان صنایع تقاضا داریم به 
مسئوليت خود در قبال حوزه شهري عمل كنند تا این كارها موجب 
بهبود وضعيت شهر شــود.« برنامه جدید مدیریت شهري مبني بر 
كاهش توليد پسماند این است كه روي جمع آوري و انتقال پسماند 
شهري تمركز كند. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند عنوان كرد: 
»ساماندهي و مدیریت مطلوب مخازن پسماند به عنوان نخستين 
محل ورود زباله ها به شــهر تأثير زیادي در پيشرفت بهينه مراحل 
بعدي مدیریت پسماند خواهد داشت؛ به همين جهت هم اكنون ضمن 
تمركز بر نحوه جمع آوري و انتقال زباله هاي شهر قصد داریم مخازن 
پسماند را بهسازي كنيم.«  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر 
تهران با اشاره به حساسيت موضوع مدیریت پسماند و مواجهه این امر 
با تك تك شهروندان گفت: »در این حوزه نباید توقع بازدهي سریع 
را داشت؛ چراكه تغيير عادت شهروندان زمان بر بوده و در كالنشهر 
تهران با جمعيت باال و تنوع فرهنگ هاي مختلف، این تغيير عادت و 

فرهنگسازي، آموزش شهروندان را دشوارتر كرده است.«   

  محمود مواليي
خبر نگار

 تذكرات و پيشنهاد هاي اعضاي شوراي شهر تهران

مورد مطرح شدهنام عضو

ناصر اماني

اخيرا طرحي در كميسيون اقتصادي مجلس در دستور كار قرار گرفته كه طبق محتواي آن، حسابرس براي مؤسسات و 
شهرداري ها از طريق ديوان محاسبات معرفي شود. اين مسئله لطمات زيادي به شهرداري ها وارد مي كند؛ به طوري كه 
براساس طرح كميسيون اقتصادي مجلس چنانچه حسابرس خارج از تصميم ديوان محاسبات انتخاب شود، جرم محسوب 
مي شود. اميدواريم رايزني انجام شود تا اين طرح به تصويب نرسد. همچنين در گذشته ما دفتر تكريم ارباب رجوع را 
در شوراي شهر داشتيم و سبب ارتباط مستقيم مردم با اعضاي شوراي شهر مي شد، اما هم اكنون اين ارتباط مختل شده 
است. اگر از شهرداري هاي 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، مشكل ســاز شده است؛ مورد نخســت به بيمه تكميلي تاكسيرانان، 
بيمه عمر و حوادث رانندگي ارتباط پيدا مي كند كه 31شهريور سال جاري به اتمام مي رسد؛ درحالي كه كار اين عزيزان 
شبانه روزي است و ممكن است اتفاقاتي در هر دقيقه و ثانيه براي آنها بيفتد؛ بنابراين غفلت و كوتاهي كردن در بيمه 
اين عزيزان و خانواده هايشان مي تواند مشكالتي را براي آنان به وجود بياورد. موضوع ديگر اينكه قرارداد طويل المدت 
سازمان تاكســيراني با شركت هاتف شــهر در حال انعقاد است كه پيش نويس آن تهيه شــده اما سهم مالي و معيشت 
راننده ها و موارد فني به صورت 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 آتش سوزي شده و 
بر اثر آتش سوزي حدود 20غرفه در بخش غربي آن سوخت. البته همزمان با اين آتش سوزي، 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 بي رويه مستمر داشته است. جاي تعجب دارد كه در روبه روي شهرداري 
منطقه 14اين توسعه بي رويه و قارچ گونه در حال انجام است. در حالي كه اين مكان در مدت زمان شيوع كرونا و زماني 
كه دستورالعمل هاي 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 بي رويه 

آن  را هرچه سريع تر در دستور خود قرار دهند. 
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چهره روز

گفت وگو

در گفت وگوي همشهري با مدیركل دفتر خدمات بازرگاني 
معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهادكشاورزي اعالم شد:

هيچ كمبودي در مرغ و تخم مرغ نداريم
چانه زني براي اصالح نرخ مصوب، منشأ گراني اخير تخم مرغ

با نزديك شدن به فصول سرد سال 
و رشد نسبي تقاضاي تخم مرغ، 
ســير صعودي قيمت اين ماده 
پروتئيني تندتر شــده اســت؛ 
به نحوي كه نرخ هر شانه تخم مرغ 
به 45تا بيش از حــدود 60هزار 
تومان و نرخ هر عدد تخم مرغ به 

1200تا حدود 2هزار تومان رســيده است. سياستگذاران بخش 
توليد از كمبود مرغ و تخم مرغ خبرداده، اما فعاالن صنفي، رشد 
هزينه تمام شده ناشي از گراني نهاده هاي توليد و پايين بودن نرخ 
مصوب دستوري اين اقالم را عامل زياندهي، افت توليد و تخلفات 
عرضه اين اقالم تلقي مي كنند. بر اين اساس درخواست افزايش نرخ 
مصوب هركيلوگرم تخم مرغ درب مرغداري را به 17هزار و 300 تا 
17هزار و 800تومان به شوراي سياستگذاري ارائه كرده اند كه دراين 
صورت هر شانه تخم مرغ به 43تا 45هزار تومان مي رسد. با حسن 
عباسي معروفان، مديركل دفتر خدمات بازرگاني معاونت توسعه 
بازرگاني وزارت جهادكشاورزي دراين خصوص گفت وگو كرده ايم.

نياز ساالنه بازار و توليد تخم مرغ چقدر است. آيا طي 2ماه 
اخير تغييري در عرضه و تقاضاي اين محصول ايجاد شده است؟

ميزان نياز ساالنه بازار مصرف تخم مرغ در كشورمان حدود یك ميليون 
تن است كه در طول سال نيز در همين ميزان یا بيشتر توليد مي شود. 
با وجود این، ميزان مصرف تخم مرغ تابع فصل و شرایط دیگري است؛ 
به نحوي كه در برخي فصول سال مانند تابستان با گرمي هوا یا در  ماه 
مبارك رمضان و ایام محرم ميزان مصرف و تقاضا براي این محصول 

كاهش مي یابد و با خنكي هوا ميزان مصرف تخم مرغ بيشتر مي شود.
توليد كنندگان مرغ و تخم مرغ كمبود و گراني و عرضه 
با تأخير نهاده ها را عامل رشد هزينه تمام شده توليد مي دانند. آيا 

كمبودي در اين زمينه وجود دارد؟
در مورد كمبود و عرضــه با تأخير نهاده هاي توليــد مرغ و تخم مرغ 
با بررســي كه در زمينه عرضه این نهاده ها از ابتدا تا 23شــهریور ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتيم، تاكنون 7ميليون و 
600هزار تن نهاده در سامانه بازارگاه فروخته شده است كه این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ميزان یك ميليون و 900هزار تن 
بيشتر بوده است. با این روند كمبودي در تامين نهاده هاي توليد مرغ و 
تخم مرغ نداشته ایم، اما اینكه توليد كنندگان اعالم مي كنند نهاده هاي 
تخصيص یافته در سامانه بازارگاه با تأخير به دست آنها مي رسد، درست 
است؛ مثال مرغدار نهاده را در سامانه مذكور خریداري كرده و مقرر بوده 
تا ظرف مدت یك هفته به دستش برسد، اما به دليل مشكالت سيستم 

حمل و نقل در بنادر كشور با تأخير یك هفته اي ارسال شده است. 
اما توليد كنندگان با استناد به رشد هزينه تمام شده 
توليد، خواستار بازنگري در قيمت مصوب تخم مرغ هستند. آيا 

نرخ مصوب اين محصول افزايش مي يابد؟
بدیهي اســت كه توليد كنندگان این صنف به دنبال دریافت قيمت 
مصوب جدید هستند و اعالم مي كنند كه توليد هر كيلوگرم تخم مرغ 
درب مرغداري با نرخ مصوب 14هــزار و 500تا 15هزار توماني براي 
توليد تخم مرغ به صرفه نيست. توليد كنندگان مرغ گوشتي نيز قيمت 
مصوب 24هزار و 500توماني مصرف كننده این محصول را غيرواقعي 
مي دانند و دست اندركاران توليد جوجه یك روزه نيز خواستار افزایش 
نرخ مصوب این نهاده توليد به حداقل 6هزار تومان هســتند كه این 
درخواست ها به همراه مســتندات رشد هزینه تمام شــده توليد به 
دستگاه هاي ذیربط ارائه شده اســت. اما با توجه به اینكه وزیر جدید 
جهادكشــاورزي كار خود در این وزارتخانه را اخيرا آغاز كرده است، 
مسئوالن این وزارتخانه در حال بررسي هزینه تمام شده توليد و تثبيت 
یا افزایش نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ و جوجه یك روزه هستند. این در 
حالي است كه هزینه هاي توليد مرغ و تخم مرغ در شرایطي افزایش 
یافته كه به دليل فشار گراني بر معيشت مردم، دولت اقبال چنداني به 
افزایش نرخ مصوب كاالها و خدمات ندارد. با این شرایط به نظر مي رسد 
نتایج بررسي درخواست توليد كنندگان مرغ و تخم مرغ براي افزایش 
نرخ مصوب این اقالم در شــوراي سياســتگذاري در حال انجام كار 

كارشناسي است و تا هفته آینده اعالم مي شود.
با اين روند طي 2ماه اخير كاهشي در توليد تخم مرغ 
به دليل كمبود و تحويل با تأخير نهاده هاي توليد و جوجه يك روزه 

نداشته ايم؟
هيچ كاهش توليد یا كمبــودي در مرغ و تخم مرغ نداشــته ایم، اما 
توليد كنندگان با استناد به رشد هزینه تمام شده توليد خواستار اصالح 
نرخ مصوب این اقالم هستند. با وجود این فعال قيمت مصوب جدیدي 
براي مرغ و تخم مرغ تعيين نشده است. درواقع توليد كنندگان مرغ و 
تخم مرغ خواستار دریافت قيمت مصوب جدید براي این محصوالت 
هستند و سازمان حمایت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در حال 
بررسي مستندات این توليد كنندگان براي رشد هزینه تمام شده توليد 
است، اما هنوز عدد خروجي در مورد ميزان افزایش هزینه تمام شده 
توليد مرغ و تخم مرغ نسبت به نرخ مصوب قبلي اعالم نشده است. لذا 
تالش مي شود در تعيين نرخ مصوب جدید مرغ و تخم مرغ دغدغه هاي 
مردم و مشكالت توليد كنندگان به گونه اي لحاظ شود كه هم توليد 
نخوابد و هم شاهد افزایش قيمت بازار این اقالم به دليل افزایش نرخ 

مصوب نباشيم.
با وجــود كاهش نيافتــن توليد، آيا درخواســت 
توليد كنندگان مرغ براي اصالح نرخ مصوب موجب افت عرضه، 

كمبود، گراني يا صادرات اين محصول نشده است؟ 
ممكن است چنين رویكردي وجود داشــته باشد، اما باید توجه كرد 
كه تخم مرغ محصولي فساد پذیر است كه نمي توان آن را براي یك تا 
3 ماه دپو كرد، بلكه كاالیي است كه بعد از توليد باید حداكثر طي مدت 
یك هفته به بازار مصرف عرضه شود. همچنين اكنون توليد كنندگان 
مجوز صادرات تخم مرغ را ندارند و تنها چند ماه قبل و در فصول گرم 
سال كه مازاد توليد تخم مرغ داشــتيم، مجوز صادرات 20هزار تن از 
این محصول صادر شــده بود. همچنين واردات تخم مرغ نطفه دار در 
كوتاه مدت منجر به رشد عرضه تخم مرغ و كاهش قيمت ها نخواهد 
شد، بلكه هدف برنامه  ریزي براي جلوگيري از كمبود تخم مرغ نطفه دار 

و مرغ تخم گذار در ماه هاي آینده است.
اگر كمبودي در توليد تخم مــرغ نداريم، علت وعده 
برخي فعاالن صنفي مبني بر كاهش قيمت ها طي 2هفته آينده با 

واردات 10هزار تن تخم مرغ چيست؟
گرچه ممكن است با توجه به درخواست توليد كنندگان براي افزایش 
نرخ مصوب تخم مرغ، چالشي در عرضه و تامين نياز بازار به تخم مرغ 
خوراكي ایجاد شده باشــد، اما امكان واردات تخم مرغ نطفه دار، مرغ 
تخم گذار یا تخم مرغ نطفه دار مرغ گوشتي براي جلوگيري از افزایش 

قيمت جوجه یك روزه وجود دارد.

نمایندگان مجلس شوراي اسالمي در  گزارش
حالي از روز گذشته تصویب یك طرح 
مهم را باهدف تقویت امنيت غذایي ایران 
شروع كرده اند كه پيش از این مركز پژوهش هاي مجلس 
نسبت به ریســك و مخاطرات تصویب این طرح عليه 
اقتصاد كشاورزي و محيط زیســت ایران هشدار داده 
اســت.  بااین حال محمدباقر قاليباف، در صحن علني 
مجلس به دفاع از این طرح پرداخت و اعالم كرد: طرح 
تقویت امنيت غذایي كشــور و رفع موانــع توليدات 
كشــاورزي نقش مؤثري هم در امنيت ملي و هم در 
امنيت غذایي و هم در بحث كنترل قيمت ها در این بازار 
ایفا مي كند. طرح یادشــده كه یكــي از مدافعان آن 
سيدجواد ساداتي نژاد، وزیر جدید جهادكشاورزي و 
البته رئيس سابق كميسيون كشاورزي مجلس بوده، 
مي تواند مســير آینــده اقتصاد بخش كشــاورزي را 
دگرگون سازد اما آیا این دگرگوني به اصالح ساختار 
سنتي اقتصاد كشاورزي منجر خواهد شد یا اینكه راه 

انحرافي بوده و همچنان محل چالش جدي است.
به گزارش همشــهري، رئيس مجلس مي گوید: اميد 
اســت با همكاري وزیر كشــاورزي كه خــود رئيس 
كميســيون بوده و در تهيه این طــرح تالش مؤثري 
داشته اند این قانون به خوبي اجرایي شده و نقش خود 
را در توليد و توزیع نهاده هاي كشاورزي ایفا كند. این 
قانون نقش مؤثري در بحث كشاورزي داشته و مي تواند 
مشكالت این حوزه را مرتفع كند. اميد است كميسيون 
كشاورزي و وزارت جهادكشاورزي همكاري خوبي در 

اجراي این قانون داشته باشند.

بيم و اميد يك طرح جنجالي
طرحي كه نمایندگان از روز گذشته وارد تصویب مواد 
و تبصره هاي آن شدند، 18فروردین امسال با امضاي 
28نماینده مجلس كــه در صدر آن نــام وزیر فعلي 
جهادكشاورزي دیده مي شــود، تقدیم هيأت رئيسه 
مجلس شــده كه داراي 9فصل و البته 80ماده است. 
نمایندگان مدافع این طرح مي گویند: كاهش تهدیدات 
امنيت غذایي كشور و حمایت و پشتيباني از توليدات 
كشاورزي و دامي و مانع زدایي از توليد، ازجمله توليد 

بذر، كود و نهاده هاي دامي و واكســن دامي و حمایت 
از توســعه فناوري و دانش در حوزه كشاورزي و دامي 
و حمایت از شــهرك هاي كشــاورزي و دامپروري و 
صادرات محصوالت كشــاورزي و دامي در این طرح 
هدف گذاري شــده اســت. طرحي كه مي توان آن را 
دستپخت كميسيون كشــاورزي مجلس دانست كه 
بعيد است دولت سيزدهم و به ویژه شخص وزیر جهاد 
كشاورزي كه خود را در تصویب و رساندن آن به صحن 
علني مجلس ســهيم می داند، مخالفتــي با تصميم 
نمایندگان داشته باشد. به این ترتيب ازنظر مدافعان و 
طراحان طرح، یك انقالب در اقتصاد بخش كشاورزي 
ایران قرار است رخ دهد؛ اما این یك روي سكه است و 
روي دیگر آن در گزارش مهمي اســت كه شهریورماه 
امسال، مركز پژوهش هاي مجلس منتشر و نسبت به 

پيامدهاي تصویب این طرح هشدار داده است.
چالش بر سر بيم و اميد ناشــي از تصویب طرح اوليه 
سرانجام باعث تعدیل جدي در برخي مواد طرح شده 
تا جایي كه طرح تقویت امنيت غذایي كشــور و رفع 
موانع توليدات كشــاورزي كه پس از تصویب كليات 
آن در صحن مجلس، به دليل نياز به بررســي دقيق، 
به ویژه درخصوص اصالحات ســاختاري پيشنهادي، 
دوباره به كميسيون كشــاورزي، آب، منابع طبيعي 
و محيط زیســت ارجاع شــد، درنهایت پس از انجام 
اصالحاتي در شور سوم توســط كميسيون یادشده با 
14ماده و با عنوان طرح پشتيباني و رفع موانع توليد 

كشاورزي به تصویب رسيد.

خطر زمين خواري و فساد جدي است
مركز پژوهش هاي مجلس در آخریــن گزارش خود 
خطاب به نمایندگان فاش ساخته كه بررسي تغييرات 
انجام شده نشان داد كه برخي از مهم ترین ایرادات این 
طرح، به ویژه در زمينه ســاختار سازمان هاي توسعه 
تجارت كشاورزي و ســرمایه گذاري كشاورزي ایران، 
تغيير كاربري اراضي حاصلخيز و همچنين عدم بهبود 
اساسي در فضاي كسب وكار، كماكان رفع نشده است. 
افزون بر اینكه شماري از چالش هاي اساسي توليد در 
بخش كشاورزي، مانند تعارض منافع و نبود شفافيت، 

دخالت دولت در امور تصدي گرایانه، حمایت ناكافي از 
حقوق كشاورزان، اثربخشي پایين تحقيقات در عرصه 
توليد، عدم تمركز بر تقویت توليد محصوالت اساسي 
در مناطق ویژه، تغيير كاربري و زمين خواري، ضعف 
در بازاریابي و صادرات، بوروكراســي پيچيده و فرایند 
طوالني راه اندازي كسب وكار و وجود فضاي نااطميناني 
در بخش كشاورزي جهت سرمایه گذاري، مورد غفلت 

جدي قرارگرفته است. كارشناسان بازوي تحقيقاتي 
مجلس حتي نسبت به تغيير یك واژه در برخي احكام 
این طرح هشــدار داده و مي گوید: تغيير واژه مكلف 
به جاي مجاز در بسياري از احكام هيچ توجيهي ندارد 
و عالوه بر اینها برخي از احكام این طرح در حوزه هاي 
مختلف، به ویژه خودكفایي، یكپارچه ســازي اراضي، 
حمایت از فعاالن كشاورزي و رفع موانع توليد در این 

تردیدهای جدی در عواقب طرح تقویت امنیت غذایی
 علی ابراهيمیهمشهري ریسك تصویب یك قانون بر مبنای گزارش مركز پژوهش های مجلس را بررسي مي كند

خبرنگار

جمع اضداد ممكن نمي شود!
مسعود ميركاظمي، رئيس ســازمان برنامه 
و بودجه در گفته هایش تالش دارد تا مســير 
پيش روي اقتصاد ایــران را از زاویه دید نهاد 
برنامه و بودجه كشور شفاف سازد. به گفته او 
دستيابي به رشد اقتصادي محور اصلي خواهد 
بود و این سازمان توسعه را براساس سند ملي 
آمایش ســرزمين دنبال مي كند. او كه این روزها تمــام تمركز خود را بر 
مدیریت كسري بودجه امسال دولت و بستن بودجه اي متفاوت براي سال 
آینده گذاشته مي گوید: رشد اقتصادي و افزایش بهره وري باید مورد توجه 

همه برنامه ریزان، تصميم گيران و تصميم  سازان قرار بگيرد.
 در عالم واقع وقتي رئيس سازماني مثل برنامه و بودجه واقع بين باشد و به 
جاي سير كردن در آسمان ها و وعده دادن براساس آرزوهاي دست نيافتني 
در روي زمين گام بردارد، انتظار مي رود كه دست كم تصویر آینده برنامه 
و بودجه كشور شفاف تر باشــد. از این جهت مسعود ميركاظمي تاكنون 
نشان داده كه آگاه است با چه مصایبي در مسير اصالح نظام برنامه ریزي و 

بودجه ریزي كشور مواجه است. 
از باب یادآوري ضرورت دارد به این اصل بدیهي توجه شود كه جمع اضداد 
ممكن نيست و به همين دليل انتظار مي رود كه متولي نظام برنامه و بودجه 
كشور شفاف بگوید كه آیا بودجه 1401با توجه به كسري تراز عملياتي و 
سهم باالي هزینه هاي جاري از كل منابع بودجه، راه را براي رشد اقتصاد 
كشور هموار مي سازد؟ چالش بعدي پيش روي ميركاظمي، این است كه 
اولویت و جهت گيري بودجه ایران در سال آینده ضد تورمي خواهد بود یا 
اینكه مهار تورم در اولویت بعدي پس از رشــد اقتصادي قرار دارد؟ او به 
درستي مي گوید كه باید از پروژه محوري فاصله گرفته و با تمركز بر برنامه به 
نتيجه برسيم اما قدري درنگ الزم است كه به این نتيجه برسند كه نه فقط 
نظام برنامه ریزي و بودجه ریزي درون ساختار قوه مجریه كه حتي درون 
ســاختار قوه قانونگذاري هم پروژه محوري است و آیا او قادر به این تغيير 

پارادایم سخت خواهد بود؟
ميركاظمي كه هم تجربه صدارت بر تجارت ایران را داشته و هم روزگاري 
سكاندار وزارت نفت بوده و پس از آن تجربه قانونگذاري را كسب كرده، االن 
در موقعيتي قرار دارد كه باید در برابر بسياري از مطالبات بودجه خواهي 
ایستادگي كند و با نشان دادن كف دست خود اعالم كند كه این كف دست 
مو ندارد. پس باید به سمت ثروت  آفریني و درآمدزایي پایدار حركت كرد. 
او مي داند كه خلق ثروت در یك اقتصاد، غيررانتي و شــفاف شدني است 
وگرنه خلق پول كه اوج بي هنري در اقتصاد است. سكاندار برنامه و بودجه 

از هم اكنون باید فشارها را مدیریت كند و راه را بر راهزنان بودجه ببندد.

جدال بر سر حق كميسيون مشاوران امالك، شكل و  مسكن
شــمایل دعواي مرغ و تخم مرغ به خود گرفته و هر 
طرف دعوا، دیگري را مقصر وضعيت موجود معرفي 
مي كند. قانونگذار، تعارض منافع ميان حق كميســيون درصدي 
مشاوران امالك با تعيين ارزش معامله را زمينه ساز گراني، فساد و 
تخلف مي دانند و به دنبال كاهش مزد دالالن مسكن هستند و در 
مقابل نمایندگان صنفي مشاوران امالك، پایين آوردن حق الزحمه 
مشاوران را باعث بروز تخلفات و تباني هاي احتمالي عنوان مي كنند 
و پيگير متناسب سازي حق كميسيون مشــاوران امالك با دیگر 

كشورها هستند.
به گزارش همشــهري، خبرها حاكي از این است كه كليات طرح 
كاهش تعرفــه بنگاه هاي معامالت ملكي در كميســيون عمران 
مجلس به تصویب رسيده  و قرار است پس از تغييراتي كه در پایيز 
سال گذشته براي حق كميسيون مشاوران امالك اعمال شد، بار 
دیگر تمهيداتي براي تغيير فرمول، مبنا و ميزان حق كميسيون آنها 
انجام شود. تعارض منافعي كه وابستگي حق الزحمه بنگاه هاي ملكي 
با ارزش معامله ایجاد مي كند، همواره یكي از متهمان سفته بازي 
روي قيمت ملك و گاه تباني بنگاه دار براي تغيير غيرواقعي ارزش 
معامله عنوان شده كه در دوره هاي تنش بازار مسكن، به محركي 
براي جهش قيمت ها تبدیل مي شــود. در مقابل، رئيس اتحادیه 
مشاوران امالك معتقد است دســتكاري حق الزحمه این صنف 
منصفانه نيســت و تجربه ثابت كرده كه فقط ميزان شكایت ها را 

افزایش مي دهد و هرگز تأثيري بر كاهش قيمت مسكن ندارد.

فرمول حق كميسيون تغيير مي كند؟
اوایل هفته جاري بود كه سخنگوي كميســيون عمران مجلس 
از موافقت اعضاي این كميســيون با كليات طــرح  كاهش تعرفه 
بنگاه هاي معامالتــي خبر داد. عبدالجالل ایري به ایســنا گفت: 
وابســتگي حق الزحمه بنگاه هاي معامالت ملكي با قيمت ملك، 
زمينه افزایش قيمت مسكن را فراهم مي كند و درنهایت اعضاي 
كميســيون عمران مجلس با كليات این طــرح موافقت كردند و 
مقرر شــد تا در این طرح كميته مخصوص به نحوي مورد بررسي 
و چكش كاري قرار گيرد كه رابطه تعرفــه بنگاه هاي معامالتي با 
قيمت ملك قطع شده و شــيوه دیگري براي دریافت حق الزحمه 

آنها تعيين شــود. این اظهارات حاكي از این است كه كميسيون 
عمران مجلس به دنبال ابداع فرمول جدیدي است كه مثل شرایط 
فعلي، تغيير ارزش معامله تغيير بنيادي در حق كميسيون مشاوران 
امالك نداشته باشد و آنها سودي از باال و پایين بردن قيمت ملك 

نداشته باشند.
با فرض اینكه كميسيون عمران قادر باشــد چنين فرمولي ابداع 
كند و همه مســائل حرفه داللي ملك، ازجمله اختالف زحمت، 
برنامه ریزي و كارسازي یك معامله 10ميليارد توماني با یك معامله 
100ميليون توماني را نيز در این فرمول ببيند، باز یك سؤال مطرح 
مي شود كه طرح كميســيون عمران مجلس چگونه مي تواند بعد 
از ابالغ فرمول جدید، از تباني مشــاور امالك با هر یك از طرفين 
معامله به منظور دریافت حق كميســيون خارج از معامله نظارت 
كند؟ بررسي ها نشان مي دهد از مهرماه سال قبل كه فرمول حق 
كميسيون مشاوران امالك تغيير كرده تاكنون، بخش قابل توجهي 
از معامالت ملكي به صورت توافقي یا با تخلف مشاور امالك، با حق 
كميسيون مغایر با ابالغيه كميسيون نظارت بر اصناف منعقد شده 
است. در این ميان، سختگيري هاي واحد نظارت اتحادیه  مشاوران 
امالك نيز در بهترین حالت، برخورد با تخلفات را تسریع كرده؛ اما 

نتوانسته ریشه تخلفات را خشك كند.

مشاوران امالك چه مي گويند؟
ســال قبل كه حق كميســيون امــالك اصالح شــد، مصطفي 
 قلي خسروي، رئيس اتحادیه مشاوران امالك تهران در گفت وگو 
با همشــهري تأكيد كرد:  این اتحادیه، نرخ نامــه جدید را به همه 
واحدهاي صنفي متبوع خود ابالغ كرده و الزم االجراست اما همزمان 
اتحادیه براي احقاق حقوق صنف مشاوران امالك رایزني مي كند و 
پيگير تجدیدنظر در نرخ ها خواهد بود. پس ازآن نيز خسروي بارها 
از لزوم تجدیدنظر در نرخ نامه حق كميسيون با رسانه ها گفت وگو 
كرد و اینك نيز در شرایطي كه زمزمه طرح اصالح حق كميسيون 
مشاوران امالك به گوش مي رسد، بار دیگر رئيس اتحادیه مشاوران 

امالك به نشانه مخالفت با این طرح وارد ميدان شده است.
او با اشاره به اینكه تعرفه مشاوران امالك در ایران یك چندم تعرفه 
دیگر كشورهاست، به نمایندگان عضو كميسيون عمران مجلس 
توصيه مي كند به جاي ارائه نسخه هاي چشم بسته و خلق الساعه، 

بخش جزو وظایف ذاتي بدنه اجرایي است كه باید در 
سریع ترین زمان ممكن و با باالترین ضمانت اجرایي 
مورد پيگيري قرار گيرند و استفاده از لفظ مجاز، از بار 
الزامي این احكام مي كاهد. همچنين حتي درصورتي كه 
استفاده از لفظ مجاز، به دليل بار مالي این احكام باشد 
نيز الزم اســت از طرق دیگر دولت را مكلف به تأمين 

منابع مالي براي آن كرد.

شتاب زدگي در تصويب
به گزارش همشــهري، طرحي كه در دستور كار این 
روزهاي مجلس قرار دارد، به گفته مركز پژوهش هاي 
مجلس پيامدهاي آن گســترده و ایرادهاي وارده بر 
آن مهم و اساسي اســت اما دیروز نمایندگان برخي از 
مواداوليه این طرح كه ازقضــا مي تواند چالش برانگيز 
در آینده باشــد را تصویب كردند. ازجمله اینكه قرار 
است ســازمان ســرمایه گذاري و تجارت كشاورزي 
ایران تشكيل شود كه هدف آن تمركز سياستگذاري، 
برنامه ریزي و نظارت در حوزه سرمایه گذاري، تأمين 
مالي تجارت و بازرگاني بخش كشاورزي خواهد بود و 
به این ترتيب 2معاونت بازرگاني وزارت جهادكشاورزي 
با واحدهاي مشابه آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ادغام خواهد شد. سازمان ســرمایه گذاري و تجارت 
كشاورزي ایران، ذیل وزارت جهادكشاورزي با رعایت 
بند)الف( ماده)28( قانون برنامه ششم توسعه از ادغام 
معاونت بازرگاني وزارت جهادكشــاورزي و واحدهاي 
مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
شامل: دفتر توسعه صادرات محصوالت كشاورزي در 
سازمان توســعه تجارت ایران و اداره كل محصوالت 
كشــاورزي در ســازمان حمایت از مصرف كنندگان 
و توليدكننــدگان با وظایف زیر ظــرف 3ماه از تاریخ 

الزم االجرا شدن این قانون تشكيل مي شود.
كارشناســان وابســته به مركز پژوهش هاي مجلس 
در واكنش به تولد ســازمان جدید بيــان كرده اند كه 
ســرمایه گذاري و تجارت 2حــوزه تخصصي و مجزا 
هستند و تجميع آنها در یك سازمان منطقي نيست؛ 
چراكه در ادبيات توليد، سرمایه به عنوان یكي از عوامل 
توليد و سرمایه گذاري به عنوان پيشران توليد مطرح 
می شود و از طرفي تجارت، علم و فن دادوستد و توزیع 
محصوالت یا نهاده هاي توليد اســت و به احتمال زیاد 
یكي از این وظایف در اولویت و دیگري مورد غفلت قرار 
مي گيرد. حتي تشكيل چنين سازماني خالف بند10 از 
سياست هاي كلي نظام اداري مبني بر متناسب سازي و 

منطقي سازي  تشكيالت نظام اداري است.

نسخه تكراري براي درد بازار مسكن
كميسيون عمران مجلس در حالي به دنبال كاهش حق كميسيون امالك است كه از نظر 

نمایندگان این صنف، نتيجه آن چيزي جز افزایش تخلفات نخواهد بود

قانون مدوني براي مشاوران امالك وضع كنند كه مبتني بر قانون 
نظام صنفي باشد و اگر در این كار ناتوان هستند، دست كم شغل 
داللي مسكن را از این قانون مســتثنا كنند تا دست اتحادیه براي 
تنبيه و تشــویق واحدهاي قانونمند و متخلف باز باشــد؛ چراكه 
هم اكنون اتحادیه امــالك هيچ اختياري در ایــن زمينه ندارد و 
فقط در همكاري با شوراي حل اختالف و اماكن براي پلمب دفاتر 

مشاوران امالك متخلف همكاري مي كند. 
خسروي با اشاره به اینكه مسكن مهم ترین دارایي یك خانوار ایراني 
است و كوچك ترین اشتباه یك مشــاور در عقد قرارداد مي تواند 
زندگي یك خانواده را تحت تأثير قرار دهد، مي گوید: قانونگذاران 
باید تبعات كاهش حق كميسيون مشــاوران امالك در جرم زایي 
و همچنين سخت شدن معاش این صنف را درنظر بگيرند؛ چراكه 
وقتي حق وحقوق یك فرد را به او ندهند، عمال او را به دور زدن قانون 

تشویق مي كنند.

   چه باید كرد؟
قابل كتمان نيست كه قانون نظام صنفي ايران ايرادات متعددی دارد 
و به ويژه با نگاهي به ايجاد اشتغال براي جوانان، قواعد بسيار آساني 
براي راه اندازي واحد صنفي درنظر گرفته است؛ به گونه اي كه سرانه 
تعداد واحدهاي صنفي در ايران حدود 6برابر ميانگين جهاني برآورد 
مي شود و اين مسئله در صنف مشاوران امالك و مستغالت نيز به وضوح 
قابل مشاهده است. بررسي ها نشان مي دهد طي دوره 25ساله 1375 
تا زمستان 1399موجودي مسكن كشور 2.5 برابر  افزايش پيدا كرده 
اما طي همين دوره زماني، تعداد واحدهاي صنفي مشــاوران امالك 
19 برابر 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 در ماه فراتر نمي رود، حدود 12هزار بنگاه ملكي 
مجاز  يا در حال دريافت مجوز فعال هستند و به طور ميانگين توان تأمين 
هزينه هاي جاري خود را نيز ندارند. در اين ميان، كيفيت كار مشاوران 
امالك نيز به واسطه همين تسهيل قانون نظام صنفي بسيار پايين است؛ 
به گونه اي كه بسياري از متعاملين بازار امالك، فقط به واسطه انحصار 
اين صنف در صدور كد رهگيري و رسميت بخشيدن به معامله به آن 
مراجعه مي كنند. از سوي ديگر، شتاب توسعه آگهي هاي 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 مي شوند كه پرداختن به هر يك از آنها به تنهايي، مي تواند مصداق 
اين مثل باشد كه مرغ اول بوده يا تخم مرغ! پس اگر قرار است تالشي 
براي ساماندهي بازار امالك و مستغالت انجام شود، اول ازهمه بايد 
ايجاد بانك اطالعاتي شفاف و همه شمول در دستور كار قرار بگيرد، 
پس ازآن ابزارهاي مالياتي در اين حوزه فعال شوند و دست آخر نيز 
قانون نظام صنفي فارغ از اهداف پوپوليستي به گونه اي اصالح شود كه 

اصناف در فضاي رقابتي و به صورت تخصصي فعاليت كنند.

   دخالت دولت در قیمت گذاري
 مركز پژوهش هاي مجلس همچنين نسبت به گسترش دخالت دولت در قيمت گذاري محصوالت كشاورزي هشدار داده 
و مي گويد: با توجه به تشكيل ستاد تنظيم بازار كشاورزي و وظايف محول شده به اين ستاد، موضوع دخالت دولت در 
قيمت گذاري قوت گرفته است؛ درحالي كه بايد اين دخالت به موارد استثنايي محدود شود. از سوي ديگر، براي انعكاس 
مستقيم ديدگاه هاي تشكل ها، شايسته است كه تشكل هاي فراگير كشاورزي و صنايع تبديلي و نهاده هاي 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 مي گفتند كه ما 
نبايد محصوالتي چون مرغ، گوشت، تخم مرغ و برنج كه مايحتاج اوليه مردم هستند را به بازار سرمايه وارد كنيم و اين 
مايحتاج مهم و اوليه مردم را به دست دالالن بسپاريم. سرانجام اين پيشنهاد هم رأي نياورد و مذاكرات بين نمايندگان 
براي ريل گذاري 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 تازه اي از تنش آبي، زمين خواري و رانت مواجه خواهد شد.
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با اظهارات 2نماینده مجلس و حمایت  ارز
برخي دیگــر از نمایندگان و همينطور 
تشكيل یك كميته ســه جانبه، بحث 
حذف ارز فسادزاي 4200توماني جدي تر شد. آنطور 
كه از خبر ها بر مي آید درصورتي كه دولت اراده جدي 
براي این كار داشته باشد ارز 4200توماني كه منجر به 
تشدید تورم و همينطور توزیع رانت شده است تا پایان 
سال حذف مي شود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
مي گوید: دولت با مجلس براي حذف ارز 4200 توماني 

هم نظر است.
به گزارش همشهري، اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي از 
دولت سيد ابراهيم رئيسي انتظار دارند هرچه سریع تر 
بساط ارز 4200توماني كه براي واردات برخي كاال ها 
اختصاص مي یابد را برچيند تا از این طریق مانع توزیع 
رانت گســترده شــود.آن طور كه تحليلگران و مراكز 
پژوهشــي مي گویند تخصيــص ارز 4200توماني به 
واردات كاال هاي اساسي نه فقط مانع رشد قيمت این 
محصوالت نشده است بلكه خود به یكي از عوامل رشد 

تورم هم تبدیل شده است.
سياســت تخصيص ارز 4200توماني بــه كاالهاي 
اساسي درست یك ماه قبل از خروج آمریكا از برجام در 
فروردین ماه 1397آغاز شد و دولت از این طریق قصد 
داشت نسبت به سياست هاي تحریمي دونالد ترامپ 
پيش دستي كند چراكه تحریم هاي مالي ورود ارز به 
كشور را نشانه رفته بود و مانع از ورود ارز به كشور، حتي 

از سوي كشور هاي همسایه مي شد.
اســحاق جهانگيري، معــاون اول حســن روحاني 
اردیبهشت امســال در كالب هاوس درباره تخصيص 
این ارز توضيح داد: اتفاقاتي در كشــورهاي همسایه 
به خصوص آنهایي كه ارز وارد مي كردیم، رخ داده بود و 
گزارش هاي امنيتي اي بود كه آنها مانع ورود اسكناس 

ارز به داخل كشور شده بودند.
به گفتــه جهانگيــري، موجــودي ارز در ابتداي 97 
كمتر از یك روز عرضه در ســال 96 بود. از آن ســو، 
رئيس جمهوري آمریكا اعالم كرده بود تصميم جدیدي 
خواهد گرفت برهمين اساس دولت سياست تخصيص 

ارز 4200توماني را در پيش گرفت.
با وجود اظهــارات جهانگيري همــان زمان یعني در 
فروردین ماه سال 1397بسياري از اقتصاددانان هشدار 
دادند كه تخصيص ارز 4200توماني راهكار درســتي 
براي مقابله با تحریم ها نيســت و ایران نيز باید مانند 
مسكو سياست تخصيص ارز شــناور را براي مقابله با 

تحریم هاي آمریكا كه مانع ورود ارز به كشور مي شود در 
پيش بگيرد اما دولت به این انتقاد ها گوش نكرد و بيش 
از 40 ماه است كه سياست تخصيص ارز 4200توماني 
دنبال می شود و این سياست را به عنوان یك ارث براي 
دولت سيزدهم برجاي گذاشت. انتظار مي رود دولت 
جدید تكليف این ميراث را  به زودي روشن كند. حاال اما 
آنطور كه 2 نماینده مجلس به تازگي خبر داده اند قرار 
است تا پایان 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 هم نظر اســت. پيش از این 
اسحاق جهانگيري، معاون اول حسن روحاني، وقتي 
كه مجلس در جریان بررسي الیحه بودجه 1400قصد 
حذف ارز 4200توماني را داشت به رهبري نامه نوشت 
و مانع از تصویب این طرح در مجلس شد اما حاال گویا 
قرار است با نظر مســاعد دولت طرح حذف ارز 4200 

توماني به اجرا در بياید.

حذف ارز ترجيحي
آن طور كــه خبر ها نشــان مي دهد به نظر مي رســد 
تخصيص ارز 4200توماني به روز هــاي پایاني خود 
نزدیك شــده به ویژه آنكه آغاز به كار دولت سيزدهم 
انتظار ها را براي حذف ارز ترجيحي افزایش داده است.

بر همين اساس هفته گذشــته یك كميته سه جانبه 
از ســوي دولت،  مجلس و بانك مركزي براي بررسي 
حذف 4200  توماني و بازنگري در نظام توزیع یارانه ها 
تشكيل شد و قرار است هرچه سریع تر نظام توزیع یارانه 
و تخصيص ارز ترجيحي در این كميته تعيين تكليف 
شــود. هنوز از تصميم هاي گرفته شده در این كميته 
اطالعي در دست نيســت اما آنطور كه نماینده هاي 
مجلس مي گویند به نظر مي رسد نظر دولت و مجلس 
براي حذف ارز 4200توماني مساعد است و هر 2 نهاد 
در این باره هم نظرنــد. آنطور كه مهدي طغياني، عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس خبر داده است: براساس 
قانون بودجه، ارز 4200 توماني تا آخر سال باید به شكل 
تدریجي حذف شود به طوري كه در سال 1401 چيزي 

تحت عنوان ارز 4200 توماني نداشته باشيم.
دیروز رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم با بيان 
اینكه تكليف نرخ ارز ترجيحــي براي تأمين كاالهاي 
اساسي به زودي مشــخص مي شود گفت: بازنگري در 
سياست تخصيص ارز براي تامين كاالهاي اساسي یكي 
از اولویت هاي مهم كميسيون اقتصادي است و به زودي 

تعيين تكليف مي شود.
محمدرضا پورابراهيمي، بــا تأكيد بر اینكه نظر دولت 
هم همين است و به زودي نرخ ارز ترجيحي براي تامين 
كاالهاي اساســي تعيين تكليف خواهد شد گفت: با 
وجود تخصيص 8 ميليارد دالر منابع ارزي براي تأمين 
كاالهاي اساسي در نيمه نخست امسال باز هم كماكان 
این كاالها گران در اختيار مردم قرار مي گيرند كه باید 

یك بازنگري در این خصوص صورت بگيرد.
همزمان با ایــن 2 نماینده كه خبــر از تعيين تكليف 
ارز 4200توماني تا پایان ســال دادند برخي دیگر از 
نمایندگان مجلس در گفت وگو هاي جداگانه اي حمایت 

خود را براي حذف این ارز اعالم كردند.
اما دالیل حذف ارز 4200توماني چيست؟ و چرا مراكز 
پژوهشي، اقتصاددانان و نمایندگان مجلس تأكيد دارند 
كه بساط ارز 4200توماني باید هر چه سریع تر برچيده 
شــود؟ حتي برخي خبرها نشــان مي دهد نهاد هاي 
امنيتي هم در این باره گزارش تهيه كرده اند. آنطور كه 
كارشناسان اقتصادي مي گویند، 2 خسارت اصلي ارز 

4200توماني رشد تورم و توزیع رانت بوده است.

افزايش تورم 
آن طــور كــه اقتصاددانــان مي گویند توزیــع ارز 
4200توماني براي واردات كاال، خود یك عامل مهم 
رشــد تورم اســت چراكه اختصاص این ارز منجر به 
افزایش كسري بودجه و رشــد پایه پولي كشور شده 
است در واقع بار مالي و كســري بودجه ناشي از تداوم 
این سياست، كه محل تامين آن پایه پولي كشور است، 
خود به عاملي براي رشد شاخص قيمت مصرف كننده 
یا تورم تبدیل شده است.پيش از این مركز پژوهش هاي 
مجلس در گزارشي درباره طرح تامين كاالهاي اساسي 
با اشــاره به افزایش 15درصدي پایــه پولي به خاطر 
تداوم اجراي سياست ارز 4200توماني اعالم كرده بود: 
سياســتي كه با هدف تثبيت قيمت كاالهاي اساسي 
اجرا مي شود، صرف نظر از ميزان تحقق اهداف، منجر 
به افزایش قابل توجه پایه پولي، نقدینگي و در نهایت 
تورم شده است. براســاس برآوردهاي صورت گرفته 
توسط مركز پژوهش هاي مجلس، حذف ارز ترجيحي 
كاالهاي اساســي منجر به افزایش شــاخص قيمت 
مصرف كننده تا حدود 6 درصد مي شود اما در عين حال 
تورم ناشي از ادامه سياست ارز ترجيحي مي تواند منجر 
به افزایش بيش از 47 هزار ميليارد توماني پایه پولي 

و تورم كمرشكن براي قشر آسيب پذیر كشور شود.

در گزارش مركــز پژوهش هاي مجلس آمده اســت: 
اختصاص ارز ترجيحي براي واردات كاالهاي اساسي 
با نرخ 4200 توماني به ازاي هر دالر، از ابتداي ســال 
1397 هزینه هاي بسياري براي كشــور در برداشته 
است. نرخ ارز 2 تا 3 برابري سامانه هاي سنا و نيما نسبت 
به نرخ ارز ترجيحي باعث شده است تا دستيابي به ارز 
ترجيحي و واردات براساس این نرخ، سودآوري زیادي 
براي افرادي داشته باشد كه به این نرخ دسترسي دارند.

طبق بررسي هاي انجام شــده تأمين منابع الزم براي 
تخصيص ارز4200توماني منجر به افزایش بدهي ریالي 
دولت به بانك مركزي شده است چراكه بانك مركزي 
باید این ارز را با نرخ نيمایي تاميــن كند و در اختيار 

واردكننده ها قرار بدهد.
سيدكمال سيدعلي، معاون سابق ارزي بانك مركزي 
در این باره مي گویــد: تخصيص ایــن ارز به برخي از 
كاالهاي اساسي و دارو هم رانت زیادي دارد و هم یكي 
از دالیل كسري بودجه است. محسن زنگنه، یك عضو 
كميســيون طرح، برنامه و بودجه مجلس هم با بيان 
اینكه این سياست باعث افزایش تورم، گسترش رانت 
و فساد مي شود گفت: متأسفانه تجربه 3 سال گذشته 
نشان مي دهد كه این سياســت نتوانسته تأثير الزم را 
داشته باشد و عماًل شاهد هستيم نرخ تورم كاالهایي 
كه مشمول ارز ترجيحي شدند، بيش از نرخ تورم سایر 

كاالهاست.

توزيع گسترده رانت
تقریبا تمام كارشناســان اقتصادي متفق القولند كه 
تخصيــص ارز4200تومانــي منجر بــه توزیع رانت 
مي شــود.برخي برآورد ها نشــان مي دهــد تاكنون 
دســت كم 500هزار ميليــارد تومان رانــت از محل 

تخصيص ارز 4200توماني توزیع شــده است. طبق 
آمار ها در ســال 97نزدیك به 31ميليــارد دالر و در 
ســال هاي 98و 99به ترتيب 15و 10ميليارد دالر ارز 
4200توماني به برخي كاالها اختصاص یافته است كه 
اگر تفاوت نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز ترجيحي را به طور 
ميانگين محاسبه كنيم متوجه مي شویم كه از سال97 
تا پارسال رقمي در حدود 500هزار ميليارد تومان رانت 

بين واسطه ها توزیع شده است.
مصطفي بني اسدي، یك اســتاد اقتصاد پيش از این 
درباره ميزان رانت توزیع شده از طریق ارز 4200توماني 
گفته بود: اگر متوسط قيمت ارز را 24هزار تومان درنظر 
بگيریم، با احتســاب اختالف ميانگين نرخ ارز آزاد با 
نرخ ارز ترجيحي، 566هزار ميليــارد تومان رانت در 
كشور ایجاد شده اســت. از آنجا كه روند تخصيص ارز 
هم چندان شفاف نبوده و افراد داراي ارتباطات قوي تر، 
از دسترسي بيشــتري به این منابع برخوردار بودند، 
احتمال بروز فساد در توزیع و تخصيص ارز هم وجود 
دارد، به خصوص كه بنا به گزارش سازمان هاي نظارتي، 
در برخي موارد، ارز تخصيص یافته در مسير مورد نظر 

خود استفاده نشده است.
ابوالفضل روغني گلپایگاني، رئيس كميسيون صنایع 
اتاق بازرگاني ایران در این باره مي گوید: متأسفانه ارز 
4200 توماني كه در دولت قبل ایجاد شــد، خسارت 
جبران ناپذیري به كشــور وارد كرد و یك رانت بزرگ 
بود كه خيلي ها از آن سوءاستفاده و فرصت طلبي كردند 
و نه تنها سر سفره مردم نيامد بلكه در واقع در اختيار 
یك سري رانت جو و رانت طلب قرار گرفت. به گفته او 
این منابع چند ميليــارد دالري ارز دولتي به طور كلي 
به هدر رفت. به بيان دیگر این سياســت ارزي، مطلقاً 

مفيد نبود.

خبر ها نشان مي دهد كه عزم دولت براي حذف ارز ترجيحی جدي است
ارز 4200توماني در خط پايان تثبيت قيمت ماهي در ميادين 

قيمت ماهي در ميادین ميوه و تره بار براي سومين ماه  تره  بار
پياپي ثابت ماند. به گزارش همشهري، براساس نرخنامه 
جدید سازمان ميادین ميوه و تره بار شهرداري تهران 
قيمت انواع ماهي در غرفه هاي آبزیان ميادین براي سومين ماه پياپي 
بدون تغيير مانده و برخالف مرغ و گوشــت قرمز و تخم مرغ كه طي 
ماه هاي گذشته روند قيمت آنها افزایشي بوده، این ماده پروتئيني با 

ارزش در طول تابستان گران  نشده است. 
تنها تغيير قيمتي كه در فهرست سازمان ميادین دیده مي شود مربوط 
به قزل آالي رنگين كمان است كه 2هزار تومان افزایش قيمت داشته و 
به كيلویي 64هزار تومان رسيده است. قيمت قزل آالي رنگين كمان 
ابتداي تابســتان 59.900 تومان بود كه درمرداد به كيلویي 64 هزار 
تومان رسيد. در نرخنامه جدید قيمت ميگو و محصوالت منجمد هم 
تغييري نشان نمي دهد. بر این اســاس هر كيلوگرم ميگوي منجمد 
دریایي بسته به سایز آن، بين 115 تا 172 هزار تومان قيمت خورده 
است. ميگوي منجمد پرورشي هم 89تا 99هزار تومان قيمت دارد. 
براساس نرخنامه ميادین، ماهي شير خليج فارس با قيمت هر كيلوگرم 
118 تا 132 هزار تومان و راشــگو با قيمت 110 تا 126 هزار تومان 

همچنان گران ترین ماهي هاي عرضه شده در ميادین هستند.

قيمت بعضي از انواع ماهي در ميادين ميوه و تره بار تهران
كيلو- تومانمشخصاتنوع ماهي

75.۰۰۰باالي ۸۰۰ گرمسوف شمال
5۱.۰۰۰بين يك تا ۱.5 كيلوگرمآمور پرورشي

۳۱.۰۰۰بين ۲ تا ۳ كيلوگرمبيگ هد پرورشي
۳۰.۰۰۰باالي ۱.5 كيلوگرمفيتوفاگ پرورشي

4۲.۰۰۰باالي ۱.5 كيلوگرمكپور پرورشي
66.۰۰۰باالي ۳۰۰ گرمقزل آالي رنگين كمان پرورشي

۱۰9.۰۰۰با سر و دم – بين يك تا ۳ كيلوگرمشير پرورشي)بچه شير(
۱۱۸.۰۰۰با سر و دم- باالي ۳ كيلوگرمشير خليج فارس
۳7.۰۰۰بين يك تا ۱.5كيلوگرمكپور پرورشي

۳۸.۰۰۰باالي ۲۰۰ گرمبياح
۱۰۸.۰۰۰باالي يك كيلوگرمحلوا سياه

95.۰۰۰بين يك تا ۳ كيلوگرمسرخو اصل
۸۲.۰۰۰باالي يك كيلوگرمسنگسر طاليي

۱۰5.۰۰۰باالي 7۰۰ گرمشوريده
9۰.۰۰۰بين 7۰۰ گرم تا يك كيلوگرمقباد

۸9.۰۰۰بين يك تا ۳ كيلوگرمهامور
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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 هفته هاي 
آينده روي آمارها تاثيرات مثبتي خواهد داشت، با 
اين حال آنچه پزشكان و پرستاران از وضعيت شان 
روايت مي كنند، 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 جسمي شان دارد؛ وضعيتي كه 
آنها را نااميد كرده، انگيزه كار را در آنها كم كرده، 
نشانه هاي افسردگي و اضطراب شان را باال برده و 
خيلي ها 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 مي دهد 
پيامدهاي رواني شيوع كرونا در كشور، با توجه 
به اينكه شرايط كاري اين گروه در دوران قبل از 
كرونا هم چندان مطلوب نبــوده،  نگران كننده  

است.

افزايش تنش هاي بين فردي
سيدوحيد شــریعت، روانپزشك و عضو هيأت علمي 
دانشگاه علوم پزشــكي ایران  مي گوید که نيروهاي 
فعال در حــوزه درمــان، در 19ماه گذشــته دچار 
فرسودگي شغلي شــده اند. او درباره تأثيرات رواني 
این ماجرا به همشهري مي گوید: »فراواني این گونه 
فرســودگي ها در دوران کرونا با درجات مختلف که 
شــرایط اجتماعي و خانوادگي هم بر آن تأثير دارد، 
بسيار زیاد است. مشكالت شغلي گروه هاي مختلف 
درمان، بســيار باالســت. گزارش هاي منتشر شده 

نشــان مي دهد آنها حتي قبل از کرونا هم مشكالت 
زیادي داشتند و شرایط کاري شان با استانداردهاي 
جهاني فاصله زیادي دارد؛ بر همين اساس فشار کار 
و اســترس و اضطراب شان باالســت. همين مسئله 
احساس فرسودگي شغلي شــان را هم بيشتر کرده 
اســت.« به گفته او، هنوز آمار و گــزارش دقيقي از 
ميزان  خســتگي این افراد در دوران شــيوع کرونا 
وجود ندارد، اما مجموعه اســترس هاي وارد شــده، 
قطعا تأثيرات زیادي بر سالمت روان آنها دارد. شواهد 
هم نشــان مي دهد این موارد در دوران شيوع کرونا، 
افزایش قابل توجهي داشــته اســت؛ یعني اگر قبال 
فقط فرســودگي شــغلي در ميان این گروه مطرح 
بوده، هم اکنون افســردگي و فرسودگي رواني هم به 
آن اضافه شــده است. شــریعت مي گوید: »دریافت 
نكردن بازخورد الزم از کار، نداشتن استراحت کافي، 
تنش هاي بين فردي، بدحالي بيماران و فشار کار زیاد 
باعث شده مشكالت شــغلي کادر درمان هم اکنون 
بيشتر از قبل شــود.« براساس اعالم این روانپزشك، 
ســرایت باالي ویروس و مرگ ومير بــاالي افراد در 
بيمارســتان ها، جزو عوامل اســترس زا در ميان این 

افراد است.

كادر درمان به تنهايي نمي تواند مديريت استرس 
و زمان داشته باشند

شریعت در ادامه مي گوید: »متخصصان و روانپزشكان 
نمي توانند در این وضعيت با یــك فرمول جادویي، 
اقدامي ویژه براي این گروه انجام دهند تا آنها بتوانند 
بدون استرس و فشار کاري باال و به دور از پيامدهاي 
رواني این شغل، به فعاليت شان ادامه دهند. از سوي 
دیگر، تنها نمي توان از خــود کارکنان مراکز درماني 
انتظار داشــت که مدیریت زمان و اســترس داشته 
باشند. اگر این افراد در محيط مناسبي باشند، زمان 
کافي براي استراحت داشته باشــند و استرس شان 

با شــيفت هاي کاري مناســب و نيروهاي بيشتر و 
همچنين مدیریت عادالنه، کم شود، قطعا هم روان 
سالم تر و هم عملكرد بهتري خواهند داشت.« به گفته 
این روانپزشك، در شــرایط بحراني، تمام انتظارات 
بيماران از کادر درمان است و به نظر مي رسد که خود 
آن افراد هم باید با شرایط کار کنار بيایند؛ درحالي که 
مدیریت این مراکز باید شرایط و سختي کار را درك 
کنند، نيروها را افزایش و به آنهــا مرخصي دهند و 
ســعي کنند با ایجاد آرامش کارایي این افراد را باال 
ببرند. مثال با افزایش پرســنل، مي توان به پرستاران 
مرخصي تشویقي داد و از طرف دیگر، کار رزیدنت ها، 
دستياران و پزشــكان را هم ســبك تر کرد تا توان 
جسمي و ذهني و همچنين روحيه الزم براي مداواي 

بيماران را به دست بياورند.

متاسفانه مرگ  بيماران عادي شده
این روانپزشــك تأکيد مي کند زماني که به نيازهاي 
یك فرد، مثل اســتراحت، مســائل مالي، ســالمت 
روان و... توجه نشــود و از همه اینهــا مهم تر احترام 
الزم را هم دریافت نكند، قطعــا نه تنها کارایي  اش را 
از دســت مي دهد، بلكه پس از پایان بحران، از نظر 
رواني و جسمي، توانایي فعاليت با کيفيت باال را هم 
نخواهد داشت. البته در دوران پاندمي کرونا، مدیران 
بيمارستان ها و روساي بخش ها هم براي تامين دارو، 
تخت و سایر تجهيزات پزشكي گرفتاري هاي زیادي 
دارند و فشار باالیي بر آنها وارد است؛ به همين دليل، 
شاید کمتر به نيازهاي ســایر نيروهاي درمان توجه 
شود، اما به هر حال، این موضوعي نيست که فراموش 
شود؛ چراکه پرسنل با جان انسان ها در ارتباط هستند 
و هرگونه فرسودگي جسمي یا رواني، عالوه بر خود آن 
فرد به بيماران آسيب  مي زند. او مي گوید: »در شرایط 
شــغلي نامناســب، فرد در حد رفع تكليف فعاليت 
مي کند. کادر درمان در این شرایط به صورت مكانيكي 
فقط به فكر درمان بيمار خواهند بود و حتي حوصله 
شنيدن سؤاالت و مشكالت بيماران را ندارند؛ بنابراین 
نخستين قرباني چنين سيستم خسته و فرسوده اي، 
بيمار خواهد بود؛ یعني رابطه درمانگر و درمان جو در 
حد تجویز دارو و درمان باقــي مي ماند. در این ميان 
مرگ بيماران هم متاسفانه به تدریج عادي مي شود؛ 

چرا که فشار کار باال همه  چيز را تغيير مي دهد.«

تأثيرات مخرب مرگ همكاران
ماجراي دیگر اما جان باختن پرســتاران و پزشكان 
به دليل ابتال به کروناست؛ اتفاقي که به ویژه در ماه هاي 
اول شــيوع کرونا، کادر درمان را به شدت تحت تأثير 
قرار داده بود. شــریعت هم به همين موضوع اشاره 
مي کند و مي گوید: »سخت ترین و بزرگ ترین ضربه 
بر کادر درمان، فوت همكارانشــان است. در دوره اي 
کادر درمان به شدت تحت فشار کار بودند و از سوي 

دیگر، همكارانشــان هم به طور مرتب یا مبتال به نوع 
حاد بيماري مي شدند یا جانشان را از دست مي دادند، 
این شرایط وضعيت بحراني از نظر روان براي این افراد 
ایجاد مي کند. در این وضعيت، شاید برگزاري مراسم 
ختم و بزرگداشت کارکنان بتواند تا حدودي به سایر 
افراد کمك کند. همچنين برگزاري جمع هایي حتي 
به صورت آنالین یا در فضاي باز که افراد بتوانند درباره 
همكار از دست رفته شان صحبت کنند، مي تواند نقش 
زیادي در بهبود شرایط روحي شان تحت تأثير مرگ 
همكارشان داشته باشد.« به گفته این روانپزشك، اگر 
سختي کار در شرایط فقدان و مرگ همكاران از طرف 
مدیریت درك نشود، طبيعي است هر کسي با توجه 
به شــرایط روحي خود به گونه اي عكس العمل نشان 
خواهد داد. چون در دوران کرونا به ویژه در افرادي که 
شروع تجربه کاري آنها با دوران کرونا مصادف شده، 
بي انگيزگي و نااميدي زیادي دیده مي شود؛ به گونه اي 
که باعث شــده حتي این افراد انگيزه ادامه کار را از 
دست بدهند. شریعت مي گوید: »در یك سال اخير، 
مواردي از اقدام براي پایــان دادن به زندگي در کادر 
درمان گزارش شده که اغلب هم در ميان دستياران 
یا رزیدنت هاي تخصصي بوده است. اغلب این افراد با 
توجه به حجم کاري باال، کمترین حقوق را دریافت 
مي کنند. هر چند کــه نمي توان این اقــدام را تنها 
مرتبط به دوران کرونا دانســت، اما این احتمال زیاد 
است که شرایط ســخت کاري در این دوران، عاملي 

براي این اقدام باشد.«

برقراري ارتباط مؤثر بين درمانگر و درمان جو 
شریعت در ادامه تأکيد مي کند براي کاهش فشارهاي 
رواني کادر درمان، توجه به موضوع مراقبت از سالمت 
روان این افــراد و برقراري ارتباط مؤثر بين پزشــك 
و بيمار باید از اولویت هاي مســئوالن نظام سالمت 
باشد. در این ميان، آگاه ســازي افراد براي توجه به 
حفظ سالمت روان پرســنل درمان در تمام سطوح 
باید توسط وزارت بهداشــت یا ریاست بيمارستان ها 
انجام شود. به گفته این روانپزشك، در دوران کرونا، 
در شرایطي که بيماران هيچ عيادت کننده اي ندارند، 
کادر درمان براي آنها مانند خانواده  هستند؛ بنابراین 
حفظ ســالمت روان درمانگر، بســيار مهم است تا 
بتواند چنين ارتباطي را برقرار کنــد. به اعتقاد این 
استاد دانشگاه علوم پزشكي ایران، یكي از مهم ترین 
توانایي هاي پزشكان و پرســتاران، برقراري ارتباط 

احترام آميز ميان خود و بيماران است.

برگزاري كارگاه هاي حمايت روان 
به اعتقاد شریعت، در چنين وضعيتي باید به 2موضوع 
مهم توجه شــود؛ یكي مدیریت ســاختاري و دوم 
مدیریت رفتار فردي اســت که مي توانــد در بهبود 
شرایط پيش آمده مؤثر باشــد: »کادر درمان باید به 
روش هاي مختلف به فكر افزایش توان خود باشــند؛ 
چراکه وقتــي افراد تــوان و انگيزه الزم را نداشــته 
باشند، نمي توانند مراقبت درماني خوبي هم داشته 
باشند. از ســوي دیگر، بخش مدیریت هم مي تواند 
با برگزاري کارگاه هایي درخصوص حفظ ســالمت 
روان، مدیریت استرس، ذهن آگاهي و... به نيروهاي 
درمان آموزش دهد چگونه با استرس و اضطراب شان 
کنار بيایند. البته باید شــرایط مناســب و حداقلي، 
وقت کافي و توان الزم براي پرســنل وجود داشــته 
باشــد تا بتوانند در این کارگاه ها شــرکت کنند؛ در 
غير این صورت، نمي تــوان از کادر درماني که وقت 
کافي براي اســتراحت یا دیدار خانواده خود ندارد، 
انتظار داشــت در کارگاه هاي آموزش سالمت روان 
شرکت کنند؛ بنابراین مدیریت هم باید زمان کاري 
کارکنان را به گونه اي برنامه ریزي کند تا شــرکت در 
این کالس ها در ســاعت هاي کاري این افراد صورت 
بگيرد و جزو شيفت  کاري شان به شــمار رود.« این 
عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ایران، تامين 

نيرو و جبران کمبودها را یكي دیگر از عواملي مي داند 
که مي تواند به کاهش اســترس و اضطراب در ميان 
کادر درمان کمك کند؛ چراکــه در غير این صورت، 
طبيعي است فقدان روحيه، توان کافي و نداشتن اميد 
و انگيزه به بيماران هم منتقل مي شود. همه اینها از 
تبعات فرسودگي رواني و شــغلي است. او مي گوید: 
»محيطي که در آن روابط براســاس احترام باشد، به 
نيازهاي افراد شاغل هم توجه مي شود و ارتباط ميان 
پرسنل درماني و بيماران، آرامش و آسایش بيشتري 
براي افراد ایجاد مي کند. درصورتي که در فشارهاي 
کاري باال، ازخودگذشــتگي و فداکاري کمتري هم 

متوجه بيماران مي شود.« 

لزوم پايش سالمت جسمي و روحي پرستاران
محمد شــریفي مقدم، دبيــرکل خانه پرســتار در 
این 18 ماه از نزدیك شــاهد مشــكالت کادر درمان 
به ویژه پرســتاران بوده اســت. او هم به همشهري 
مي گوید که پرســتاران بدون اینكــه نيرویي به آنها 
اضافه شود، سخت مشــغول کارند؛ درحالي که فشار 
کارشــان به دليل افزایش موارد ابتال و بستري بسيار 
باالست: »پرســتاران، مواجهه مستقيم و مستمري 
با بيماران مبتال به کرونا دارند و شاید3برابر ظرفيت 
مراقبت از بيماران بر دوش شان است، عالوه بر فشار 
بر سالمت جسم، آنها از نظر رواني هم فشار زیادي را 
متقبل شــده اند. دیدن بيماران بد حال، مرگ آنها و 
بي قراري همراهان، فضــاي کاري حزن آلودي براي 
پرســتاران رقم زده که حتما باعث کم شــدن قواي 
جسمي و رواني آنها شده و خواهد شد. البته تأثيرات 
چنين آســيب هایي در طوالني مدت بيشتر نمایان 
مي شود. این افراد حتي در محيط خانه هم نمي توانند 
آرامش داشــته باشــند؛ چراکه مدام ترس از انتقال 
بيماري به اعضاي خانواده را دارند که تمام این موارد 

استرس زاست.« 
به گفتــه شــریفي مقدم، در موضوع اســترس هاي 
ناشي از کوویدـ 19هنوز در کشــور تحقيقي انجام 
نشــده، اما شــواهد و تحقيقات در کشورهاي دیگر 
نشان مي دهد، استرس، اضطراب، افسردگي و حتي 
ميل به خودکشــي افزایش قابــل توجهي )تا حدود 
60درصد( در ميان کادر درمان داشــته اســت. در 
کشورهاي دیگر سالمت روحي پرستاران در دوران 
کرونا مورد بررســي قرار گرفته؛ یعني هر پرســتار، 
پرونده سالمت دارد که در آن از نظر جسمي و رواني 
ارزیابي و پایش مي شــود. به این ترتيب با آگاهي از 
بيماري یا مشــكالت آنها، زودتر براي معالجه اقدام 
مي کنند که این اتفاق جلوي بسياري از اتفاقات حتي 
فكر به خودکشي یا ابتال به افسردگي و... را مي گيرد. 
شریفي مقدم مي گوید: »پایش کادر درمان مهم ترین 
عامل پيشــگيري از ابتال یا پيشــرفت بيماري هاي 
جسمي و رواني آنهاســت. هدف از پایش پرستاران، 
تنها بهبود حال خود آنها نيست، بلكه وقتي پرستاري 
خودش مشــكالت جســمي یا روحي داشته باشد، 
نمي تواند به خوبي از بيماران مراقبت کند. اضطراب 
تا حدي قابل قبول اســت، اما وقتي ميزان آن باالتر 
از حد طبيعي برود، باعث کم شــدن ميزان تمرکز و 
باال رفتن خطا مي شــود که در این صورت مي تواند 
آسيب زا باشد.« او مي افزاید: »توجه به حفظ سالمت 
کادر درمان اقدامي است که هم باعث حفظ سالمت 
خود آنها مي شود و هم مي تواند در روند بهبود بيماران 
مؤثر باشد؛ در غير این صورت آنها نمي توانند به خوبي 

از بيماران مراقبت کنند.« 
شــریفي مقدم مي گوید: »یكي از راهكارهاي مهم و 
مؤثر در مورد سالمت روان کادر درمان، داشتن آمار 
دقيق از مشكالت مربوط به سالمت روان تمام افرادي 
است که به نوعي با بيماري کرونا در ارتباط هستند. 
این آمار مي تواند به  طورکامل، تمام گروه هاي سني را 
دربرگيرد و حتي شامل بيماران و پيامدهاي بيماري 
آنها هم باشد. درصورتي که آمار ما در این زمينه بسيار 
ناقص است. ما با آگاهي از کميت و کيفيت مشكالت 
قطعا بهتر مي توانيم راه هاي مبارزه با آنها را هم پيدا 
کنيم، اما وقتي به طور دقيق از جزئيات مشكل مطلع 
نباشيم، نمي توانيم اميدي هم به تغيير شرایط داشته 
باشيم.« به گفته شریفي مقدم، با توجه به اینكه ميزان 
افسردگي، اســترس و اضطراب پرســتاران و تمایل 
به خودکشــي در ميان این گروه بيشــتر شده است، 
بنابراین وزارت بهداشــت باید به فكر پيشــگيري از 
وقوع چنين اتفاقاتي باشــد. براي پيشگيري هم باید 
مشكالت پرستاران و کادر درمان به طور جزئي، دقيق 

و موردي بررسي شود.

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

 كادر درمان  درگير و دار
 سالمت روان

افزایش بســتري و مرگ هاي کرونــا در پيك هاي متعــدد، نگراني از 
ابتالي مجدد و مــرگ خود و همــكاران، تنش هاي شــغلي، واکنش 
خانواده ها بــه مرگ عزیزان، خســتگي مفرط، اضطراب و اســترس از 
شــيفت هاي طوالني و مواجهه دائمي با ویروس، شــرایط سختي براي 
کادر درمان ایجاد کرده اســت؛ متخصصان حوزه روان تاکيد مي کنند 
 باید براي خروج این افراد از وضعيت بحران روحي، اقدام فــوري و ویژه اي صورت گيرد

 يكتا فراهانی 
خبرنگار

آسيب هاي روان ناشي از فعاليت در دوران كرونا، تنها گريبان پرستاران را نگرفته؛ 
پزشكان هم شرايط مشــابهي را تجربه مي كنند. سيدمحمدرضا هاشميان، فوق 
تخصص مراقبت هاي ويژه و استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است و 
در اين 18 ماه بيشترين ارتباط را با بيماران كرونايي داشته است. او در گفت وگو با 
همشهري به فشارهاي رواني در هفته ها و ماه هاي اول شيوع كرونا در بيمارستان 
مسيح دانشوري اشاره مي كند: »مشــكالت مربوط به سالمت روان كادر درمان 
موضوع بسيار مهمي اســت كه از چند جنبه مي توان 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 
به تدريج باعث افزايش استرس، اضطراب و وحشت در ميان كادر درمان شد. در 
همان هفته هاي اول شيوع، با مثبت شدن تست كروناي كاركنان در بيمارستان 
مسيح دانشوري، تصميم گرفته شد بخش ICU آنفلوآنزا به بيماران مبتال به كرونا 
اختصاص پيدا كند، چرا كه قرار شد اين بيماران در بخش بستري نشوند و تنها در 
بخش مراقبت هاي ويژه ايزوله شوند. همين موضوع استرس زيادي براي همه ايجاد 
كرد. در اين شرايط، مسئوالن بخش ها تالش مي كردند شرايط را مديريت كنند و 
پرستاران و پزشكان از استرس و اضطراب دور بمانند.« به گفته هاشميان، با توجه 
به آشنايي كاركنان بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان مسيح دانشوري با موضوع 
ايزوله و پوشش هاي مخصوص آن، كادر درمان مواجهه بهتري با بيماري داشت، اما 
به تدريج از زماني كه كادر درمان گرفتار بيماري شد و خبر جان باختن آنها مي رسيد، 
وضعيت متفاوت شد و همه دچار استرس و اضطراب شدند. هيچ كس نمي دانست 
تا چه زماني زنده مي ماند: » با افزايش مشــكالت و بــاال رفتن تعداد مبتاليان و 
مرگ وميرها، 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 مرگ ها كندتر شد و خيلي از بيماران نجات پيدا مي كردند.« اين متخصص، اما 
تأكيد مي كند كه وضعيت روحي پرسنل درمان با افزايش و يا كاهش موارد مرگ و 
ابتال مرتبط است؛ يعني زماني كه دوباره آمار مرگ هاي كرونايي باال رفت، روحيه 
بسياري از اعضاي كادر درمان تضعيف شد. مرگ يكي از همكاران، هنوز در خاطر 
هاشميان زنده است، او مي گويد:» 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.« به گفته او، پزشكان و پرستاران در اين مدت دچار آسيب هاي رواني 

بسيار بااليي شده اند و اين براي آينده نظام سالمت خطرناك است.

نوشتن 12گواهي فوت در يك روز و آشفتگي روحي
فريما خليلي، رزيدنت بيماري هاي داخلي بيمارستان لقمان هم به تجربه فعاليت 
در دوران كرونا اشاره مي كند و به همشهري مي گويد: » 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 لباس هاي محافظتي براي 
پرستاران و پزشكان، وضعيت را سخت تر كرده بود، همه نگران ابتال به كرونا بودند 
و فشار زياد رواني را تحمل مي كردند. با همه اينها هيچ كدام از پرسنل، تصميم به 
استعفا يا كناره گيري از شغل را نداشــت. همه تالش مي كردند در ميدان بمانند 
و با وجود شرايط ســخت، معاينه ها و مراقبت ها را ادامه مي دادند.« او به شرايط 
سخت رزيدنت ها در دوران كرونا اشــاره مي كند: »در دوران كرونا رزيدنت ها با 
مشكالت زيادي هم مواجه شده اند. چون اوايل شــيوع بيماري، به ما به عنوان 
كادر درمان حتي براي ويزيت بيماران، ماسك و پوشش هاي حفاظتي نمي دادند. 
شيفت هاي ما شبانه روزي و بسيار سخت بود. همه ما بيش از حد خسته بوديم، 
حاال در اين شرايط هم بايد خبرهاي بدي به خانواده بيماران مي داديم كه حكايت 
از مرگ عزيزانشان داشت.« خاطره تلخ نوشتن 12گواهي فوت در يك روز براي 
خليلي تداعي مي شود و مي گويد: » 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 مي گويد يكي ديگر از مشكالت رزيدنت ها در دوران كرونا اين است كه 
آنها ديگر فرصتي براي فراگيري آموزش هاي 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 رزيدنت ها، 
ناچار شده اند براي آسيب نرساندن به همسر و فرزندان شان، از آنها دور بمانند يا 
به ديدار خانواده هايشان نروند. مشكالت اقتصادي هم از ديگر مسائلي است كه 
به شدت آرامش را از ما گرفته چرا كه ميزان حقوق دريافتي هيچ تناسبي با ميزان 

زحمات و حجم كاري ما ندارد.«

ث
مك

تغييراتروحيكادردرمانباافزايشوكاهشمرگها

دو پرستار در گفت وگو با همشهري:

وصيت نامه هايمان را نوشتيم
نسرین پرســتار یكي از بيمارستان هاي مشــهد از تجربه 
فعاليتش در پاندمي کرونا و پيامدهــاي رواني آن اینطور 
مي گوید: »اول اسفند 98 هنگامي که به طور رسمي اعالم 
شد کرونا وارد کشور شــده، در بيمارستان اميراعلم تهران 
کار مي کردم. 4بيمار مشــكوك به کرونا در بخش بستري 
بودند. صبح روز بعد، 4 بيمار دیگر مبتال به کرونا هم اضافه 
شدند و در شيفت بعدي تمام 14تخت بخش را به بيماران 
مبتال به کرونا اختصاص دادند. بستري تعداد زیادي بيمار 
مبتال به کرونا، وحشــت زیادي به جان مــا انداخت، حاال 
در این ميان چند نفري هم جانشــان را از دست دادند و از 
همان موقع اعالم شــد که براي محافظت از کادر درمان، 
باید لباس هــاي مخصوص تهيه شــود.« او ادامه مي دهد: 
»کارکنان بيمارســتان آن زمان، دوشيفت کار مي کردند. 
همان اوایل شــيوع، مادران باردار زیادي مبتال شده بودند 
که در بخش آي سي یو بستري مي شدند. تعدادي از آنها هم 
جانشان را از دست مي دادند، این از تلخ ترین اتفاقاتي بود که 
در آن دوران شاهدش بودیم و تأثير زیادي روي ما  گذاشت. 
همكاران از ترس انتقال بيماري به خانواده، ارتباط خودشان 
را با آنها قطع کرده بودند. این هم مزید بر علت شــده بود. 
حاال در آن شرایط خودمان هم یكي پس از دیگري مبتال 
مي شــدیم و برخي از همكارانمان را از دست مي دادیم.« 
به گفته او، زماني که همكاران مبتال مي شدند و به مرخصي 
مي رفتند، فشار کار روي سایر نيروها بسيار بيشتر مي شد، 
شــيفت هاي طوالني و تعداد باالي بيماران، همه را آشفته 
کرده بود. هنوز هم شرایط همين است، هيچ کس نمي تواند 
مرخصي برود و کمتر با خانواده دیدار دارد: »وقتي خودم 
مبتال به کرونا شدم، از شــدت بيماري، مرگ را به چشمم 
دیدم و حتي وصيت نامه نوشــتم. به شدت مضطرب شده 
بودم.« براســاس اعالم این پرســتار، هم اکنــون به دليل 
افزایش تعداد بيماران مبتال به کرونا، بخش هاي جدیدي 
در بيمارستان اضافه شده، اما نيرو اضافه نشده است: »در 
این شرایط فشــار کاري ما تا 50درصد افزایش پيدا کرده؛ 
به طوري که کيفيــت مراقبت از بيمــاران تحت تأثير قرار 
گرفته است. حتي با مثبت شــدن تست همكاران، حداقل 
10 روز به آنها استعالجي مي دهند که همين موضوع فشار 
کاري و به تبع آن استرس را بيشــتر مي کند. در این ميان 
بسياري از پرســتاران با اینكه عالئم دارند، اما تست شان 
منفي مي شود؛ به همين دليل مجبورند به محل کار بيایند 
و شيفت  داشته باشــند. درحالي که این موضوع براي سایر 
بيماران هم بســيار خطرناك است.« نسرین مي گوید: »ما 
در خط اول مقابله با کرونا هستيم، اما با وجود بار سنگين و 
فشارهاي رواني، هيچ کس از ما قدرداني نمي کند و در فكر 
کاهش حجم کاري ما نيست. حتي مردم هم پروتكل ها را 
به درستي رعایت نمي کنند و این موضوع سبب شده تا در 
کنار افزایش حجم کار، نگران ابتالي مجدد خانواده هایمان 
به بيماري باشيم.« مریم، پرستار دیگري از اروميه است که 
در ابتداي شيوع کرونا، در آي ســي یو بيمارستان طالقاني 
مشغول به کار بود. او هم مي گوید که در اوایل شيوع کرونا 
آنقدر وضعيت وخيم بود و آنقدر احســاس خطر کرده که 
وصيت نامه نوشــته و حتي آن را قانوني کرده است: »واقعا 
احساس مي کردم به زودي مي ميرم و این موضوع استرس 
و اضطراب زیادي در من ایجاد کرده بود. هنوز هم احساس 

ترس دارم، اما به آن عادت کرده ام.«
 او مي گوید: »فشــار کاري در این مدت آنقدر براي من و 
همكارانم زیاد بود که بســياري از پرسنل، تقاضاي انتقال 
به بخش هاي دیگــر را کرده و گروهي هم اســتعفا دادند. 
هيچ وقت شــاهد این ميزان مرگ در بيمارستان نبوده ایم 
و این موضوع واقعا بر روح و روانمان تأثير گذاشــته است. 
همه را افسرده و وحشــت دائمي در ما ایجاد کرده است.« 
او مي گوید: »خانواده برخي بيماران پس از اینكه عزیزشان 
را از دســت مي دهند،  ما را مقصر مي دانند و حتي شروع 
به فحاشــي و ضرب و شــتم و... مي کنند؛ همين مسئله 
هم به شــدت ما را تحت تأثير قرار داده است.« به گفته این 
پرستار، آســيب هاي رواني کادر درمان بسيار جدي است، 
نبود حمایت مالي، ابتالي چندباره به بيماري یا فوت برخي 
از همكاران و در کنار همه اینها مواجهه دائمي با مرگ، دیگر 
انرژي و اميدي در ميان آنها باقي نگذاشته است. او مي گوید 
به دليل فشار کاري زیاد، حتي فرصت ندارند براي درمان به 

روانپزشك و مشاور مراجعه کنند.

مرخصي تشــویقي، افزایش نيروي 
کار، مدیریت شــيفت ها و برگزاري 
کارگاه هاي ســالمت روان و در نظر 
گرفتن پاداش هــاي مالي   به عنوان 
راهكارهاي کاهش آسيب هاي رواني 

کادر درمان پيشنهاد مي شود
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 همزمان با آغاز فصل گاوبانگي)فصل 
حيات
توليد مثــل گوزن هاي قرمــز( ورود وحش

تور هاي گردشگري و طبيعت گردي به 
زیســتگاه ها و محدوده هاي جنگلي زیست مرال در 
مازندران ممنوع شد. مدیركل حفاظت محيط زیست 
مازندران با اعالم این خبر گفت: با توجه به حساسيت 
فصل عاشــقی مرال و به منظور جلوگيري از هرگونه 
اختالل زیســتي در این ایــام، اعــزام هرگونه تور 
گردشــگري به زیســتگاه ها و محدوده هاي جنگلي 
زیست مرال، ممنوع شد. به گفته حسينعلي ابراهيمي 
كارنامــي، مناطق جنگلي هزارجریب بهشــهر، نكا، 
پناهگاه حيات وحش دودانگه و چهاردانگه، كياسر و 
محدوده امن منطقه حفاظت شــده البرز مركزي از 

مهم ترین زیستگاه هاي مرال در استان است.
گوزن هــاي قرمــز در پهنه وســيعي از جنگل هاي 
مازندران زیست مي كنند و حفاظت از آنها در فصل 
گاوبانگي بسيار طاقت فرســا و دشوار است. مدیركل 
حفاظــت محيط زیســت مازنــدران  و محمد علي 
یكتا نيك كارشناس و فعال محيط زیست در گفت وگو 
با همشهري از كوشش جوامع محلی و تالش مردمي 
براي حفاظت از مرال ها، گونه هاي حمایت شــده و 
در معرض خطر مي گویند كه آمارها نشــان مي دهد 
تعدادشــان در كل جنگل هاي ایــران كمتر از هزار 

رأس است.

كارزاربوميبرايحفاظتازگاوبانگي
محمد علي یكتا نيك، كارشــناس محيط زیســت با 
بيان اینكه چند ســال پي در پي در استان مازندران 
در 3محدوده كياسر، ســواد كوه و آمل كارزارهایي 
توسط بومي هاي استان تشكيل مي شود كه هدف شان 
حفاظت از گوزن هاي قرمز است، مي گوید: »در این 
موسم خاص، یعني از نيمه شهریور تا پایان مهر ماه، 
گوزن هاي نر زندگي انفرادي و قلمروهایي تشــكيل 
مي دهند. آنها با ایجاد صداهاي خيلي بلند كه به عنوان 
گاوبانگ شناخته مي شود، سعي مي كنند قلمرو خود 
را تعيين و حفظ كنند. در این قلمروها نرها با یكدیگر 
مبارزه مي كنند و در نهایت نر پيروز، می تواند مراحل 

توليدمثل را آغاز كند.«

 او ادامه مي دهد: »این فصل، مقطع بسيار حساسي 
براي گوزن ها محســوب مي شــود. آنها باید بتوانند 
توليدمثل كننــد. اگر به هر دليلــي امنيت و آرامش 
گوزن ها در فصل گاو بانگي حفظ نشــود، توليد مثل 
گوزن ها انجام نمي شــود و یك سال تكثير این گونه 

باارزش به تأخير مي افتد.«
 به گفته یكتا نيك، گوزن هاي نر به واسطه صدایي كه 
در این فصل ایجاد مي كنند، موقعيت شــان را اطالع 
می دهند. او مي گوید: »2 روز پيــش در پارك ملي 
گلستان، شــكارچي متخلفي بعد از شكار یك رأس 
گوزن قرمز، به صورت مسلحانه با مأموران پارك ملي 
گلستان درگير شد كه متأسفانه در پي این درگيري 
شكارچي از ناحيه پا مجروح و سپس به علت خونریزي 
شــدید جان خود را از دســت داد.« این كارشناس 
محيط زیست با بيان اینكه فقط مسئله شكار غيرمجاز 
نيست و عوامل دیگري گوزن قرمز را تهدید مي كنند، 
مي گوید: »ورود گردشــگران به منطقه، چراي دام 
و هرگونه ایجــاد ناامني در فصــل گاوبانگي، بقاي 

گوزن هاي قرمز را بيش از پيش تهدید مي كند.«

اميدواريزيرسايهانقراض
یكتانيك آخرین وضعيت گوزن هاي ایران را اینطور 
شرح مي دهد: »در كشور 3گونه گوزن داریم؛ گوزن 
زرد، مرال)گوزن قرمز( و شوكا. گوزن زرد كمياب ترین 
گونه گوزن در جهان است و متأسفانه در طبيعت ایران 
به كلي منقرض شده و تنها چند رأس به صورت اسارت 
نگهداري مي شوند. در مورد جمعيت گوزن هاي قرمز 
هم اطالعات دقيقي در دســت نيســت. اما با توجه 
به فعاليتي كــه در این زمينــه دارم، تصور نمي كنم 
جمعيت گوزن هاي قرمز در كل جنگل هاي كشور به 
هزار رأس برسد. آمارها بسيار نگران كننده است. وقتي 
جنگل هاي كشور نســبت به 4دهه گذشته یك نهم 
شده اند، پس تكليف جمعيت حيات وحش كشور نيز 

مشخص است.«
 با این حال، او فعاليت جوامع محلي و جنبش مدني 
خودجــوش را كه در ســال هاي اخير بــرای نجات 
و حفاظــت از مرال ها شــكل گرفتــه، نقطه عطفي 
مي داند كه با اتكا به آن مي تــوان به آینده اميدوارتر 
بود: »مشاركت هاي مردمي، موج بسيار مثبتي ایجاد 
كرده است. البته ماجراي همكاري مردمي در جهت 
حفظ جمعيت گوزن قرمز به سال پيش برمي گردد. 

نخستين گروه مردمي كه براي حفظ جمعيت مرال ها 
تالش كردنــد، طبيعت گرداني بودند كــه فعاليت 
اصلي شان كشــف غار بود. آنها حين طبيعت گردي 
در منطقه متوجه شــدند كه گوزن هاي قرمز در این 
فصل  رفتارهاي عجيبي از خود نشان مي دهند و براي 
توليد مثل باید شــرایط خاصي براي آنها مهيا شود. 
به همين خاطر به دليل عالقه اي كه به حيات وحش 
داشتند، ســعي كردند در فصل گاوبانگي شرایط را 
براي توليد مثل گوزن قرمز برقرار كنند و حاال هر چند 
جمعيت حيات وحش به شــدت رو به كاهش است 
اما با ثبت تصاویر، چهــره نيمه پنهان حيات وحش، 
آشكارتر شده. انتشــار فيلم، عكس و پوستر در ميان 
جوامع محلي و بومي باعث ایجاد ارتباط احساســي 
شده است. همين اقدامات كه به عنوان فرهنگ سازي  
شناخته مي شود، در حاشيه زیستگاه هاي گوزن قرمز 
و روستاها كاركرد بســيار ارزنده اي به همراه داشته 
است. االن این خود مردم هستند كه براي حفظ حيات 
وحش و حفظ جمعيت گوزن هاي قرمز فراخوان كمك 
مي دهند. آنها تفنگ ها را زمين گذاشته اند و در منطقه 
و فضاي مجازي مشــغول حمایــت از حيات وحش 
هستند. این، ميراث ارزشمندي است كه نسل جدید 
ما به جاي خرید اســلحه، دوربين عكاسي به دست 

گرفته تا اهميت حيات وحش را به تصویر بكشد.

تنها700رأس
حســينعلي ابراهيمي كارنامي، مدیــركل حفاظت 
محيط زیســت مازندران در گفت وگو با همشــهري 
از درخواست هاي بي شــمار داوطلبان و دوستداران 
محيط زیست براي فعاليت و حفاظت در ایام گاوبانگي 
خبر می دهد و مي گوید: »امســال درخواســت هاي 
داوطلبان غافلگير كننده بود. جمعيت زیادی از مردم 
براي حفظ امنيــت گوزن هاي خبر مــی دهد قرمز 
داوطلب شده بودند، اما نمي توان به همه درخواست ها 
پاسخ مثبت داد چون حضور بيش از اندازه در طبيعت، 
خود عامل سلب آرامش اســت.« ابراهيمي كارنامي 
ادامه مي دهد: »در ایــام گاوبانگي تنها چيزي كه در 
طبيعت باید حفظ شود، آرامش حيوانات است. امسال 
حفاظت فيزیكي به شــكل قابل قبولــي در مناطق 
حفاظت شــده و جنگل ها افزایش پيدا كرده و بخش 
زیادي از ایــن موفقيت را مدیون همــكاري جوامع 
محلي و بومي هســتيم.«  به گفته مدیركل حفاظت 
محيط زیســت مازندران، گروه هاي محلي بسياري 
با هماهنگي محيط زیست در ایام گاوبانگي در حال 
فعاليت و حفاظت فيزیكي هســتند: »تمام نقاطي 

را كه محيط زیســت مازندران با كمبود نيرو مواجه 
بوده، گروه هاي مردمي و داوطلب پوشــش داده اند. 
در آمل، كياسر، سياهكل و نقاط بسياري براي بهبود 
حفاظت فيزیكي و حفظ آرامش مرال ها از همكاري 
جوامع بومي بهره برده ایم. اگر امنيت و آرامش براي 
این حيوانات فراهم شود، طبيعت، روال خود را طي 
مي كند و زاد و ولد و تكثير انجام مي شود. البته در كنار 
تالش دوستداران محيط زیست، امسال رسانه ها نيز 
به این موضوع بســيار اهميت دادند. این همبستگي 
نشانه گفتمان و فهم مشتركي است از آگاهي در مورد 
اهميت آرامش در فصل تكثير گوزن هاي قرمز. اتفاقي 
كه بين مجموعه رســانه ها، محيط بان ها، تشكل ها و 
مردم و جوامع محلــي رخ داده نوید بخش روزهاي 

خوبي است براي ازدیاد جمعيت مرال ها.«
او آخرین وضعيت و آمار جمعيتي گوزن هاي قرمز را 
اینطور شرح مي دهد: »با توجه به مشاهدات ميداني 
و گزارش هاي، محيط بان ها و فعاالن محيط زیســت 
اینطور مي توان برآورد كرد كه خوشبختانه جمعيت 
مرال ها به لحاظ كميت و كيفيت نسبت به سال هاي 
گذشــته بهتر و مطلوب است. طبق آخرین آمارهاي 
رســمي هم اكنون در جنگل هاي مازنــدران  حدود 

700رأس گوزن قرمز زیست مي كنند.«

مدیركل حفاظت محيط زیست مازندران:  جمعيت زیادی از نيروهای محلی و دوستداران 
محيط زیست برای حفظ امنيت گوزن های قرمز در فصل گاو بانگ داوطلب شده اند

فصلعاشقیگوزنها خبر

وزيرپيشينفرهنگافغانستان:گنجينه
باخترراپنهانكرديم

سقوط دولت پيشين افغانستان تا تثبيت قدرت دوباره طالبان بر آن 
كشور 3 روز خأل قدرت در افغانستان ایجاد كرد و در این مدت تالش ها 
براي نجات كامل آثار تاریخي افغانســتان به نتيجه نرســيد. دكتر 
محمدقاسم وفایي زاده، وزیر پيشين اطالعات و فرهنگ افغانستان در 
گفت وگویي مفصل با سایت صداي ميراث با موضوع »تاریخ افغانستان 
در سيطره طالبان«، اعالم كرد كه رئيس جمهور سابق افغانستان در 
روزهاي آخر حكومت خود در كابل پيشنهاد وزارت فرهنگ آن كشور 
براي ایجاد كریدور امن انتقال آثار تاریخي افغانستان به مخازن امن 
آن كشور را بي پاسخ گذاشت و در روزهاي پایاني تمام بودجه وزارت 
فرهنگ افغانســتان و بودجه هاي مرتبط با كاوش آثار تاریخي را به 

وزارت دفاع و امنيت ملي آن كشور منتقل كرد.
محمدقاســم وفایي زاده كه اكنون در تركيه به سر مي برد در پاسخ به 
اینكه سرانجام، گنجينه بزرگ »باختر« افغانستان مشتمل بر اشياي 
زرین به  دست آمده از محوطه باســتاني طالتپه آن كشور كجاست؟ 
گفت: این گنجينه در نقطه اي امن نگهداري مي شــود و هيچ كس به 

آن دسترسي ندارد.
او ارزش مادي گنجينه باختر افغانستان را 500ميليون دالر تخمين 
زد و گفت: این گنجينه ثروت ملي مردم افغانستان است و در نقطه اي 

امن نگهداري مي شود و براي ملت افغانستان محفوظ مانده است.
وزیر پيشــين اطالعات و فرهنگ افغانستان كه پس از تسلط طالبان 
بر آن كشور ناگزیر از مهاجرت به تركيه شده است درخصوص نحوه 
مواجهه طالبان با آثار تاریخي افغانســتان نيز اعالم كرد: نگراني ها از 
برخوردهاي آتي طالبان با آثار تاریخي افغانستان همچنان وجود دارد 
و اميد است طيف معقول تر طالبان بر طيف افراطيون این گروه پيروز 

شود تا آثار تاریخي افغانستان نيز در امان بماند.
او رویكرد طالبان برای حفظ آثار تاریخي افغانستان نسبت به 20سال 
قبل )كه این گروه با انهدام مجسمه هاي بودا در باميان كه از آثار برجاي 
مانده از تمدن بودایي در افغانستان بود( را تعدیل شده خواند و گفت: 
طالبان با بيانيه اي كه براي حفظ آثار تاریخي افغانستان منتشر كرد 
اميدواري در دل مردم افغانســتان ایجاد كرد اما از آنجا كه این گروه 
شامل طيف هاي افراطي است هنوز نگراني ها از سرنوشت آثار تاریخي 

افغانستان در دوران حكومت طالبان وجود دارد.
به گفته وزیر سابق اطالعات و فرهنگ افغانستان، مافياي قاچاق اشياي 
تاریخي در افغانستان در شرایط فعلي بسيار فعال شده و قاچاقچيان 
اشياي تاریخي، حفاري هاي زیادي در محوطه هاي تاریخي افغانستان 
به منظور دستيابي به آثار فرهنگي- تاریخي و انتقال آنها به خارج از 
افغانستان انجام داده اند. محمدقاسم وفایي زاده اعالم كرد: پاكستان 
تبدیل به مركز اصلي ترانزیت اشــياي تاریخي افغانســتان توسط 
قاچاقچيان آثار تاریخي شده است و حكومت فعلي طالبان باید مقابله 
با قاچاقچيان اشــياي تاریخي براي جلوگيري از خروج آثار فرهنگي 
متعلق به ملت افغانستان را به سرعت در اولویت كاري خود قرار دهد.
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 پاندمي كرونا نه فقط با افزایش مرگ ومير، كه با كاهش 
معنادار نرخ زاد و ولد نيز شاخص هاي جمعيتي كشور را گزارش

در مرز هشدار قرار داده است. در روزهایي كه مواجهه 
جامعه ایراني با كرونا وارد نوزدهمين ماه شــده، هنوز هم صحبت از 
پيامدهاي آشكار و پنهان آن، جزو موضوعات داغ افكار عمومي است. 
عالوه بر حوزه سالمت كه سایه كرونا روي آن بسيار سنگين و آثار آن 
كامال آشكار است، در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتي 
سياسي نيز از آثار متعدد كرونا سخن به ميان آورده مي شود. در ميان 
آثار اجتماعي كرونا، ســياهه بلندي از مشــكالت و مصایب از سوي 
صاحب نظران مطرح شده است؛ از افسردگي فراگير تا اضطراب و فوران 
خشــم اجتماعي یــا گســترش آســيب هاي اجتماعي زیر ســایه 
هولناك ترین اپيدمي قرن. در جدیدترین مورد، حاال اعالم شده، شيوع 
كرونا تصميم به فرزند آوري حدود یك چهارم زوج هاي ایراني را به تأخير 
انداخته و یك مرحله قبل تر از آن، یعني در مرحلــه ازدواج نيز براي 

حدود یك سوم از زوج ها مانع درست كرده است.
این گزاره ها در حقيقت نتایج طرح پيمایشــي »تأثيرات اجتماعي-
اقتصادي، جمعيتي و ســالمت روان بيماري كووید-19« است كه از 
سوي رسول صادقي، دانشيار جمعيت شناسي دانشگاه تهران و رئيس 
مؤسسه تحقيقات جمعيت كشور به همشهري اعالم شده است. در این 
مطالعه، درصد خانوارهایي كه تصميــم به فرزندآوري اعضاي متأهل 
15 تا 54 ساله آنها بســتگي به از بين رفتن بيماري كووید-19 دارد و 
همچنين خانوارهاي داراي حداقل یك فرد مجرد 15ساله و باالتر كه از 
اسفند98 تا زمان آمارگيري قصد ازدواج داشته اما به دليل شيوع كرونا 

آن را به تعویق انداخته اند، سنجيده شده است.
رسول صادقي كه مجري محور ازدواج و فرزندآوري این طرح پژوهشي 
بوده، در توصيف مهم ترین یافته هاي این مطالعه به همشهري مي گوید 
كه براساس نتایج این پيمایش ملي، حدود 24درصد افراد، خود یا یكي 
از اعضاي متأهل خانواده شان تصميم به فرزندآوري را به دليل شيوع 
بيماري كووید-19 به تأخير انداخته اند. یكي از عوامل بدیهي مؤثر بر 
فرزندآوري، وقوع ازدواج اســت كه به گفته صادقي، در این زمينه نيز 
كرونا باعث شده حدود 30درصد از افراد مجرد، برنامه ازدواج خود را به 
عقب بيندازند. رسول صادقي در تحليل روند فرزندآوري جامعه ایراني 
براساس یافته هاي مطالعه اخير، گفت: »ميزان باروري كل در ایران بعد 
از افزایش موقتي نيمه اول دهه90، از نيمه دوم دهه90، قبل از شروع 
همه گيري در حال كاهش بود. اما با همه گيــري كرونا، این كاهش با 
وجود تغيير سياست هاي جمعيتي ادامه داشته و این مي تواند به معناي 
كاهش بيشتر باروري دوره اي به پایين ترین سطح تاكنون بوده باشد 
)ميزان باروري كل 1.65فرزند به ازاي هر زن در سال 1399(. كاهش 
حدود 10درصــدي مواليد و باروري در ســال1399 در مقایســه با 
سال1398 از تبعات و پيامدهاي همه گيري كووید-19 است كه تداوم 

روند كاهشي آن در سال1400 دور از انتظار نيست.«
رئيس مؤسســه تحقيقات جمعيت كشــور با اشــاره به پيامدهاي 
كووید-19 بــر باروري و فرزنــدآوري، افزود: »پاندمــي كووید-19 
وضعيت هاي اقتصادي و اجتماعي مردم را تغيير داده است. هر چند، 
پيامد جمعيت شناختي سریع و آني این ویروس افزایش مرگ هاست؛ 

با این حال، كووید- 19باروري و فرزندآوري را نيز تحت تأثير قرار داده 
است. محيط هاي اجتماعي و اقتصادي در حال تغيير بر اثر همه گيري 
كووید-19 ترجيحات باروري را تغيير مي دهد و در جریان این بحران، 
ميزان عدم قطعيت در فرایندهاي تصميم گيري افزایش قابل توجهي 

پيدا مي كند.«

چرا ازدواج  و فرزندآوري كاهش پيدا كرده؟ 
دالیلــي كــه پاســخگویان طــرح آمارگيــري خانوارملــي براي 
به تأخيرانداختن تصميم به فرزندآوري در دوران كرونا مطرح كرده اند 
و همچنين مقایسه ميزان تأثيري كه كرونا بر این تصميم در مناطق 
شهري و روستایي گذاشته است نيز از سوي این جمعيت شناس، این 

چنين عنوان شد: »این تأخير براي مناطق شــهري به مراتب بيشتر 
از مناطق روســتایي بوده است. همچنين تأثير شــوك هاي ناشي از 
كووید-19 نظير فوت اعضاي خانواده یا ازدســت دادن شغل، منجر  
به تعویق انداختن بيشــتر تصميم به فرزندآوري شده است. از این رو، 
افرادي كه با عدم قطعيت اقتصادي بيشتر مواجه هستند یا در معرض 
عوارض )بيماري و فوت( كوویــد-19 بوده اند، برنامه هاي فرزندآوري 

خود را بيشتر به تعویق انداخته اند.«
او مي افزاید: »نگراني هاي مالي و اقتصادي مربوط به پاندمي كووید-19 
و همچنين نگراني هاي عمومي درباره آینده، موجب تغيير تصميمات 
زوج ها در مورد فرزندآوري شده است. به این ترتيب، این پاندمي نيز 
مانند سایر بحران ها و مخاطره ها، منجر به تغييراتي در باروري، به شكل 

كاهش  تعداد مواليد و به تأخيرانداختن فرزندآوري شده است.«

از دست دادن فرصت بارداري زير سايه كرونا
عالوه بر جمعيت شناسان، جامعه دانشــگاهي در گروه علوم پزشكي 
نيز تحقيقاتي را پس از شــيوع كرونا درباره پيامدهاي جمعيتي این 
بيماري انجام داده اند. به عنوان نمونه، سميرا شهباززادگان و منصوره 
كریم اللهي، اعضاي هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه 
علوم پزشــكي اردبيل در چكيــده مطالعه اي در این باره نوشــته اند: 
»ویروس كرونا با پيامدهاي جمعيتي همراه اســت و به عنوان مثال، 
فرزندآوري را تحت تأثير قرار مي دهد و جمعيت كشــور را به ســوي 
پيري مي كشاند. كرونا دو پيامد مســتقيم یا ارگانيكي و غيرمستقيم 
یا مكانيكي روي جمعيت خواهد گذاشت. یكي از پيامدهاي مستقيم 
كرونا، افزایش ميزان مرگ ومير بوده و جنبه دیگر پيامدهاي جمعيتي 
ویروس كرونا بر الگوهاي ازدواج و فرزندآوري است. فضاي نامشخص 
ویروس كرونا، موجب تحت تأثير قرار گرفتن تصميم گيري  در مسائل 
جمعيتي مانند تعویق و كاهش ازدواج و فرزندآوري، باالرفتن بيشتر 
ســن بارداري و در برخي موارد حتي ازدســت دادن فرصت بارداري 

مي شود.«

تأثير چالش جمعيتي كرونا 2دهه ديگر خود را نشان مي دهد
مســئوالن دولتي حوزه جوانان اما قبل از اینكه نتيجه پيمایش ملي 
درباره تأثير شــرایط كرونا در به تأخيرافتــادن تصميم زوجين براي 
فرزندآوري یا به تأخيرانداختن موعد ازدواج منتشر شود، به پيش بيني 
آثار جمعيتي این پدیده ها پرداخته بودنــد. اعظم كریمي، مدیركل 
دفتر توســعه اجتماعي وزارت ورزش و جوانان، با بيان اینكه شــيوع 
كرونا به عنوان چالشي جدید در كاهش رشد جمعيت تأثيرگذار است 
و فرزندآوري را كاهش مي دهد، مي گوید: »استمرار شيوع بحران كرونا 
از دو سوي ماجرا یعني زاد و ولد و مرگ ومير بر رشد جمعيت اثر منفي 
خواهد گذاشت و به نظر مي رسد پس از كرونا فرایند كاهش زاد و ولد 
شدیدتر خواهد شــد.« او مي افزاید: »حتي امسال نيز ممكن است به 
دالیل گوناگون نظير ترس از حضور در بيمارستان ها، انگيزه فرزندآوري 
كمتر شود كه به احتمال فراوان آثار آن در سال هاي پس از 1400 خود 
را نشان خواهد داد؛ قبل از شــيوع كرونا بحث كاهش شدید نرخ رشد 
جمعيت در كشور مطرح بود اما شيوع كرونا این مسئله را تشدید كرده 
است.« به گفته كریمي، پاندمي كووید-19 منجر به كاهش فرزندآوري 
شده و پيش بيني مي شود این كاهش مواليد تا سال هاي پس از كرونا 
نيز همچنان ادامه داشــته باشــد. محمدمهدي تندگویــان، معاون 
ســاماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نيز كاهش جمعيت 
در ایران نسبت به سایر كشورها را پرشتاب دانسته و مي گوید: »تأثير 
چالش بزرگي كه كرونا در بحث جمعيت ایجاد كرده است دودهه دیگر 
خود را نشان مي دهد. آمار 9 ماهه در سال گذشته نشان از كاهش باالي 
100هزار نفري در بحث مواليد و افزایش باالي 100 هزار نفري در بحث 
مرگ ومير دارد كه كنارهم گذاشتن این دو موضوع یك هشدار جدي 
است.« تندگویان همچنين به این موضوع اشاره مي كند كه »بسياري 
از زوج هایي كه تشكيل زندگي داده اند به دليل ترس از ابتال به كرونا، 
تصميم به فرزندآوري را برای پس از اتمام این دوران گذاشته اند. این 
باور غلط كه مراكز ایمني براي مادران باردار وجود ندارد در این مسئله 

مؤثر است و باید شكسته شود.«

   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 سياست هاي دوستدار خانواده، حمايت هاي مالي از زوج هاي 
جوان در طول دوران همه گيري كوويد-19و ايجاد مراكز بهداشتي ايمن براي زنان باردار به شدت توصيه مي شود.« سميرا شهباززادگان و منصوره كريم اللهي، 
اعضاي هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل نيز در ارائه راهكارهاي پيشگيري از كاهش نرخ مواليد به واسطه شيوع 
كرونا تأكيد كرده اند: »ايمن سازي و مناسب سازي محيط مراقبت و زايمان مادران باردار بايد در اولويت برنامه ها قرار گيرد چراكه ممكن است خانواده ها و 
به خصوص 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. آگاه سازي خانواده ها از تأثيرات كرونا بر سالمتي مادر و فرزند و اجراي برنامه هاي خودمراقبتي و ايجاد سبك نوين زندگي پيشنهاد 
مي شود. فرهنگسازي الزم است چراكه ارزش ها و گرايش هاي فردگرايانه موجب شده افراد عالئق فردي و شخصي خود را بر داشتن فرزند اولويت ببخشند 

و فرزندآوري را در اولويت هاي آخر قرار دهند.«

دیگه چه خبر؟
نيما شايان

خبر نگار

   واكسن دانش آموزي در2هفته آينده
هرچقدر كه به آغاز سال تحصيلي جدید نزدیك مي شویم، این سؤال 
در ذهن خانواده ها پررنگ تر مي شود كه تكليف فرزندان دانش آموز 
آنها چيست؟ آیا امسال هم باید مجازي آموزش ببينند یا باالخره سد 
بازگشایي مدارس مي شكند و آنها سر كالس درس حاضر خواهند 
شد؟ بهرام عين اللهي، وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي در 
حاشيه دیدار با فرماندهان ارتش كه دیروز در ستاد وزارت بهداشت 
برگزار شد از واكسينه شدن دانش آموزان خبر داد و گفت: برنامه ما 
واكسيناسيون افراد در سن مدرسه یا همان 6 تا 18 سال است و براي 
این كار حدود 13 ميليون دوز واكسن نياز داریم كه كارهاي مقدماتي 
آن انجام شــده و اميدواریم كه در 2 هفته آینده، واكسيناســيون 
دانش آموزان را آغاز كنيم تا بعد از انجام واكسيناســيون، شــاهد 

بازگشایي مدارس نيز باشيم.

  حضور 35درصد از دانش آموزان  در كالس هاي مجازي
رئيس ســازمان آموزش و پرورش استثنایي كشــور درباره چرایي 
انتخاب استراتژي بازگشایي حضوري و تدریجي مدارس به مطالعات 
مركز بررسي هاي استراتژیك ریاست جمهوري اشاره كرد و گفت: 
مطالعات این مركز نشــان مي دهــد در ایام كرونــا و آموزش هاي 
مجازي تنها 35 درصد دانش آموزان حضور كافي و آنالین در فضاي 
مجازي داشته اند. سيد جواد حسيني افزود: براساس این مطالعات 
33 درصد دانش آموزان فقــط حضور كمي به جاي حضور كيفي در 
آموزش هاي مجازي داشته اند و حضور مؤثري براي یادگيري تعميق 
یافته نداشــته اند و 33 درصد دانش آموزان نيز كمتر از 5 ساعت در 
هفته از شاد استفاده كرده اند. او توضيح داد: در مجموع این مطالعه 
نشان مي دهد تنها 24 درصد از دانش آموزان معتقدند آموزش هاي 
مجازي كيفيتي مانند آموزش هاي حضوري داشته است، 42 درصد 
دانش آموزان آموزش ها را در حد قابل قبــول ارزیابي كرده اند و 33 
درصد دانش آموزان نيــز آموزش هاي مجــازي را ضعيف ارزیابي 
كرده اند.براساس نتایج این مطالعه از هر 4 دانش آموز 3 دانش آموز 
معتقدند آموزش هاي مجازي نتوانســته است كيفيت آموزش هاي 

حضوري را داشته باشد.

  مهلت ثبت نام كتب درسي باز هم تمديد شد
ثبت نام و توزیع كتاب هاي درســي دانش آموزان امسال مسئله ساز 
شده است. آنطور كه رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
كشور مي گوید: تاكنون در دوره ابتدایي نزدیك به 4درصد، دوره اول 
متوسطه 13درصد، دوره دوم متوسطه 17درصد دانش آموز، ثبت 
سفارش كتب درسي نكرده اند كه مي توانند تا 31شهریور به سامانه 
پادا بروند و براي خرید كتاب هاي خود اقدام كنند.حسن ملكي در 
این باره توضيح داد: خرید كتاب درسي نيازمند ثبت نام دانش آموزان 
در ســامانه پادا و مشخص شدن مدرســه محل تحصيل آنهاست. 
درصورتي كه دانش آموزي در این ســامانه ثبت نام نكند، موفق به 

خرید كتاب درسي هم نخواهد شد.

تيغ تيز كرونا عليه رشد جمعيت 
 گزارش همشهري از نتایج یك پيمایش ملي كه مي گوید كرونا 30درصد ازدواج ها 

و 24درصد فرزندآوري زوج ها را به تعویق انداخته است
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در گيرودار شيوع گونه دلتاي كووید-19، نگراني ها به 
حدي رسيد كه در بسياري از كشورها بحث بر سر ارائه 
دوز سوم واكسن براي تقویت ایمني در برابر گونه هاي 
جدید ویروس، باال گرفت. اما گزارشي كه به تازگي در مجله معتبر لنست منتشر 
شده است مي گوید كه هم اكنون نيازي به اســتفاده از این دوز براي افراد كامل 
واكسينه شده نيســت. در این گزارش آمده است واكســن ها به اندازه كافي براي 
مبتالنشدن به موارد شدید كووید-19كافي هســتند و تأكيد كرده كه منابع در 

دسترس واكسن مي تواند جان هاي زیادي را نجات دهد.
گروهي از دانشمندان برجسته آمریكایي و بين المللي روز دوشنبه در مجله معتبر 
لنست نوشتند یك بررســي تخصصي از شــواهد علمي تا به امروز به این نتيجه 
رسيده است كه تزریق دوز سوم واكسن   كووید-19 براي عموم مردم هم اكنون 

الزم نيست.
نتيجه گيري دانشــمندان، ازجمله دو مقام ارشد ســازمان غذا و دارو و سازمان 
بهداشت جهاني، در حالي انجام شد كه مطالعات نشان مي دهد واكسن هاي مجاز    
كووید-19 در آمریكا تا كنون در برابر بيماري هاي شــدید و بستري شدن در اثر 
نوع دلتا بسيار مؤثر عمل كرده است. دانشمندان مي گویند درحالي كه اثربخشي 
واكسن كووید-19 در برابر ابتال به نوع خفيف ممكن است با گذشت زمان كاهش 
یابد، اما همچنان محافظت در برابر بيماري شدید ممكن است ادامه یابد. به گفته 
دانشمندان دليل این اتفاق این است كه سيستم دفاعي بدن پيچيده است و عالوه 
بر آنتي بادي هاي خثني كننده ویروس، دیوارهاي دفاعي دیگري نيز وجود دارد كه 

ممكن است فرد را از بيماري جدي محافظت كند.
دانشمندان در این تحقيق نوشته اند: شواهد فعلي نشان نمي دهد كه نياز به دوز 
ســوم در جمعيت عمومي كه در آن اثربخشــي در برابر بيماري هاي شدید باال 
است وجود داشته باشد و توزیع گسترده دوزهاي تقویت كننده در این مرحله از 

همه گيري كار مناسبي نيست.
طبق گزارش منتشرشده در لنست، در صورتي كه ایمني ناشي از واكسن به طور 
گسترده در بدن ناپدید شود و یا نوع جدیدي از ویروس ظاهر شود كه بتواند كامال 
محافظت واكسن ها را از بين ببرد، آن وقت ممكن است تجویز دوز سوم براي افراد 

كار منطقي اي باشد.
به عالوه این دانشــمندان تأكيد كرده اند كه توزیع زودهنگام دوز سوم، خطرات 
مختص به خود را دارد كه ازجمله آنها مي توان بــه  احتمال عوارض جانبي مانند 
بيماري نادر التهاب قلب معروف به ميوكاردیت كه بعد از دوز دوم واكســن هاي 
مبتني بر پلتفرم mRNA شایع تر است، اشاره كرد. اگر دوز سوم به طور غيرضروري 
تزریق شــود و باعث واكنش هاي جانبي قابل توجهي مي شــود، ممكن اســت 

پيامدهایي ازجمله عدم اعتماد مردم به واكسن كووید-19 داشته باشد.
در ادامه گزارش آمده اســت: واكســن هاي موجود با تأیيدیه سازمان بهداشت 
جهاني،  هم اكنون به اندازه كافي ایمن، اثربخش و ناجي جان انسان هاست. منابع 
محدود این واكسن ها اگر در دسترس افرادي كه با وجود بيماري هاي زمينه اي و 
شرایط خطرناك، هنوز واكسني دریافت نكرده اند قرار بگيرد، جان هاي بيشتري 
نجات پيدا مي كند. پيش از این سازمان بهداشت جهاني از كشورهاي توسعه یافته 
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.

دوز سوم واكسن فعال براي اكثر مردم الزم نيست
بر اساس تحقيقي كه در نشریه مشهور لنست منتشر شده دانشمندان به این 
نتيجه رسيده اند كه اثربخشي واكسن هاي تأیيدشده عليه كووید-19 كافي 

است و فعال نيازي به ارائه دوز تقویتي براي اكثر مردم نيست

شبكه ممنوعه بزرگان
زهرا خلجي

خبر نگار

به سوی آینده

موج جديد عينك هاي هوشمند 

درست چند روز پس از معرفي عينك واقعيت افزوده فيسبوك، شركت 
شيائومي هم از عينك هوشمند مفهومي خود پرده برداري كرد. به نظر 
مي رسد بار دیگر پس از شــركت گوگل شركت هاي فناوري به دنبال 

این گجت جدید رفته اند.
به گزارش وب ســایت 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 یك دســتيار صوتي معرفي كرد. همان روز، كارشناســان حركت 
فيســبوك را نوعي دنباله روي از عينك هاي اســنپ چت دانستند. 
درحالي كه قرار اســت رویداد شــيائومي امروز)چهارشنبه( برگزار 
شود، این شركت عينك هوشــمند خود را با 51گرم وزن به نمایش 
 )MicroLED( گذاشته است. این عينك یك نمایشگر ميكرو ال اي دي

0/33سانتي متري براي نمایش محتوا مقابل چشم كاربر دارد. ميكرو 
ال اي دي یك فناوري نمایشگر خودانتشار است كه به عنوان جانشين 
طبيعي OLED درنظر گرفته مي شود. با این حال، این نوع نمایشگر 
گران است و هنوز نتوانسته جایي را در محصوالت تجاري براي خود 
باز كند. این طرح مفهومي مي تواند پيام ها و نوتيفيكيشن ها را پيش 
چشم كاربر به نمایش درآورد، تماس هاي او را برقرار و در مسيریابي 
به او كمك كند. دوربين این عينك عكس مي گيرد و سيستم صوتي 
آن به گونه اي طراحي شده كه مي تواند  صدا را خيلي سریع براي كاربر 
ترجمه كرده و به شكل متن پيش چشم او قرار دهد. دستيار صوتي هم 
مي تواند براي انجام برخي امور درنظر گرفته شود. این عينك، خودش 
یك دستگاه اندرویدي مســتقل اســت كه نيازي به اتصال به تلفن 
ندارد. شيائومي با این كار نشان مي دهد كه حتي مي تواند روزي این 
عينك را جایگزین تلفن هوشمند شما كند. یك پردازنده 4هسته اي، 
ماژول هاي واي فاي و بلوتوث، یك باتري و یك دوربين 5مگاپيكسلي 
در این محصول طراحي شده است. البته باید توجه داشته باشيد كه 
این عينك در دسترس عموم نيست و ممكن است درواقع وجود نداشته 
باشد؛ بنابراین باید به ادعاهاي شركت سازنده با شك و تردید نگاه كرد. 
با این حال، پس از اعالم فيسبوك و درست پيش از رویداد آیفون اپل، 
نمایش مفهومي این عينك، به وضوح نشان مي دهد كه این شركت 
چيني مي خواهد به عنوان یك بازیگــر مهم در فضاي واقعيت افزوده 

)AR( درنظر گرفته شود.

 این روزهــا صحبت هاي تازه 
عيســي  زارع پور، وزیر جدید اينترنت

ارتباطات درباره حضورش در 
شــبكه هاي اجتماعــي بــار دیگــر باعث 
بحث هاي مختلفي شده است. او به تازگي در 
نشســتي با فعاالن بخش خصوصي كه بار 
دیگر بدون حضور خبرنگاران برگزار شد با 
اشــاره به فيلترینگ و ممنوع بودن برخي 
شبكه هاي اجتماعي در كشور اعالم كرد كه 
حضور در این پلتفرم ها براي او یك خط قرمز 

است.
زارع پور در این نشســت گفت: مگر مي شود 
كسي از شبكه هاي اجتماعي استفاده نكند. 
فكر نكنم كســي آنالین تر از من باشــد. در 
مورد پلتفرم هایي كه امكان استفاده عموم 
مردم از آن نيست و قانون جمهوري اسالمي 
آن را منع كرده است، 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 ایران 2 شــبكه 
اجتماعي بين المللــي پركاربرد وجود دارد 
كه از ســوي مســئوالن هم مورد استفاده 
قرار گرفته و مي گيرد. اینستاگرام كه فيلتر 
نيســت و به صورت عمومي دسترســي به 
آن آزاد است، اما ســوي دیگر ماجرا تویيتر 
است كه بيشــتر از 12ســال از فيلترینگ 
آن مي گــذرد، اما ميان مقامات كشــور در 
سال هاي اخير بســيار پرطرفدار بوده است. 
به همين خاطر به نظر مي رسد كه به صورت 
غيرمستقيم اشــاره وزیر ارتباطات به منع 
حضور در برخي شبكه هاي اجتماعي اشاره 
به تویيتر باشــد كه اتفاقا محمدجواد آذري 
جهرمي، وزیر سابق ارتباطات در آن حضور 
بســيار پررنگي در ســال هاي وزارت خود 

داشته است.
اما واقعا حضور در شبكه هاي اجتماعي فيلتر 
شده در كشور چه وضعيتي دارد و فيلترینگ 

و  ممنوعيــت  به معنــاي 
غيرقانوني بــودن فعاليت در 

آنهاست؟

مورد عجيب 
تویيتر در ایران ماجرایي عجيب 

و باورنكردنــي دارد. به خاطــر 
نكات مثبت این شبكه و ارتباط با 

كشورهاي مختلف جهان مقام هاي 
ارشــد كشــور، نمایندگان مجلس، 

وزرا و... در آن حضور دارند و فارســي 
و انگليسي در آن تویيت منتشر مي كنند، 

اما براي عموم مردم كشور این شبكه فيلتر 
است.

از ميــان وزرا و مقام هاي دولــت جدید هم 
بســياري از آنها در تویيتر عضو هســتند. 

همچنين مقام هاي دیگر ارشد كشور ازجمله 
بسياري از نمایندگان مجلس هم از این شبكه 
اجتماعي فيلتر شده براي رساندن پيام خود 
به كاربران اســتفاده مي كنند. محمدجواد 
آذري جهرمي در زمــان وزارت خود درباره 

مقام هاي دولت سيزدهم كه در توييتر حضور دارند
حساب كاربريسمتنام و نام خانوادگي

raisi_com@رياست جمهوريپايگاه اطالع رساني سيدابراهيم رئيسي
M_Mokhber@معاون اول رئيس جمهورمحمد مخبر

ir_rezaee@معاون اقتصاديمحسن رضايي
drmdehghan@معاون حقوقيمحمد دهقان
EnsiyehKhazali@معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانوادهانسيه خزعلي

Khandoozi_se@وزير امور اقتصادي و داراييسيد احسان خاندوزي
Eynollahi_ir@وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيبهرام عين اللهي

dr_abdolmaleki@وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعيحجت اهلل عبدالملكي
drsadatinejad@وزير جهادكشاورزيسيد جواد ساداتي نژاد
Amirabdolahian@وزير امور خارجهحسين  امير عبداللهيان

Ashtiani_ir@وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحمحمدرضا آشتياني
RostamGhasemi@وزير راه و شهرسازيرستم قاسمي

Fatemiamin_ir@وزير صنعت، معدن و تجارتسيدرضا فاطمي امين
m_m_esmaeili@وزير فرهنگ و ارشاد اسالميمحمد مهدي اسماعيلي

Vahidi_org@وزير كشوراحمد وحيدي
Zarghami_ez@وزير ميراث  فرهنگيسيد عزت اهلل ضرغامي

J_owji@وزير نفتجواد اوجي
Mehrabian_org@وزير نيروعلي اكبر محرابيان
hamidsajjadi_ir@وزير ورزش و جوانانسيدحميد سجادي

وزیر ارتباطات اعالم كرده كه حضور در شبكه هاي 
اجتماعي كه قانون آنها را منع كرده براي او خط قرمز 
است و زماني از آنها استفاده مي كند كه تمامي مردم 

بتوانند از آنها استفاده كنند

تویيتر گفته بود: بنابر قانون فعاليت تویيتر 
در ایران ممنوع شده اســت، اما فعاليت 
ایرانيان در تویيتر ممنوع نيســت. هيچ 
قاضــي نمي تواند حكــم عمومي براي 
ممنوعيت شبكه هاي اجتماعي بدهد و 
این مسئله نيازمند تصویب در مجلس 
است. حتي در طرح صيانت مجلس هم 
كه چند ماهي اســت باعث بحث هاي 
مختلفي شده اســتفاده از فيلترشكن 
براي كاربــران جرم انگاري نشــده و 
غيرقانوني به حساب نيامده است. حتي 
عباسعلي كدخدازاده كه پيوستن او به 
تویيتر به عنوان سخنگوي وقت شوراي 
نگهبان حســابي جنجالي شد در این 
رابطه اعالم كرد یك تفســير در مورد 
چنين اســتفاده اي این است كه فيلتر 
یك سایت محدودیت است اما استفاده 

از آن غيرقانوني نيست.
این عضو حقوقدان شــوراي نگهبان در 
پاســخ به این ســؤال كه »كمي عجيب 
نيست یك ســایت فيلتر باشد، اما همه از 
آن اســتفاده كنند؟« گفته بود: به هر حال 
برخي مســئوالن تصميم گرفته اند تویيتر 

فيلتر باشد.

امكان رفع فيلتر وجود دارد؟ 
تویيتر حــاال در جهــان تنها یك شــبكه 
اجتماعي نيســت و تبدیل به یك رســانه  
بزرگ شده اســت كه مي تواند موج سازي 
كند. روســاي جمهور و ســران كشورهاي 
مختلف قبل از هر جایي مواضع شــان را در 
تویيتر اعالم مي كنند و این شبكه سریع تر 
از هر خبرگزاري و رسانه اي در جهان شده 
است. در مواقع مختلفي كاربران ایراني در 
تویيتر موفق شــده اند با همه سختي هاي 
فراوان در این شبكه اجتماعي از كشور دفاع 
كنند. عضویت مقام هاي ارشد كشور هم در 
این شبكه اجتماعي نشــان از تأثير گذاري 

آن دارد.
چند سال قبل 8 عضو كميته تعيين مصادیق 
محتواي مجرمانه)6عضو دولت و 2نماینده 
مجلس سابق( طي نامه اي به دادستان كل 
كشــور با توجه به منافع تویيتر خواســتار 
رفع فيلتر این شــبكه اجتماعي شدند. این 
درخواســت پس از گذشــت چند سال به 
نتيجه  اي نرســيد و باید دیــد دولت جدید 
درباره تویيتر به تصميــم جدیدي خواهد 

رسيد یا خير.
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هرات، ایران است. در آن احساس غربت نمي كني. 
انگار در زاهدان یا بندرعباس راه مي روي. همه زبان 
فارســي مي دانند. امن تر از گذشته هم شده است. 
دزد و راهزن و تروریست  دیگر در آن فرصت جوالن 
ندارند. البته دليل اصلي آن شــاید این باشــد كه 
ناامن كننده هاي دیروز، امروز بر سر قدرت هستند.

غروب روزي كه به هرات رســيدیم بــا مرتضي، 
خبرنگار جام جم و یك دوســت هــزاره به جلوي 
فرمانداري هرات رفتيــم. مرتضي گفت كه بروم با 
طالب ها از نزدیك حرف بزنم. مــن نرفتم كه اگر 
اتفاقي افتاد به جایي 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 این چند روز نگران 
بودم، ولي كاري هم نمي توانســتم بكنم. داشــتم 
به كنســولگري ایران مي رفتم كه از راه رسيدند. 
نگهبانان راهشــان داده و آنها را برده بودند پيش 
معاون والي هرات. او هم از والیت و خوبي هایشان 
گفته بود؛ اینكه امنيت را به افغانستان برگرداندند، 
اینكه آمریكایي ها را بيرون كردند و اینكه یك دولت 
فاسد را كنار زدند. درباره تجمع روز قبل هم گفته 
بود كه مردم بدون مجوز تجمع كــرده بودند و ما 

برخورد كردیم، ولي خبرنگاران را با رأفت اسالمي 
آزاد كردیم. همان جا توي تویيتر خبر بازداشــت 
و برخورد شــدید طالبان با خبرنــگاران روزنامه 
اطالعات افغانستان را دیدم كه تمام تنشان كبود 
بود. مرتضي مي گفت، برخــي از نيروهاي طالبان 
در فرمانداري چند وقتي به عنوان كارگر در ایران 
بودند. حتي خيابان ها را هم مي شــناختند. توي 
كتابخانه معاون والي كتاب 10روز در ميان داعش 
را هم دیده بود. حاال ما در ميان طالبان بودیم. شب 
به هتل برگشتيم. تصميم داشتيم زميني خودمان 
را به كابل برسانيم، ولي بعد تصميم مان عوض شد. 
با اینكه این جاده هم با حضور طالبان امن شده بود، 
ولي حدود 15ساعت راه در جاده اي سنگالخي بود. 
بليت هواپيما گرفتيم. خط آریانا افغانســتان چند 

روزي است كه بازگشایي شده است.
صبح من هم به ساختمان فرمانداري رفتم تا شاید 
به داخل راهي پيدا كنم و با كسي حرف بزنم. یك 
گروه مستندساز هم بودند. والي جلوي در بود و با 
مردم حرف مي زد؛ هركس مشكالتش را مي گفت 
یا نامه اي نوشته بود براي حل مشكلش، او هم براي 
بعضي ها پاراف مي نوشت. ماجرا را بهش گفتيم و 
قبول كرد حرف بزنــد. از هامر آمریكایي اش پياده 
شــد؛ هامري كه یك تير به شيشه اش خورده بود، 
ولي به دليــل ضدگلوله بودن شيشــه را رد نكرده 
بود. داخل فرمانداري شدیم كه حاال پر از طالبان 

با لباس هاي غيررســمي بود. با ســاختماني كه 
خودش یك بناي ارزشمند بود و یك سالن معروف 
به بهزاد با نقاشــي هاي زیبا در آن. طالب ها بدون 
سلســله مراتب اداري همراه ما شدند؛ از نيروهاي 
نگهباني تا فرماندار همراه ما وارد اتاق شدند. والي 
مي گفت از 6 مــاه پيش براي این پســت انتخاب 
شده است. 40سال بيشــتر نداشت. در مصاحبه با 
مستندســازان درباره برخورد با خبرنگاران گفت 
و همان حرف هاي والي را تكرار كــرد. درباره این 
سؤال كه نظرتان درباره انتخابات و حقوق زنان و... 
چيســت، گفت: هرچه اميرالمومنين بگوید همان 
اســت. خيلي در آنجا نماندیم و به سمت فرودگاه 
راه افتادیم. بلواري كه به فرودگاه مي رسد، نامش 
احمدشاه مســعود اســت و هنوز نامش را تغيير 
نداده اند. اینجا از هر كسي مي پرسي آیا طالبان فالن 
چيز را تغيير داده است، مي گوید هنوز وقت نكرده  
كه تغيير بدهد. در راه نيروهاي نظامي طالبان در 
گوشه گوشه شــهر بودند. طالبان در شهر یك رژه 

ماشيني هم برگزار كردند كه به آن نرسيدیم.
به فرودگاه كه رسيدیم، نگهبان ورودي گفت باید 
»تالشي «تان كنم. با اشــاره فهميدیم منظورش 
بازرســي بدني اســت. به گيت بعدي كه رسيدم. 
نگهبان هاي فرودگاه با قيافه هاي خســته ایستاده 
بودند؛ یك زن هم در ميان شــان بود. تا فهميدند 
ایراني هســتم، درددلــي گفتنــد بدترین چيز 
بالتكليفي اســت. ما كار مي كنيم، ولي نمي دانيم 
تكليف مان چه مي شــود. یكي شــان كــه فهميد 
خبرنگارم گفت: وضع ما را هــم پيگيري كن. در 
فرودگاه كوچك هرات یك هواپيما بيشــتر نبود. 
هواپيما پر شد و یك ساعته از مسيري كوهستاني 
به كابل رســيدیم. در هواپيما به مــا آب دادند با 

بيسكوئيت مادر ایراني.
اصال حواســم نبود فرودگاهي كه قرار اســت در 
آن بنشــينيم همان ميدان هوایــي معروف كابل 
اســت؛ یعني جایي كه چند روز پيــش همه دنيا 
نظاره گر آن بودنــد. با ترس و لــرز از هواپيما كه 
پياده شدم، شروع كردم به عكاسي كردن. یك نفر 
جلو آمد. شروع كردم فارسي حرف زدن و توجيه 
كردن، ولــي عرب و قطري بود؛ از كســاني كه در 
حال آماده ســازي فرودگاه بودند. گفت: مي تواني 
فيلم بگيري. مأموران امنيتي فرودگاه اینجا طالب 

بودند. و هر دقيقه یك ماشــين طالب از كنارمان 
رد مي شد. با ترس و لرز شــروع كردم به عكس و 
فيلم گرفتن. كمي با آدم ها حــرف زدم. به غير از 
آن قطري بقيه فارســي بلد بودند. با لباس بلوچي 
كه پوشــيده ام فكر مي كنند هراتي هستم. همين 
جور كه مي چرخيــدم چندتایي خبرنگار خارجي 
دیدم. خبرنگار الجزیره هم از راه رســيد. حواسم 
نبود چه خبر است. خبرنگاران یك دفعه به سمت 
یــك ورودي رفتند من هم رفتــم. دیدم ذبيح اهلل 
مجاهد )ســخنگوي امارت اســالمي افغانستان( 
جلویم ایستاده است. بي صدا شروع كردم به عكس 
و فيلم گرفتن. هر لحظه منتظر بــودم كه یكي از 
محافظانش یقه ام را بگيرد، ولي كسي كاري نداشت. 
یكي از خبرنگاران خارجي حتي حجاب نداشت و 
این با توجه به سابقه طالبان برایم عجيب بود. هر 
چند بعد فهميدم طالبان هــواي همه خبرنگاران 
)خارجي( را دارد و چنــد روایت از برخورد نكردن 
آنها با خبرنگاران را دیدم؛ البته به غير از اعتراضات. 
یك مقام قطــري به كابل آمده بود تــا فرودگاه را 
ببيند و با مجاهد دیدار داشته باشد. همزمان یك 
هواپيماي كمك از قطر آمد كه پرچم امارات روي 
بارهایشان خورده بود. از یكي از طالب ها دليلش را 

پرسيدیم، دليلش را نمي دانست.
كمي كه در فرودگاه گشــتم، خبري نبود. خارج 
شــدم. این روزها فــرودگاه بين المللــي كابل 
مهم ترین نقطه افغانســتان اســت. مســئوالن 
بيشترین تالش شــان را مي كنند كه پروازهاي 

بين المللــي را راه بيندازنــد و به حكومتشــان 
مشــروعيت بدهند. قطر، امارات و چند كشــور 
دیگر هــر روز پروازهایي به این فــرودگاه دارند. 
كشورهاي دوســت طالبان را از همين فرودگاه 
مي توان شــناخت. هر چند با هر مسئول طالبان 
كه حرف مي زني مي گوید بهترین شریك ما چين 
است و خيلي به همكاري با چين اميد دارند. قطر 
و پاكستان و در مرحله بعد روسيه ایستاده است 
كه قرار است مشكالت مالي طالبان را حل كند. 
دیگر آنها یك گروه نظامي صرف نيســتند و باید 
كشورداري كنند و این فرودگاه دروازه ورود جهان 
به افغانســتان اســت. خيلي بزرگ نبود؛ چيزي 
در مایه هاي مهرآبــاد خودمان. تــوي فرودگاه 
ماشين ها و هواپيماي تخریب شده آمریكا را دور 
هم مي شد دید. ميدان هوایي كابل همان جایي 
اســت كه تعداد زیادي از مردم در روزهاي بعد 
از سقوط خارج شــدند؛ چيزي حدود 100هزار 
نفر. بيشتر متخصصان افغانســتان و كساني كه 
با سفارتخانه هاي خارجي كار كرده اند. ماجراي 
افتادن چند نفر از هواپيما هــم همين جا اتفاق 
افتاده است. حمله تروریســتي آن روزها هم در 

همين منطقه رخ داد و چند ده انسان را به خاك 
و خون كشيد. القاعده افغانستان مسئوليت این 
حمله تروریســتي را برعهده گرفــت؛ هر چند 
هنوز كســي نمي داند به نفع چه كســي بود؛ به 
نفع طالبان یــا آمریكا. اصال ایــن فرودگاه جاي 
دوست داشتني نيست. از هواپيما و فرودگاه زدم 
بيرون و یك تاكســي گرفتم. تابلوهاي ورودي 
فــرودگاه هم شــعارهاي جالبي داشــت؛ مثل 
اینكه »چه زیباست آزادي یا وحدت ما پيروزي 
ماست.« این شعارهاي اميدبخش را در تمام شهر 
مي توان دید؛ طالبان ســعي مي كند همه  چيز را 
خوب نشــان دهد. به راننده گفتم: مرا ببر یك 
جاي ارزان كه نزدیك محل اعتراضات هم باشد. 
توي راه مي گفت: این مســيري كه االن اینقدر 
راحت مي رویم چند روز پيش چند ساعت باید در 
ترافيك مي ماندي. اميدي به بهبود اوضاع نداشت 
و مي گفت: اگر یكي، دو تا جنگ دیگه بشه، نسل 
افغانستان تمام  و خيال همه مان راحت مي شه. 
یك هتل دیدیم كه نامناســب و كمي گران بود. 
هتل هاي اینجا درهاي بسته فلزي و یك پنجره 
كوچك دارند كه مهماندار از آنجا نگاه مي كند؛ 

یادگار دوران جنگ با طالبــان. طالبان چندین 
عمليات تروریســتي در هتل ها انجــام داده كه 
معروف ترینش عليــه یكي از مقامــات آمریكا 
بود كه به نتيجه نرســيد. به مسافرخانه مناسب 
رسيدم؛ یك مسافرخانه قدیمي در شهرنو كابل. 

یك اتاق نمور با یك پنكه.
جاگير شــدم و خيلي زود بيــرون زدم كه چيزي 
بخــورم. نزدیك مســافرخانه یك پارك به اســم 
شــهرداري بود. كمي كــه نزدیك شــدم، دیدم 
جمعيت زیادي در آن چادر زده انــد. از گداهایي 
كه دوره ام كرده بودند، فهميدم از آوارگان جنگي 
هستند كه از شهرهایي مثل تخار و بگرام به اینجا 
آمده اند. خيلي شان پول برگشــت به شهرشان را 
نداشتند یا مأمور دولتي بودند كه از ترس به اینجا 
پناه آورده بودند. در ميان پناهندگان به ایران هم 
شنيده بودم كه خيلي ها از مقامات دولتي بودند و 
حاال فقط مي خواستند از دست طالبان فرار كنند. 
كوچه هاي دور پارك را گشتم. صاحب هتل گفته 
بود: مراقب دزدهاي اینجا باشيد؛ هر لحظه ممكن 
اســت خفتتان كنند. در همان كوچــه چند نفر 

نزدیك شدند.

تابلوهاي ورودي فــرودگاه هم 
شــعارهاي جالبي داشت؛ مثل 
اینكه »چــه زیباســت آزادي 
یا وحدت ما پيروزي ماســت.« 
این شــعارهاي اميدبخش را در 
تمام شهر مي توان دید؛ طالبان 
سعي مي كند همه  چيز را خوب 
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وقتي دختر لر در نخســتين فيلم ناطق ســينماي ايران، در معروف ترين 
ديالوگش، پايتخت را ستود و ساكنانش را اينگونه نواخت كه »تهرون شهر 
قشنگيه حيف كه مردمش بدن«، پايتخت نشينان بدون اينكه احساس كنند 
بهشان توهين شده با شيفتگي به تماشاي فيلم نشستند. ملت سال ها بعد 
آنقدر در سينماي واقع در ميدان حسن آباد نخستين نسخه »امير ارسالن 
نامدار« را تماشــا كردند كه تا مدت ها ايستگاه حســن آباد، ايستگاه امير 
ارسالن ناميده مي شد. سال هايي كه فيلم هاي ساموئل خاچيكيان سينماها 
را شلوغ مي كرد و سيل جمعيت از سر و روي الله زار باال مي رفت تا »چهارراه 
حوادث« بشود نقطه اتكايي و نشانه اي از توانستن، هنوز سينماي ايران عصر 

معصوميتش را سپري مي كرد.
 دوراني كه با كمترين امكانات فني، دانــش و تجربه حداقلي و بدون هيچ 
حمايتي از سوي دولت، سينماي ايران با آزمون و خطا پيش مي رفت. چند 
سالي طول كشيد تا از دل اين آزمون و خطاها، راه هاي جذب تماشاگر يافته 
شود و به مرور سينماي فارسي، تماشــاگر خود را بيابد. زماني كه تماشاگر 
طبقه متوسط بعد از آخرين فيلم هاي 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 
جابه جا كرد كه گلســتان براي نمايش »خشت و آيينه« چاره اي 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 ۴۸ هر 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 مي كرد. همان سال فيلم »گاو« مهرجويي 
هم آمد تا هم ســينماي تجارتي و هم سينماي هنري نمونه هاي 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 
پيش قراولي كيميايــي و مهرجويي، چهره هايي چــون ناصر تقوايي، علي 
حاتمي، بهرام بيضايي، امير نادري، بهمن فرمان آرا، سهراب شهيد ثالث و 

ديگران از راه برسند. 
سينماي فارسي از دهه 50 رو به افول گذاشت. از زماني كه واردات بي رويه 
فيلم خارجي باعث شد وارد كردن و دوبله فيلم فرنگي، مقرون به صرفه تر از 
توليد فيلمفارسي باشد. از همان زماني كه فضاي به نسبت اخالقي سينماي 
دهه هاي 30 و ۴0، از دهه 50 تغيير كرد و به مرور پاي خانواده ها از سالن هاي 
نمايش دهنده فيلم هاي فارسي بريده شد. نفس هاي سينماي فارسي در اين 
دهه به شماره افتاد و جز چند استثنا آنچه پابرجا ماند، سينماي روشنفكري 

متصل به حمايت هاي دولتي بود. 
انقالب كه پيروز شد، ســينما مشروعيت از دســت رفته اش را با تغيير در 
رويكرد و پوســت انداختن در دست اندركارانش بازجســت. تالش براي 
سازگاري و انطباق با شــرايط تازه در دوران برزخي 5۸ تا ۶۲ در 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 ۶0، هم 
سينماي فستيوالي در ادامه سنت فيلم هاي روشنفكري موج نو رشد كرد 
و هم تعاوني هاي فيلمســازي به وجود آمد تا جاي خالــي تهيه كنندگان 
قديمي پر شود . هم »جاده هاي سرد« و »دونده«، هم » گل هاي داوودي« 
و »سناتور«. سينماي در جست وجوي مشروعيت، با سياست هاي مديريت 
فرهنگي، حمايت را در گرو نظارت و حمايت به دست مي آورد. پايان دهه ۶0، 
پايان يك دوران و آغاز تغييرات گسترده اجتماعي، سياسي بود و خيلي زود 
نشانه هاي تحول در سينماي ايران هم پديدار شد. »عروس« نشانه اي آشكار 
از تغيير حال و هوا و ورود به دوران تــازه بود. اگر در دهه ۶0 براي مديريت 
سينما ثبات و زمان مناسب براي پي ريزي سينماي نوين ايران وجود داشت، 
از دهه 70 اين ســينما با انبوهي از فراز و نشيب هاي مديريتي مواجه شد. 
اتفاق هايي كه باعث شد در هر بازه زماني سينماي ايران دچار تغيير و تحول 
شود. از سينماي اكشن نيمه هاي دهه 70 تا سينماي اجتماعي در پايان اين 

دهه، مسيري متفاوت پيموده شد.
 در دهه ۸0 به نظر مي رسيد ســينماي ايران از آن ثبات دهه ۶0 فاصله اي 
فراوان گرفته است. با به پايان خط رسيدن اغلب فيلمسازان شاخص دهه۶0، 
نســل هاي تازه كارگردانان از راه رســيدند و دهه 90 را مي توان دهه اين 
سينماگران ناميد. سينمايي كه از اواخر دهه ۴0 با 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 آشفته ترين 
روزهايش، با فرهادي اسكار را هم برد و پس از آن هم به پشتوانه جوان هاي 
تازه نفس، همچنان كوشيد تا موجوديتش را حفظ كند. سينمايي كه بعد از 
كرونا آسيب هايي جدي ديد و حاال در آستانه تغييرات فرهنگي، اجتماعي 
پيش رو اميدوار است كه همچنان بماند. ســينمايي كه حاال مخاطبي در 
سالن هاي 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 فيلم ها 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 زنده ايم و ســينمايي كه انواع و اقســام بحران را پشت سر 
گذاشته مي تواند با تكيه بر ميراث گذشــته و نگاه معقوالنه به آينده از اين 
مرحله دشوار هم عبور كند . از زماني كه نگاتيو فيلم ها در داخل تشت شسته 
مي شدند تا امروز كه وارد عصر ديجيتال شده ايم، 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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قیصر  -   1348
»مسعود كيميايي«: تمام آدم هاي 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 مي كند و اين تحميل اســت كه قصه را به وجود 
مي آورد و مي آيد توي بازي. قاعده بازي را هم بلد است. اين قاعده چيست؟ هر كسي 
زد توي گوشم مي زنم توي گوش اش. به خان دايي مي گويد من دوست ندارم مثل شما 
باشم كه مي گويي پهلوان آن است كه اگر زدند توي گوش اش، راهش را بگيرد برود. 
او مي توانست بيرون بايستد و برود كالنتري. پس وارد تراژدي و حادثه شدن، برايش 

حادثه و تراژدي مي آورد.
 موضوع فقط اين نبود كه قيصر قاتل خواهر و برادرش را از ميان بردارد. او با آن 
نظم ساختگي درافتاد و اين به مذاق خيلي ها 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 پسكوچه ها دويدم و عرق ريختم. مردم صداي نفس نفس زدن هاي من را 

پشت سر آدم هاي قيصر حس مي كردند.

كندو  -   13۵4
فريدون گله: در »كندو« ســعي كرده ام 
همان آدم هايي را كه در 3فيلم قبلي ام 
مطرح كرده ام و »تنهايي« شــان را 
نشــان داده ام، دنبال كنم. در اينجا 
باز هم قصه براي من مهم نبوده، بلكه 
آدم ها برايم مهــم بوده اند. آدم هاي 
كندو برش تازه اي از همان قشــري 
هستند كه قباًل درباره شان فيلم ساخته ام. مسئله مهم در فيلم 
كندو بي هدف بودن آدم هاســت و بعد در نهايت بي هدفي شان، 
خود هدف براي آنها يك جور هدف به شمار مي رود و گاهي روي 
اين هدف چنان اصرار مي كنند كه برايشان به صورت يك سمبل 
درمي آيد، اما در اصل پشــت آن چيزي وجود ندارد. اين فيلم را 
من براساس روابط اين آدم ها ســاختم و فيلم من نه داستان و نه 
سناريوي داشته است، من فقط يك به اصطالح خط داشتم. اين 

آدم ها را داشتم.
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چهار  راه   حوادث   - 1334
ساموئل خاچيكيان: خيلي از فيلم هاي فارسي را مي ديدم، 
مثل »خواب و خيال« مجيد محســني و فيلم هايي 
كه مهدي رئيس فيروز، حسن خردمند و اسماعيل 
كوشان مي ساختند. هميشــه احساس مي كردم كه 
كالس ها با هم فرق مي كنــد و چيزهايي كه من در 
فيلم ها مي بينم با من غريبه اســت. مثاًل از شاهين 
طوس كه در پارس فيلم ســاخته بودنــد، بوي مقوا 
مي شنيدم يا موقع تماشاي فيلم هاي مجيد محسني حس مي كردم نشسته ام 

در قهوه خانه و جوك گوش مي دهم.
   از »بازگشت« تا »چهارراه حوادث« از لحاظ نور، سايه روشن، ميزانسن و انتخاب 
مكان ها يك خط ســير را دنبال مي كردم كه كارم از اين لحاظ در چهارراه حوادث 
تكميل شد. نورپردازي در اين فيلم به روال نورپردازي در فيلم هاي جنايي بود . در 
چهارراه حوادث به جاي آنكه يكي از شخصيت ها چراغ روشن كند و به حياط برود 
مجبور مي شود فانوس به دست به حياط برود. اين به نظرم خيلي قشنگ است؛ قشنگ 
از اين نظر كه هم افه فانوس داريم كه نورش كم است و باال و پايين را كمتر روشن 
مي كند و هم نور متحرك. ديوارها و فضا با حركت آرام شخصيت كه فانوس در دست 

دارد روشن مي شود و دور و اطراف كامال تاريك است.

1

فرار از تله -  13۵0
جالل مقدم: »فرار از تله« را خيلي دوست دارم. به خاطر 
ساختن اين فيلم از طرف ســينماي تجاري مجرم 
شناخته شــدم! چون داستان ســاده اي را انتخاب 
كرده بودم و در اين داســتان از گره هاي پيچيده و 
مردم پسند خبري نبود، اگرچه گنجاندن لحظه هاي 
پر آنتريك و گره هــاي درهم و برهم بــراي من كار 
ســاده اي بود ولي من مي خواســتم از يك داستان 
خيلي ساده يك فيلم خوب، پاك و روان بسازم و در حقيقت مي خواستم ابزار و 
تكنيك كارم را امتحان كنم. در  فرار از تله كمتر تسليم قصه و گره و تلنگر زدن 
به عواطف و اشك تماشاگر شده ام. اين سينمايي است كه من با راه رفتن روي 
مقتضيات ســاخته ام؛ يعني با درنظر گرفتن تمام عوامل، از تماشاگر گرفته تا 

امكانات فني و شرايط موجود.

7
رگبار -   13۵1

 بهرام بيضايي: درست روشن نيســت كه ما چرا »رگبار« را 
ساختيم. هيچ نوع حســاب و كتاب و نقشه و نشانه اي 
ساخته شدن فيلم را تأييد نمي كرد. به يك معني حتي 
سرمايه اي 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 مي كرد.
فيلم رگبار با حداقل سرمايه، با حداقل امكانات، با درگيري هاي مختلفي كه تهيه اش 
را بارها معوق كرد، با قليل ترين گروه فني در طول مــدت 5 ماه و به كمك حافظه 
ساخته شده و در بسياري موارد كاري غير از اينكه شد، الاقل در اين شرايط و براي 
اين گروه، امكان پذير نبوده است اما از طرف ديگر رگبار با شوق سرشار بسياري از 
كاركنان و بازيگرانش به وجود 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 كوشش هايش براي تطبيق يافتن يا تغيير دادن محيط و سرانجام 

رفتنش؛ رگبار چيز ديگري نيست.

8

گاو -   1348
داريوش مهرجويي:   پس از نمايش و شكست »الماس33« به فكر كار ديگري بودم. روزي همراه ساعدي در ميدان توپخانه بنزين ماشين مان تمام شد. 
پياده شديم و به راه افتاديم و سطل به دست 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 مي خورد . 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، به عنوان مستندي از فرهنگ و هنر راه افتاد.

6 الت جوانمرد  -   1337
مجيد محســني: من در دكوپاژ ســناريو اگــر كارم از 
كارگردان هاي 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 به عهده او ســپرده ام و ناگفته نماند 
كه آقاي شيرازي در بهتر ساختن فيلم هاي من سهم 

بسزايي دارد.
 »الت جوانمرد« كه در زمان نمايش اش به ســكوت برگزار شد اما بعداً به عنوان 
نمونه فيلم هاي قابل تأكيد، به دفعات مورد اشاره و مثال قرار گرفت، جاي تامل داشت 
و من سعي كردم داليل شكست فيلم را پس از بررسي زواياي مختلف، به دست آورم 
كه مشخصاً اينها بود: جاهلي كه تماشاگران اكثرا انتظار ديدنش را داشتند در قامت 
فيزيك من )محســني( نبود. الت جوانمرد مشخصه هاي كليشه اي جاهل ها، مثل 

لطيفه)ليچار(گويي، پهلواني با دليل و بي دليل و اهل بزم بودن را فاقد بود!
 من از ابتدا با خودم عهد كرده بودم كه موفقيت فيلم هايــم 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.

2

خشت و آینه   -  1344
ابراهيم گلستان: من اصال كاري به سينماي ايران نداشتم؛ 
من مي خواستم فيلم درست بكنم؛ همين. در ايران به 
دنيا آمده بودم و در ايران بود كه مي خواستم كار كنم 

و فيلم بسازم.
 ... اين فيلم »خشت و آينه« است؛ اين آينه روز 
است ؛ روز توي اين ديده مي شود. اين فيلم براي اينكه 

هويت روز نشان داده شود درست شده  .
  آدم هاي اصلي كه توي اين فيلم كار كرده اند مجموعا با خودم 6نفر بيشتر 
نمي شوند. در بعضي جاها دو،سه نفر كارگر ساده داشتيم؛ مثال براي زير سازي  
ريل هاي جرثقيل يا اسباب كشي. ولي به هر حال دسته فني كه به اندازه كافي 
مي دانستيم يا نمي دانستيم، 6نفر مي شد. بايد بگويم كه اين قدرها از كم بودن 
آدم ناراحت نمي شدم چون دســت كم هماهنگي بيشتر بود، اگر عده ما بيشتر 
مي شد شايد فرصت وارد شدن آدم هاي ناهماهنگ پيدا مي شد و آن وقت كار 

خراب بود.

3

۵

»طبیعت بی جان« 13۵4
سهراب شهيد ثالث: پيرمرد ارمني نقاشي را مي شناختم كه خانه 
ما را نقاشي مي كرد. او را به عنوان پيرمرد اصلي انتخاب كردم. 
پيرزني هم بود كه گوني روي كمــرش افتاده بود و كمرش 
شكسته بود. او را هم به عنوان زن اصلي انتخاب كردم. دو،سه 
تا هم از هنرپيشــه هايي را كه در فيلم »يك اتفاق ســاده« 
بازي كرده بودند برداشتم و به بندر تركمن رفتيم و نزديك 
بندر تركمن آنجــا فيلمبرداري كرديــم . طراحي صحنه را 
مرتضي مميز كرد . فيلمبرداري را هم هوشنگ بهارلو انجام داد كه براي فيلم هايي مثل 
»آقاي هالو« و »پستچي« و از اين قبيل كار كرده بود؛ يعني فيلم هايي كه هم جنبه هنري 
و هم جنبه تجاري دارند. باورش نمي شد. هر صحنه اي را كه مي گفتيم بگيريم مي گرفت 

ولي مرتب مي خنديد . البته مسخره نمي كرد، فقط مي خنديد.
 فيلم را بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر به فســتيوال برلين فرســتاديم. فيلم مال 
تلويزيون بود. محصول مشترك بود. هيچ كدام هم دستمزد نگرفته بوديم؛ نه هوشنگ 
بهارلو و نه من. سهم ما مال سينماگران پيشرو بود. بقيه خرج ها  را تهيه كننده جور كرده  

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 

آلمان را ببينند دق مي كنند و مي گويند ما اين همه سال چكار مي كرديم؟ در نتيجه 
جاي آنها، تيم فني را يعني كساني ديگر را به اضافه هوشنگ بهارلو كه دعوت شده 
بود فرستاديم. تهيه كننده دعوت شده بود و مرتضي مميز به عنوان طراح صحنه. فيلم 

طبيعت بي جان 4جايزه گرفت.

9

ون  -   1344 گنج قار
سيامك ياســمي: »گنج قارون« وقتــي روي اكران سينما 
آمد كه جمعيت تهران از 2ميليون نفر تجاوز نمي كرد و 
فيلم هاي فارسي، حتي »قهرمان قهرمان« كه به گمان نقاد 
محترم پيش درآمد و جلد اول گنج قارون بوده در حدود 
300هزار تومان فروش كرد و حداكثر 2هفته روي پرده 
باقي ماند. گنج قارون در چنين وضعي هفته ها بلكه ماه ها 
توفيق ادامه نمايش داشت و فروش آن در تهران به مرز 
2ميليون و نيم رسيد. قطعي است كه نه تنها 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 مي رساند كه گنج قارون 
پدرش را به هيچ مي شمارد و پدري را كه به خاطر جمع آوري مال و ثروت از خانواده 
صرف نظر كرده متنبه مي سازد. تخطئه مي كنيد ولي قهرمان فيلم ديگري كه بي اعتنا 
به قانون و حقوق جامعه چاقوكشي مي كند و هر كس را كه دلش بخواهد بدون محاكمه 

و قضاوت با وضعي فجيع به قتل مي رساند نجات دهنده سينما مي خوانيد.
گنج قارون موجب شد كه خانواده ها به سينما راغب شوند و به گواهي دوست و دشمن 

تحولي در سينماي ايران ايجاد كرد .
  يادآور مي شــوم كه ســيامك ياســمي از منافع گنج قارون مال دار نشد بلكه 
سرمايه گذاران 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 

آن قدر تقليد كردند تا به ابتذال كشيده شد.

4
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ایران

شبح كژدم   -    ۱۳۶۴
كيانوش عياري: فيلم »شــبح كژدم« حين پياده روي و در 
عرض یكي دو دقيقه همچون نوار كاســتي كه در مغز 
من جاسازي شده باشد، در ذهنم شكل گرفت. از آغاز تا 
پایان با روابط و جزئياتش و... من هرگز چنين تجربه اي 
نداشــتم. شــاید براي یك ایده یا یك خط آن را تجربه 
كرده بودم و این براي هر كسي كه فيلمنامه مي نویسد 
طبيعي است، ولي اینكه یك كاست در مغز یك نویسنده 
جاسازي شــود و در عرض چند دقيقه یك فيلمنامه كامل شكل بگيرد. به سرعت 
شروع به دویدن به سمت خانه كردم و پشــت ميز نشستم، از ترس اینكه مبادا این 
فيلمنامه مفت و مجاني كه به من اهدا شد از ذهنم بپرد و فراموش اش كنم. 3شب 
پي در پي نخوابيدم و به نوشــتن ادامه دادم. هيجان زده بــودم و فكر مي كردم چه 
فيلمنامه اي عایدم شــده اســت. آنچه یك فيلمنامه مجاني ناميدم، در واقع تمام 
تجربيات زندگي ام در ارتباط با عالقه اصلي زندگي ام یعني ســينما بود. من در آن 
زمان به سينما معتاد بودم و هميشه فكر مي كردم اگر سينما وجود نداشت، پس چه 
وجود داشت؟ تمام مسائلي كه من با سينما داشتم، تمام عشق ورزي هایم به سينما و 
تمام مواد مورد نياز براي این اعتياد، همه دست به دست یكدیگر داده بودند و در آن 
شب زمستاني سال 1364 در عرض چند دقيقه فيلمنامه خودش را به من نشان داد.

۱2

نياز   -    ۱۳70
عليرضا داوودنژاد: شاید باورتان نشود كه براي فيلم »نياز« 
بعد از آماده شدن و حتي دریافت جوایز از جشنواره كودك و 
نوجوان و جشنواره فجر و همه سروصدایي كه به پا كرده 
بود پخش كننده پيدا نمي شــد تا جایي كه با وساطت 
مرحوم ایرج گل افشــان حوزه پخش آن را قبول كرد و 
آن هم به مشكالتي برخورد كه حتي با دخالت و پافشاري 
مرحوم مرتضي آویني هم حل نشد. جالب است بدانيد 
در آن زمان كه حقــوق نمایش همه فيلم هاي كودك و 
نوجوان توسط آموزش و پرورش خریداري مي شد در مورد فيلم »نياز« با آنكه جایزه 
برتر آن وزارتخانه را هم گرفته بود اعالم شد كه بودجه نداریم! نظير این ماجرا تقریبا 
براي همه فيلم هاي من كه معموال خودم با سختي آنها را تهيه مي كردم اتفاق مي افتاد 
و در مرحله پخش و نمایش به نحوي از این دست گرفتاري ها پيش آمده كه شرح آنها 
مفصل است و مجال جداگانه اي مي طلبد و شاید در یك كالم همان تعبير پارتيزاني 

براي این نوع فيلم ساختن و به نمایش رساندن آن مناسب تر باشد.

۱7

ناخدا خورشيد   -    ۱۳۶۵
ناصر تقوايي: شــباهتي كه بين »داشــتن و نداشتن« و 
»ناخدا خورشيد« هست، شــباهتي عمده و اساسي 
است. این دو در واقع، یك موضوع اند كه به دو صورت 
نوشته شده اند. مســئله مرز آبي اســت و سفرهاي 
غيرقانوني و اتفاق هاي دیگري كه در این مرزها پيش 
مي آید. و هر جاي دنيا كه مرز آبي هســت، مي تواند 
چنين حوادثي هم روي دهد، ولي اتفاقا، همينگوي 
داســتانش را در منطقه جغرافيایي ای پياده مي كند كه خيلي شبيه به جنوب 
ایران است. من آن مقدار كه شباهت نداشته یا اصوال مسئله ما نبوده، به طور كلي 
حذف كرده ام. مواردي كه شبيه بوده و به درد مي خورده نگه داشته ام. یك مورد 
جالب در اینجا وجود دارد. یكي از داستان هایي كه خودم مي خواستم بنویسم و 
فيلمش كنم، داستان زندگي ناخدایي است به نام خورشيد كه واقعا در جنوب 

زندگي مي كرده و كارش همين بوده.

نرگس   -    ۱۳70
رخشان بني اعتماد: شكل گرفتن »نرگس« از قصه شروع 
نشد. در واقع نمي شود گفت قصه از من است یا آقاي 
جيراني. نرگس از شخصيت ها شروع شد. شخصيت ها 
ابتدا یكي یكي پيدا شــدند، به تدریــج و از قصه ها و 
طرح هاي مختلــف، از اینجا و آنجــا آمدند و تحول 
پيدا كردند و شكل گرفتند. با آقاي جيراني صحبت 
مي كردیم و هر شخصيت در این جلسات طوالني و 
متعدد شكل مي گرفت. سرانجام 3شخصيت اصلي از طرح ها و قصه ها و فكر هاي 
دیگر آمدند و به یك نقطه رسيدند. هيچ كدام از شخصيت ها از یك جاي منفرد 
نيامد، از جاهاي گوناگون تكه هایي گرفت و یك شخصيت ویژه شد. آفاق از چند 
جا آمد. قبل از »خارج از محدوده« با آقاي فرید مصطفوي فيلمنامه اي نوشتيم 
به اسم »طوبي« كه حول محور یك شخصيت زن دور مي زد و نشد كه كار كنيم. 
به طور كلي روي مسائل مختلف دور و بر زن ایراني و مشكالت مختلف تحقيقاتي 

انجام داده ام... آفاق در یك رشته از این تحقيق ها ریشه دارد.

 دونده   -    ۱۳۶۴
امير نادري: در مورد »دونده« اصال شك داشتم كه آیا بيننده را جذب خواهد كرد یا نه. نمي دانم كساني كه حاال فيلم را مي بينند از آن خوش شان مي آید یا 

براي سرگرمي فيلم را مي بينند، اما مطمئن هستم كه دونده دست كم پنج نفر را فيلمساز خواهد كرد.
 براي دونده حدود 48هزار كيلومتر سفر كردم تا فيلم ساخته شد. یك نما در اهواز دارم، نماي بعدي مال چابهار است، نماي بعدي بندر 
لنگه، نماي بعدي گرمسار... و با این تكه ها شهري ساختم كه اصال وجود ندارد. براي فيلم »آب، باد، خاك« بسيار بيشتر دوندگي كردم و 
جایي در كویر نيست كه من ندیده باشم. مجيد نيرومند را با همين جست وجوها و دوندگي پيدا كردم؛ از ميان 8هزار كودك و نوجوان. 
تمام اردوگاه هاي جنگ زدگان، مدرسه هاي جنوب و شهرها و روستاهاي آنجا را گشتم. عكس مجيد نيرومند را دیدم، گفتم »خودشه!« 
با مكافات او را پيدا كردم. در دونده هيچ چيزي وجود ندارد كه من آن را در صحنه نچيده باشم. من حتي كشتي ها را جا به جا مي كردم تا كمپوزیسيون 

و معنایي را كه مي خواستم به دست بياورم.

۱۱
پرده آخر   -    ۱۳۶۹ 

واروژ كريم مسيحی: باالخره باید از جایی شروع می كردم. دیگر نمی شد بيش از این انتظار بكشم تا فيلم شخصی ام را بسازم. فكر كردم باید كاری 
بكنم كه جمع و جور باشد، امكانات كم بخواهد، بشود آن را در یك خانه فيلمبرداری كرد، سياهی لشكر نخواهد، تعداد بازیگرانش محدود باشد، 
با حداقل وسایل فنی و حداقل افراد پشت دوربين بشود آن را ساخت. و در عوض، تماشاگر پسند، تهيه كننده پسند و خالصه همه پسند باشد. 

امكان ندارد روزی بخواهم فيلمی بسازم فقط به این دليل كه لباس های شيكی داشته باشد یا وسایل صحنه اش قشنگ باشد. نكته این است كه 
قصه ای به این شكل 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 وسيع و 
بی ارتباط با دنيای خارج كه در آن هر اتفاقی می تواند بيفتد، دور از چشم غریبه و این و آن و این شكل از توطئه و این كه دوره قاجارها سر آمده و 
اینها نمایندگان یك اشرافيت رو به زوال اند كه حاال با فروش و حراج ميراث خانوادگی زندگی می كنند، ما راحت تر می توانيم باور كنيم كه آنها 

برای باقی ماندن، برای بقا دست به چنين كاری بزنند. از طرف دیگر، فضای بيرون آن سال ها و جو حاكم بر جامعه، به فضای قصه شبيه تر است.

۱۶

 مادر   -   ۱۳۶۸
علي حاتمي: افراد خانــه همه مردان و زناني هســتند 
كه ازدواج كرده اند و همســر دارند، امــا فقط اینجا، 
خانه مــادري، را خانه امن و آســایش و راحت خود 
مي دانند. مي روند و راحت در آغوش مادر مي خوابند؛ 
در اتاق هایي كه بوي مادر مي دهد. شــاید اشاره اي 
دادم به دوران معاصر، به عنوان دوره اي كه آدم ها به 
عدم ارتباط با هم رسيده اند و به آدم هاي ماشيني بدل 
شده اند براي انجام یك رشته كارهاي مادي و بدون ارتباط با یكدیگر. در من هم 
شاید حس و حالي ایجاد شد كه طرح فيلم به ذهنم خطور كرد. حس اینكه خانه 

من كجاست؟ من به كجا تعلق دارم؟ 
وقتي بچه بودم، مثل همه بچه ها، روي كتابچه هایم مي نوشتم: این متعلق است 
به علي حاتمي. حاال این تعلقات، آن كتابچه ها، كه حس مالكيت و حس ارتباط 
به جایي را در خود داشتند، حس تعلق را ارضا مي كردند، كجا هستند؟ این مادر 
لزوما مادر من نيست، و این كودكي لزوما كودكي من نيست، اما مي تواند مادر من 

باشد. اتفاقاتي كه مي افتند مي توانستند مشغوليات ذهني من باشند.

۱۴

 سفر به چزابه   -    ۱۳7۴
رسول مالقلي پور: شــهيد شــوكت پور به طور خودآگاه یا 
ناخودآگاه مرا در مسيري انداخت كه از آدمي مثل من كه 
از تاریكي مي ترسيد، شخصيت دیگري 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 ندیــده بــودم. در عمليات 
طریق القدس تا بســتان رفته بودم اما چزابه را نه . تا پيش از نوشتن فيلمنامه »سفر 
به چزابه« از نظر روحي در شرایطي بودم كه شهيد شوكت پور همه جا درنظرم ظاهر 
مي شد. در خيابان، پشت فرمان، موقع طواف كعبه، لحظه هاي تنهایي در دفتر...راستش 
دیگر از این وضع خسته شده بودم. دوست دیگري كه مي دیدم شهيد بهروز مرادي از 
بچه هاي خرمشهر بود تا اینكه به شكل یك خواب با شهيد شوكت پور حرف زدم و او باز 
اصرار كرد درباره چزابه فيلم بسازم. بخشي از لوكيشن اصلي فيلم را من در همان خواب 
دیدم. وابستگي و عشقم به این آدم باعث نوشتن فيلمنامه شد...در همين تصویر رؤیایي، 
سعي كردم آدم هاي آرماني مورد عالقه ام را هم وارد كنم، شخصيت هایي كه از گذشته 
مي شناختم. دگردیسي من با آدم هایي صورت گرفته كه بيشترشان دیگر در این دنيا 
نيستند. آدم هایي مثل شهيد شوكت پور و... من نمي توانم از آنها و گذشته ام جدا شوم. 
آنها هم هميشه و در هر جا همراه من  هستند.هرگز حاضر نيستم فراموش كنم كه آدم 

آرمان گرایي بودم و با هدف اداي دین به اعتقاداتم به سينما آمدم.

۱۹

 كلوزآپ، نمای نزديك   -    ۱۳۶۸
عباس كيارستمي: »كلوزآپ« درباره سينما یا در تعریف 
و یا در رثاي سينما نيست؛ یعني این موضوع اول فيلم 
نيست؛ موضوع جنبي آن است. در حقيقت فيلم مثل 
یك منشور اســت. این هم یكي از وجوه این منشور 
است. در رثاي ســينما از وجوه این منشور است اما 
موضوع فيلم این 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 دیگر فيلم هم مطرح اســت، طبعا یكي از این وجوه فرعي 

سينماست و ذات و حقانيت سينما.

۱۵
بچه های آسمان   -   ۱۳7۵

مجيد مجيدي: 2هفته از فيلمبرداري گذشته بود كه به دليل 
نداشتن پایان مناســب، اصال مي خواستم كار را تعطيل 
كنم، چون از پایان هاي كليشه اي و بي خاصيت، بيزارم. 
در فيلمنامه، علي بعد از قهرماني به خانه مي آمد و مي دید 
دوچرخه پدرش گوشه حياط است و زهرا كه روي بالكن 

ایستاده، به او مي خندد و...، و بعد یك جفت كفش.. .
خالصه، به بچه هاي اصلي گروه گفته بودم، هر روز بعد از 
اتمام فيلمبرداري، دور هم جمع شویم و راجع به پایان بندي حرف بزنيم. من معموال در 
فيلم هایم، تمام بچه هاي گروه را درگير و همراه فيلم مي كنم و نظرات شان را مي پرسم. 
در آن جلسات، تمام پيش فرض ها را بررسي كردیم و به نتيجه اي نرسيدیم. یك روز، یكي 
از بچه ها به حوض و ماهي ها اشاره كرد كه ناگهان جرقه اي در ذهن من زده شد، اما وقتي 
پایان را نوشتم و براي گروه تعریف كردم، اغلب خيلي سرد برخورد كردند و آن را پایان 

مناسبي نمي دانستند. مي گفتند این پایان از جنس فيلم نيست و بافتي متفاوت دارد.
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این شماره

بوی كافور، عطر ياس- ۱۳۷۸
بهمن فرمان آرا: عباس كيارســتمي تنها كسي بود كه از 
اول به من مي گفت كه این نقش را باید خودت بازي 
كني وگرنه كسي باور نمي كند اما من مصمم بودم كه 
خودم بازي نكنم. قرار شده بود آیدین آغداشلو نقش 
كارگردان را بازي كند. ما تست هم گرفتيم. همه  چيز 
خيلي خوب بود و براساس اینكه آیدین نقش اول را 
بازي مي كند تمام برنامه ریزي هــا را كردیم. با همه 
آدم هاي دیگر هم قرارداد بستيم. تا اینكه درست یك هفته قبل از فيلمبرداري، 
ساعت یازده و نيم شب، آیدین زنگ زد و گفت من بازي نمي كنم. خب، من البته 
از این جهت خوشحال شدم كه وسط فيلمبرداري نگفت؛ چون امكانش بود اما 
ماندیم كه چكار كنيم چون فيلم دیگر راه افتــاده بود. در ظرف یك هفته عده 
زیادي را تســت كردیم ؛ آقاي زرین كلك، نيما پتگــر، پرویز كيمياوي، مجيد 
مظفري، رضا بابك و... اینها همه بودند. یكي جوان بود، یكي پير بود، یكي هم 
به شخصيت نمي خورد. آن تصویري كه از آیدین در ذهن من مانده بود آن قدر 
فيكس شــده بود كه هيچ كس دیگري اصال نتوانســت جایش را بگيرد. نهایتا 
24ساعت به فيلمبرداري مانده بود و ما هنوز هنرپيشه نقش اول نداشتيم. كالري 
و بچه هاي دیگر گفتند خودتان این نقش را بازي كنيد. من اگر یك سال قبل 
فيلم ساخته بودم و موضوع 20سال فيلم نساختنم  در كار نبود، ۷ ماه، 8 ماه فيلم 
را عقب مي انداختم تا اینكه باالخره یك نفر را پيدا مي كردم اما از آنجا كه بعد از 

20سال این موقعيت پيدا شده بود، دیدم كه باید بازي كنم.
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وشن- ۱۳۸۱  شب های ر
فرزاد موتمن: ما از داستایوفسكي فقط داســتاني یك خطي گرفتيم. باقي آنچه در »شب هاي روشن« مي گذرد در واقع زندگي خودمان است. 
خيلي از اتفاق هایي كه در این فيلم مي افتد براي خود ما اتفاق افتاده. مثاًل من به شــبگردي و پياده روي عادت دارم و به ندرت سوار ماشين 
مي شوم. یا اینكه تلفن خانه ام زنگ نمي زند مگر اینكه فيلم ام 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. صحنه هاي فيلم آینه اي از زندگي خودمان است. 
مثاًل من هم مثل شخصيت استاد فيلم، هنگام سوختن سينما آزادي تا ساعت ۹ شب جلوي سينما شهر قصه ایستادم. براي اینكه آن سينما 
براي نسل من یك معبد بود. ما در آن سينما بهترین فيلم هاي عمرمان را دیدیم. ما نسلي هستيم كه دیگر نوستالژي هایمان را پيدا نمي كنيم.
  من از اساس عالقه اي به فيلم هاي قصه گو ندارم. مي توانيد در خالصه داستان شب هاي روشن بگویيد مردي عاشق زني مي شود و بعد 
هيچ اتفاقي نمي افتد. به نظرم این بستر بي داستاني براي خلق یك عاشقانه هميشگي و بدون تاریخ مصرف مناسب است.در ابتدا فيلم مورد هجمه قرار گرفت و حتي 
من متهم به مازوخيسم شدم. چيزهاي مثل كسالت بار و تئاتر رادیویي ازجمله صفت هایي بود كه آن سال ها بسيار درباره این فيلم مي شنيدید. خود من نيز به این فيلم 

نقدهایي را وارد مي دانم. به نظر خود من این فيلم مشكل كارگرداني دارد و من در فيلم هاي بعدي كه هيچ كدام دیده نشدند، كارگردان بهتري هستم.
  من از ساخته خودم متنفرم! به این دليل كه هيچ گاه به من اجازه نداد تا از آن فراتر روم. همه از من شب هاي روشني دیگر مي خواستند؛ فيلمي كه در زمان خودش 

چندان مورد محبت منتقدان قرار نگرفته بود. اتفاقي كه براي اورسن ولز هم افتاد و او هميشه زیر سایه »همشهري كين« باقي ماند.
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بوتيك- ۱۳۸2 
حميد نعمت اهلل: هميشــه فكر مي كردم اگر فيلمنامه اي بنویســم، 
مي سازم و فكر مي كردم به مشكل تهيه كننده برخورد نمي كنم.

بعد از نوشتن فيلمنامه »بوتيك« نخستين كسي كه موج خوبي 
فرستاد مسعود كيميایي بود. براي كيميایي سناریو را فرستادم 
و یادداشت فرستاد كه اگر بودم خودم مي ساختم و مرا به آقاي 
فرح بخش معرفي كرد و او این فيلمنامه را قبول نكرد. همچنين 
غالمرضا موسوي و ســيدضياء هاشمي قبول نكردند. فيلمنامه 
را به هدایت فيلم داده بودم اما هنوز جوابي نــداده بودند و تماس گرفتم و تهدید كردم اما 
مصطفي شایسته آن را خواند و 2روز بعد تماس گرفت و ابراز احساسات و معذرت خواهي 
كرد. آقاي كيميایي هم به همه این افراد توصيه كرده بود و هم نامه اي نوشــته بود كه من 
از تمام اثاث فيلمبرداري اش استفاده كنم.از طرفي دیگر، محمود كالري رفتاري باارزش 
و با پرنسيب در مورد من داشت و یادم است در نخستين پالن برآورد غلطي داشتم كه او با 
معرفت و با ادب من را ترغيب به نگرفتن آن كرد. او همچنين در گفت وگو با آقاي درمبخش از 
فيلمنامه من تعریف كرده بود كه برایم روحيه بخش بود. گلزار آن زمان هنوز ستاره شناخته 
شده اي نبود چون یادم است در خيابان توجه كسي را جلب نمي كرد. با وجود این، جواني 
عالقه مند بود. مشتاق بود كار خوب كند. اتفاقا مطلع سينما بود چون به نظر من با ایرج قادري 
كار كرده بود. بيشتر نگاه داشــت و همين نگاه به بازي اش كمك كرد. موضوع این بود كه 
صداي او بد بود. گلزار انتخاب اول من بود اما آقاي شایسته، 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 مي آید اما من به دروغ گفتم كه با گلزار قرارداد بستيم چون انتخابم نبود.
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مارمولك- ۱۳۸۳
كمال تبريزي: زمان اكران »مارمولك« شرایط عجيبي پيش آمده 
بود؛ از طرفي به شدت با فيلم مخالفت مي شد و از طرف دیگر 
براي دیدن فيلم بليت پيدا نمي شــد و صف هاي طویل مقابل 
سينما ایجاد شده بود. زماني كه حساسيت ها خيلي زیاد شد، 
براي ما یك نمایش در شــوراي عالي امنيت ملي گذاشــتند 
كه تمام اعضــاي آن آمدند تــا فيلم را ببيننــد و در مورد آن 
تصميم گيري كنند. به ما هم گفتند كنار ما بنشينيد تا اگر در 
طول اكران سؤالي داشتيم بتوانيم بپرسيم. اتفاق جالبي كه افتاد این بود؛ زماني كه قرار 
شد فيلم براي اعضاي شــوراي عالي امنيت ملي به نمایش درآید خانواده هاي آنها از این 
ماجرا باخبر شده و گفته بودند براي دیدن فيلم آنها هم مي آیند. كل سالن نمایش فيلم 
پر شده بود از خانواده هاي اعضاي شــوراي عالي امنيت ملي و محافظان شان. زماني كه 
مارمولك شروع شد به پخش شدن در سالن، اعضاي شــورا با حالت عصبي و در سكوت 
فيلم را مي دیدند در حالي  كه كل سالن از صداي خنده خانواده هایشان پر شده بود. یك بار 
هم 2آقاي روحاني از طرف دادگستري براي تصميم گيري در مورد فيلم آمده بودند و به 
جاي اینكه فيلم را نگاه كنند مدام یادداشت  برمي داشتند. بعد از اینكه فيلم تمام شد به 
نمایندگان قوه قضایيه گفتيم خب حاال نظرتان راجع به فيلم چيست؟برایم خيلي جالب 
بود كه گفتند از نظر ما اكرانش هيچ اشــكالي ندارد چون آنقدر غيرواقعي ا ست كه كسي 

تمایلي براي دیدنش ندارد درحالي كه زمان اكران فيلم بليت پيدا نمي شد.
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جدايی نادر از سيمين- ۱۳۸9
اصغر فرهادي: وقتي فيلمنامه »جدایي نادر از سيمين« را به چند 
تا از دوســتان دادم متفق القول گفتند كه این فيلم نسبت به 
كارهاي قبلي، دیگر نمي تواند خارج از ایران موفق باشد . حتي 
یادم هســت كه براي فيلم دیگري تهيه كننده خارجي داشتم 
و او نگران بود كه پس از »درباره الي« اعتباري بيرون از ایران 
برایت كسب شده، مبادا این فيلمنامه باعث شود تا آن اعتبار 
خدشه دار شود و روي آن پروژه اي كه خارج از ایران كار مي كنيم 
تأثير بگذارد. یعني نگراني در این حد بود، ولي فكر مي كردم كه آن مســير را نباید بروم . 
یعني با خودم در رقابت نيفتم  كه شانس آوردم و درحالي كه فكر نمي كردم این اتفاق ها 

بيفتد، آنها هم حاصل شدند.
  این فيلم به نوعي گسترش و تجميع مضامين و تم هاي سه فيلم قبلي من است، اما 
این موضوع حالت از پيش تعيين شــده و برنامه ریزي شده نداشت. وقتي كه جدایي نادر 
از سيمين نوشته شــد، احســاس كردم كه این فيلم و این قصه مي تواند براي بخشي از 
فيلمسازي من حالت پایاني داشته باشد و بعد از ساخت آن من به دنبال مسير دیگري در 

فيلمسازي بروم.

2۷
شوكران- ۱۳۷9

بهروز افخمي: موقعــي كه فيلم »جذابيــت مرگبار« را 
دیدم عصباني شدم. فكر كردم فيلمي كه مي توانست 
خيلي خوب از كار دربياید، در نيمه دوم اش به خاطر 
گول زدن تماشاگر و استفاده كردن از موقعيت هاي 
بي معناي هيجاني، تبدیل به ملودرامي نچسب شده 
اســت. جذابيت مرگبار در یك ساعت اول وعده یك 
فيلم خوب و درخشان را مي داد اما بعد از یك ساعت 
به بيراهه رفت و بد شد. فكر كردم كه باید بشــود كمابيش، با همان موقعيت 
داستاني شروع كرد و به آنجایي كه باید رسيد، یعني به جایي كه منطق واقعي 
یك چنين روایتي ایجاب مي كند. مثل واكنشــي كه ما از هــوارد هاكز به یاد 
مي آوریم كه خيلي از فيلم هایي را كه مهم و شناخته شده و حتي محبوب بودند 

نمي پسندید و دوباره مي ساخت ولي مي گفت جوري مي سازم كه باید باشد.

2۳

 آژانس شيشه ای- ۱۳۷6
 ابراهيم حاتمي كيا:وقتي فيلمنامه »آژانس شيشه اي« 
را مي نوشتم، به هيچ عنوان اميدي به ساخته شدن 
آن نداشتم و همين باعث شد كه در نوشتن فيلمنامه 
این فيلم خيلي راحت برخورد كنم و تنها هدفي كه 
از نوشتن آن دنبال مي كردم، بيان حرف هاي دلم و 
واكنشي بود به شرایط زمانه. فيلمنامه را به عطاءاهلل 
مهاجراني معاون حقوقي رئيس جمهوري دادم بخواند. 
وي پس از خواندن از من خواست همه نسخه هاي آن را از بين ببرم، چون معتقد 
بود چنين داستاني مي تواند خطرساز باشــد. اما جالب اینكه توليد این فيلم به 
دوران گذار دولت ها خورد و حبيب اهلل كاسه ســاز مجوز توليد را امضا كرد. من 

آژانس شيشه اي را در زمان وزارت خود مهاجراني ساختم.

2۱

ماهی و گربه- ۱۳9۳ 
شهرام مكري:فيلمنامه را نوشــته بودم و با امير اثباتي براي 
یافتن لوكيشن گشــت و گذارمان را آغاز كردیم. بعد از 
جســت وجوي یك ماهه و تطبيق فيلمنامه با لوكيشني 
كه انتخاب كردیم، یك ماه تمرین گروه ادامه داشــت در 
این مدت آقاي كالري هم از سر فيلمبرداري »گذشته« 
از فرانسه به ایران بازگشــت و فيلمبرداري را در یك روز 

انجام دادیم.
با مفهوم پرفورمنس موافق ترم. ما یك اجرا را ضبط كردیم. تئاتر اتفاقي زنده اســت 
كه روي صحنه پيش روي مخاطب رخ مي دهد، اما ما در این كار با یك دوربين سيال 
اتفاقات را ثبت كردیم. »كشتي نوح روسي« ســاخته الكساندر سوخوروف براساس 
سكانس پالن و در یك موزه فيلمبرداري شده است. غيراز این فيلمي یك پالنه سراغ 
ندارم. اما در مورد تجربه هاي چند پالنه كه دوربين ها همدیگر را كاور مي كنند مواردي 
داریم كه ازجمله آنها مي توانم به »خانه ساكت« گوستاو هرناندز یا »طناب« هيچكاك 
اشاره كنم. ضرورت قصه من را به این نتيجه رساند كه كل فيلم را در یك پالن بگيرم. 
كساني هم كه فيلم را دیده اند معتقدند این فرم براي فيلم مناسب است. من بر این نكته 
تأكيد داشتم كه قطعي وجود نداشته باشد. اگر تماشاچي متوجه كاور شدن مي شد كل 

فيلم زیر سؤال مي رفت و ارزشي كه درنظر داشتم به دست نمي آمد.
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نفس- ۱۳94
نرگس آبيار: در فيلم »نفس« بهار دارد كار خودش را مي كند. 
بچه درسخواني اســت، كتاب مي خواند، آگاهي برایش 
خيلي مهم است اما تنها چيزي كه نابود كننده آرزوها و 

زیبایي هاي زندگي این بچه است، جنگ است.
هيچ چيــزي بازدارنده نيســت؛ جز جنــگ. بهار حتي 
مي گوید اگر بمب بيندازند و مــن بميرم، مي روم دكتر 

تنگي نفس مرده ها مي شوم!
 من ســال هاي كودكي و نوجواني خودم را در دوران جنــگ گذراندم. پدرم راننده 
كاميوني بود كه مواد غذایي براي رزمندگان حمل مي كرد و به مناطق جنگي مي برد. 
برادرم تنها وقتي 16سال داشت به عنوان رزمنده به جنگ رفت، اگر چه هر دوي آنها 
در نهایت از جنگ، زنده برگشتند، اما خانواده ما دائم بار رنج و تبعات جنگ را به دوش 
مي كشيد. روزي نبود كه خبري از كشته  شدن مرد جواني در جنگ ميان دوستان 
و آشناهایمان نباشــد. آن روزها درگير جنگ داخلي هم بودیم و این، اوضاع را بدتر 
مي كرد. شب ها با كابوس حمالت هوایي مي خوابيدیم و هرگز وحشتي كه آن آژیر 
خطر حمله هوایي در دل ما ایجاد مي كرد را از یاد نمي برم. مردم ما 8سال درگير جنگ 
بودند؛ جنگي كه ما آغازكننده آن نبودیم و طوالني ترین جنگ در 100سال اخير دنيا 
بود. در واقع، مردم ما خود قرباني جنگ بودند. من ســعي كردم در فيلم هایم چهره 
خشن و منفور جنگ را نشان بدهم؛ چون بابت آن آسيب دیده بودم و البته جنگ روي 
دیگري هم دارد. در جنگ، وقتي انســان ها دائم با مرگ دست و پنجه نرم مي كنند، 
زندگي ناگهان، مفهوم عميق و ژرفي پيدا مي كند و آدم ها از زوایاي جدید، به معنا و 

مفهوم زندگي نگاه مي كنند.

۳0

يه حبه قند- ۱۳۸9
رضا ميركريمي:كاري كه ما در »یــه حبه قند« كردیم یك 
مهندسي از پيش ساخته بود؛ اینكه به واقعيت برسيم، اما 
آن را بازسازي كنيم. ما مي خواستيم واقعيت را با همان 
ميزان باورپذیري، فریم به فریم بازســازي كنيم. قرار ما 
با حميد خضوعي ابيانه از روز اول این بود كه به او گفتم 
فيلم را از هر كجا »پاز« كنيم همه  چيز درســت باشد. 
اینطور نباشد كه برویم سر مونتاژ و آنجا كار دربياد. جاي 
كات هاي من معلوم بود. دوستان مي دانند ما ماكت فيلم را با بازیگران بدل ساختيم. 
ما فيلمبرداري و مونتاژ كردیم و بازیگران هم مي دانستند قرار است چه اتفاقي بيفتد.

  من تا 10سالگي به دليل شــغل پدرم در دزفول زندگي مي كردم. ما در فضاي 
خانه هاي ســازماني بودیم كه كمتر طبقات مختلف اجتماعي را مي دیدیم و همه 
یكدست بودند. وقتي براي عروسي  یا مهماني به زنجان یا تكاب كه شهر مادري من 
است و قصه یه حبه قند هم در آن اتفاق مي افتد مي رفتيم یكدفعه نه تنها از 40درجه 
باالي صفر به 30درجه زیر صفر مي رفتيم، بلكه اصال همه  چيز عوض مي شــد و به 

خانه باغي مي رفتيم كه مثل رؤیا و خواب بود.
این براي من كه از فضاي دیگري آمده بودم خيلي مهم بود و همه جزئيات را با دقت 
زیرنظر داشتم. اینها همه خاله هاي خودم بودند و پسند خاله كوچك خودم است و 

این ماجراي ازدواج پسندیده است و البته با تغييراتي و اضافه شدن قصه هایي به آن.

2۸
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ميالن پس از 7 سال به ليگ قهرمانان برگشته و در اولين بازي به مصاف 
ليورپول مي رود

رئال پنجاه و   دومين حضورش در ليگ قهرمانان را با اينتر شروع مي كند، 
تيمي كه فصل گذشته هم رقيب مادريدي ها بود

طارمي پس از گلزني به يووه و چلسي حاال رودرروي اتلتيكو، قهرمان 
الليگا  و اوبالك، بهترين دروازه بان اروپا قرار مي گيرد

  قيچي ات را با خودت ببر  بازي تكراري  آنفيلد با هواي استانبول

19

رئال مادريداينتر پورتواتلتيكو مادريدميالنليورپول

چهار شنبه   24 شهريور  1400     8  صفر 1443      سال بيست و نهم        شـماره  8315         4صفحه

آبی ها می دانستند 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

استيک   با   دندان  مصنوعی

23:30
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تمرينات استقالل تعطيل شد
با حذف اســتقالل از ليگ قهرمانــان، تمرينات 
استقالل با نظر مجيدي براي 6 روز 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 27 مهرماه آغاز شــود و به دليل 
فاصله زماني مجيدي به شــاگردانش استراحت 

داده است.

فوتبال ايران

حذف شدن از ليگ قهرمانان آسيا هر چقدر هم كه قابل پيش بيني 
باشــد، باز دردناك به نظر مي رســد. با اين حال هواداران استقالل 
نمي توانند ادعا كنند كه با اين نتيجه شــگفت زده شــده اند. آنها 
به خوبي مي دانستند كه تيم شان شــانس زيادي براي عبور از اين 
مهلكه ندارد. حتي در بين برخي از آنها اين نگراني وجود داشت كه 
تيم يك شكست ســنگين تر را تجربه كند و طعم تحقير در آسيا را 
بچشد. چنين نتيجه اي مدت ها 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 2 باشگاه 
است. الهاللي كه در گروه اش دوم شده بود، همه تابستان را صرف 
تقويت تيم اش كرد. آنها با انتخاب يك مربي جديد، ايده هاي قبلي 
را كوبيدند و ايده هاي نويي براي تيم شان ساختند و ابزار ساخت اين 
ايده ها را هم براي مربي جديد باشگاه فراهم كردند. استقالل اما از 
خط دروازه تا نوك حمله، يك به يك ســتاره هاي كليدي اش را از 
دست داد. اين، شاهكار مديراني بود كه تيم را قبل از نبرد حساس 

آسيايي، خلع سالح كردند.
تفاوت تيم هايي مثل استقالل و الهالل، در چند »لحظه« خاص از 
مسابقه نمايان شــد. تيم فرهاد با تركيب بسيار جواني كه داشت، 
به خصوص در نيمه اول فراتر از انتظار نشان داد اما اين نمايش براي 

شكست دادن حريفي مثل الهالل كافي به نظر نمي رسيد. استقالل 
مسابقه را بهتر شــروع كرد اما اين تيم عربســتاني بود كه منتظر 
ماند تا در ثانيه هاي تعيين كننده، به بهترين شــكل از فرصت هاي 
گلزني استفاده كند. آبي هاي ايران در حالی به استقبال اين مسابقه 
رفتند كه اصال در شرايط بازي نبودند. حريف در بازگشت از اردوي 
اروپايي، 3 مســابقه را در ليگ داخلي عربستان برگزار كرده بود اما 
خريدهاي جديد فرهاد، نخستين مسابقه رسمي شان را در تركيب 
اين تيم پشت ســر مي گذاشــتند. حريف با همه پتانسيل اش در 
زمين مي جنگيد اما مهدي قائدي و فرشــيد اســماعيلي به شكل 
كنايه آميزي از روي سكوها شاهد نمايش تيم شان بودند. مهدي و 
فرشيد، بهترين نفرات استقالل در دور گروهي به شمار مي رفتند اما 
يك نفرشان فروخته شد و نفر ديگر، در فهرست سياه مديران باشگاه 
قرار گرفت. 2 بازيكني كه اگر در اين جدال به ميدان مي رفتند، شايد 

شرايط براي استقالل كامال تغيير مي كرد.
اين شكســت با وجود همه تلخي ها، اتفاقات اميدواركننده اي هم 
داشت. اينكه استقاللي ها حداقل در شــروع خودشان را نباختند 
و با اعتماد به نفس روبــه روي الهالل قرار گرفتنــد. اينكه بازيكن 
جواني مثل اميرحسين حســين زاده، در نخستين بازي با پيراهن 
باشگاه نشانه هاي ظهور يك ستاره جديد را نمايان كرد. اين باخت، 

مي تواند آغازي براي پا گرفتن يك تيم جوان در باشــگاه استقالل 
باشد. هر چند كه بعيد نيســت همه نفرات مستعد اين تيم هم بعد 
از يك سال از باشگاه جدا شوند و در تابستان بعدي، همه  چيز دوباره 
به نقطه شروع برگردد. اســتقاللي ها در اين چند سال، بارها براي 
ساختن تيم هاي درخشان تالش كرده اند اما درست هر بار كه بيشتر 
از هميشه به تيم شان اميدوار بودند، با يك موج سهمگين از جدايي 
ستاره ها روبه رو شــده اند. اين بار 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 به نظر نمي رسد. 
آبي ها مي دانستند 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. 
معجزه اي كه اين بار البته اتفاق نيفتاد. مســئله اين نيست كه چرا 
معجزه اتفاق نمي افتد. مسئله كليدي اين است كه با اين همه تفاوت 
بين شيوه اداره 2 باشگاه در يك قاره، براي موفقيت در ليگ قهرمانان 
همواره بايد به معجزه اميدوار باشيم؛ چراكه در شرايط عادي، عدالت 
فوتبال حكم به برد تيمي مي دهد كه بيشتر از رقيب، خودش را براي 

چنين مسابقه اي آماده كرده باشد.
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آماربازي

مدير 98درصدي

از قراخيل تا فونشال

اول مربي شو، بعد ياد بگير

مديرانــي كه مــددي بــراي كار در 
استقالل انتخاب كرده، درست شبيه 
خودش هستند. ناصر فريادشيران 
يكــي از همين مديران به شــمار 
مي رود 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 
مي كنيم، متوجه نمي شويم چطور نفراتي مثل حرداني يا شيمبا 
در آن »2 درصد« باقي مانده جا شده اند. مديران استقالل همانقدر 
كه از رياضي سر درمي آوردند، 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 چند ماه 
قبل، حريف تان در  آسيا را شناخته باشيد اما تقويت تيم را به زماني 

موكول كنيد كه سرنوشت بازي مشخص شده است!

دومين گل عليپــور در رقابت هاي 
اين فصل ليگ پرتغال هم به ثمر 
 رسيد. ماريتيمو در اين 5 هفته، 
6 گل زده كه علي روي نيمي از 
آنها تأثير مســتقيم داشته است. 
او با 2 گل و يك پــاس گل، به يكي از 
مؤثرترين مهره هــاي ماريتيمو در اين فصل تبديل شــده 
است. كمتر كسي فكر مي كرد 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 نكرده ايد 
كه او فقط چند ماه بعد از نخستين گلش در دربي ها، چطور از 
شرايط سخت زندگي در خانه يكي از دوستانش پرده برداشته 
بود. در فوتبال؛ روياها مرزي ندارند. با فوتبال، مي شود بين 

سنگ آهن بافق به ماريتيمو يك پاره خط رسم كرد.

رحمتي هم رســما اعالم كرد كه اين 
فصل قصد مربيگــري ندارد و فعال 
در كالس هاي مربيگري داخلي و 
خارجي شركت مي كند. البته ظاهرا 
اختالف شديد او با مالك باشگاه كه 
زماني با هم بسيار صميمي بودند هم در 
اين تصميم بي تأثير نيست. به هر حال اينكه اول مربي بشوي و بعد 
به دنبال كالس هاي مربيگري باشي، از آن عادت هاي حيرت انگيز 
ستاره ها در فوتبال ايران است. مسيري كه چهره هايي مثل علي 
دايي و علي كريمي هم چندين سال دنبالش كرده اند و درنهايت 
هم به مربيگري شان لطمه بزرگي زد. بدون ترديد اگر رحمتي هم 
اول به سراغ كامل كردن دانش اش مي رفت و بعد كار را در باالترين 
سطح فوتبال ايران شــروع مي كرد، ناچار به تجربه كردن اين 
مرخصي اجباري نبود. البته بعيد نيست او با نخستين پيشنهاد، 

دوباره قيد دوره ها و كالس ها را بزند!

متریكا

وريا غفوري با كســب نمره 7/22)از 10( 

بهترين بازيكــن اســتقالل در مصاف با 7/22
الهالل عربستان شد. كاپيتان استقالل در 
اين مســابقه بــا پاس هــاي كليدي اش 
4موقعيت گل خلق كرد. او 2تكل موفق و 2قطع پاس هم داشت و البته 
9بار هم در بازپس گيري 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 دروازه بان 
الهالل عبداهلل المعيوف با ايستادگي در مقابل حمالت آبي ها و خلق يك 
كلين شيت سخت و باارزش در اين ميدان توانست بهترين بازيكن زمين 

لقب بگيرد.

 بعــد از وريا غفوري كــه بهترين بازيكن 

استقالل در بازي سخت مقابل الهالل بود، 7/18
يك جوان تازه وارد با درخشش در نخستين 
بازي اش بــراي آبي ها توانســت دومين 
بازيكن برتر اين تيم لقب بگيرد. اميرحسين حسين زاده كه جوان ترين 
خريد استقالل بوده و از تيم سقوط كرده سايپا به آبي ها پيوسته است در 
مقابل الهالل چهره درخشــاني داشت و هواداران اســتقالل را كامال 
به خودش اميدوار كرد. حسين زاده در اين ميدان نمره7/18را از متريكا 
گرفت و بعد از وريا بهترين بازيكن تيمش بود. او اگر كمي باتجربه تر بود 
مي توانست با يك گل يا پاس گل در اين بازي كارنامه اش را درخشان تر 
از اين هم بكند. بعد از وريا و حسين زاده، سومين بازيكن برتر استقالل 
آرش رضاونــد بود كــه نمره7/07گرفت و حســين حســيني هم با 

نمره7/02چهارمين بازيكن استقالل بود كه نمره باالي 7گرفت.

 هيچ تيمي در آسيا به اندازه الهالل مقابل 

تيم هاي ايراني كلين شيت نكرده و هيچ 33
تيمي هم بيشتر از الهالل به تيم هاي ايراني 
گل نزده است. اينها ركوردهايي هستند كه 
الهالل عربستان با پيروزي دوشنبه شب مقابل استقالل به آنها رسيد. 
الهالل با 2 گلي كه به استقالل زد به ركورد 33گل زده رسيد تا در كنار 
االهلي عربستان، الجزيره امارات و الريان قطر ركورددار بيشترين گل زده 
مقابل تيم هاي ايراني باشد. ضمن اينكه اين تيم 11بار دروازه اش را مقابل 
ايراني ها بسته نگه داشته كه اين بهترين ركورد يك تيم آسيايي مقابل 
باشــگاه هاي ايراني اســت. هيچ تيمي به اندازه الهالل مقابل ايراني ها 
كلين شيت نكرده است. ضمن اينكه الهالل با اين پيروزي در تعداد برد و 

باخت هايش مقابل استقالل هم به تساوي 5-5رسيد.

برنامه

۱۵ مهر ۱۴۰۰

۲۰ مهر ۱۴۰۰

۲۰ آبان ۱۴۰۰ 

۲۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱۲ بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردين ۱۴۰۱ 

۹ فروردين ۱۴۰۱

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

استيك با دندان مصنوعي
 آبی ها می دانستند كه شانس چندانی برای بردن الهالل ندارند. چرا كه نبرد بيرون زمين را به اين تيم باخته بودند

 با دندان مصنوعی، شانسی برای خوردن استيك وجود ندارد

ملي پوشان استقالل؛ قبول يا مردود؟
خريدهاي جديد استقالل كه مستقيما از اردوي تيم ملي به جمع استقاللي ها اضافه شده بودند در بازي با الهالل چهره اميدواركننده اي نداشتند 
و حاال خيلي ها به ديده ترديد به اين 3خريد نگاه مي كنند. عارف آقاسي، زبير نيك نفس و جعفر سلماني 3بازيكن خوزستاني هستند كه در 
اين فصل به استقالل پيوسته اند. 2 بازيكن اول از فوالد آمده اند و سومين نفر كه از نفت آبادان راهي پرتغال شده بود بعد از جدايي از باشگاه  
پرتغالي اش به استقالل پيوسته است. سلماني نه در بازي تيم ملي مقابل سوريه و نه در ديدار استقالل و الهالل نتوانست انتظارات را برآورده 
كند. او در بازي تيم ملي نمره6/78و در بازي استقالل نمره6/45 گرفت و در هر دو بازي هم تعويض شد. عارف آقاسي هم در خط دفاع استقالل 
نمايش خوبي نداشــت و تزلزل او بارها دروازه آبي ها را با خطر روبه رو كرد. يكي از پيشكسوت هاي استقالل بعد از بازي با الهالل مدعي شد 
كادر فني آبي ها گول دعوت اين بازيكنان به تيم ملي را خورده اند. اما نكته اينجاست كه اين 3بازيكن قبل از دعوت به تيم ملي هم در ليست 
مجيدي حضور داشتند. شايد در ادامه فصل و با هماهنگ تر شدن استقالل، شاهد درخشش بيشتري از اين 3بازيكن در تركيب آبي ها باشيم.

 جانشين قائدي
 پيدا شد؟

چهره ويژه استقالل در بازي با الهالل بدون 
ترديد اميرحسين حســين زاده بود. در بين 
خريدهاي جديد اســتقالل كمترين اسم و 
رســم را همين حسين زاده داشــت و آنقدر 
گمنام بود كه كســي براي پيداشــدن يك 
ســتاره جديد در تيم به او اميد نمي بســت. 
اما اين جوان 20ساله در بازي با الهالل بهتر 
از تمام خريدهاي اســمي عمل كرد و مقابل 
حرفه اي هاي الهالل اصال كم نياورد. مهاجم 
تكنيكي اســتقالل در چند صحنه مدافعان 
حريف را مقهور تكنيك و سرعت خودش كرد 
و اگر كمي باتجربه تر و البته خوش شانس تر 
بود، مي توانست نامش را در بين گلزنان بازي 
هم جا بدهد. حسين زاده كه سابقه بازي در 
تيم ملي نوجوانان را دارد، از 2ســال قبل با 
پيراهن سايپا وارد ليگ برتر شد و در همان 
ابتدا نظر كارشناسان را به خودش جلب كرد. 
او در ليگ18براي نخســتين بار 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. حســين زاده در نخستين 
بازي اش نشــان داد فرهاد مجيــدي براي 
جانشــيني مهدي قائدي مي تواند حســاب 
ويژه اي روي او باز كند. جالب اســت بدانيد 
ديگر خريد استقالل از سايپا يعني ابوالفضل 
جاللي نيز به اعتقاد كارشناسان بازيكن بسيار 

خوب و آينده داري است.
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اينتر و رئال مادريد جزو پرسودترين باشگاه هاي فصل نقل وانتقاالت اروپا 
بودند. اينتر 2 ســتاره بزرگ مثل لوكاكو و اشــرف حكيمي را به چلسي و 
پاري سن ژرمن فروخت و از همه بيشتر سود كرد. رئال مادريد هم مثل چند 
سال اخير پول چنداني براي خريد بازيكن نداد و پس از جذب آالبا به صورت 
رايگان، كاماوينگا را با 30 ميليون خريد و اودگارد را با 40ميليون به آرسنال 
واگذار كرد. حاال امشــب اين دو تيم در جوزپه مه آتــزا روبه روي هم قرار 
مي گيرند؛ شــبيه فصل قبل اما با اين تفاوت كه اين بار تماشاگر هم هست و 
كار براي رئال سخت تر از پارسال است كه تيم ايتاليايي را به رتبه آخر گروه 

فرستاد.

  رئال مادريد امشــب پنجاه ودومین حضور خود در جام باشــگاه هاي اروپا )و 
لیگ قهرمانان( را تجربه خواهد کرد که اين بیشترين تعداد حضور در بزرگ ترين 
رقابت باشگاهي در دنیاست. پس از رئال مادريد تیم پرتغالي بنفیکا با 41حضور و 
بايرن مونیخ، آژاکس و ديناموکي يف با 39بار حضور رکورددار هستند. دلیل غیبت 
برخي تیم هاي بزرگ مثل بارسلونا در لیست بیشترين حضور در اين مسابقات اين 
اســت که زماني تنها و تنها قهرمان هاي هر لیگ جواز حضور در جام باشگاه هاي 
اروپا را به دست مي آوردند و مثل االن نبود که از هر لیگ بین يك تا 4تیم در لیگ 
قهرمانان حاضر باشند. بنفیکا چون زياد در پرتغال قهرمان مي شد، پای ثابت جام 

قهرماني باشگاه هاي اروپا بود. نام تیم هاي انگلیسي هم به خاطر لیگ رقابتي ترشان 
در مقايســه با کشــورهاي ديگر و مهم تر اينکه چند ســالي به خاطر اوباش گري 
تماشاگران شان از حضور در اين رقابت ها محروم شدند، در بین رکوردداران ديده 

نمي شود.

  در رنکینگ بهترين هاي ادوار اين مســابقات باز هم نام پادشــاه اروپا يعني 
رئال مادريد مي درخشــد. يوفا در رنکینگ تاريخ خود براي هر پیروزي 2امتیاز و 
براي هر مساوي يك امتیاز درنظر گرفته که براساس آن رئال با 615 امتیاز در صدر 

است، بايرن  با 501  امتیاز دوم و بارسلونا با 460 امتیاز سوم.

   اينتر در 3فصل اخیر حضورش در لیگ قهرمانان اروپا موفق به صعود از مرحله 
گروهي نشده و از 16ديدار اخیرش در اين رقابت ها فقط 3برد به دست آورده. حتي 
فصل قبل هم که اينتري ها با اقتدار قهرمان سري آ شدند و نوار قهرماني هاي 9ساله 
يوونتوس را پاره کردند، در گروه خود در لیگ قهرمانان آخر شدند و حتي به لیگ 

اروپا هم راه نیافتند.

  اينتــر در تقابل هاي اخیر با تیم هــاي اللیگا هم عملکرد خوبي نداشــته و از 
10 ديدار اخیرش با اسپانیايي ها يك برد، يك تســاوي و 8شکست نصیبش شده 

است.

  سابقه رويارويي 2 تیم نشــان مي دهد که اينتر و رئال از هر لحاظ با هم برابر 
بوده اند؛ در تقابل هاي گذشــته هر کدام 5برد و يك تساوي مقابل حريف به دست 

آورده اند.

   امشب پنجاهمین تجربه سیمونه اينتزاگي، ســرمربي اين فصل اينترمیالن 
به عنوان مربي و بازيکن در رقابت هاي اروپايي اســت. ســرمربي ســابق التزيو 

مي خواهد اين عدد را همیشه در ذهنش بسپارد.

   گرت بیل و ادن آزار در تیم هاي ملي ولز و بلژيك مي درخشند اما وقتي براي رئال 
مي خواهند به میدان بروند،  يا مصدوم اند يا در حد يك بازيکن آماتور نشان مي دهند. آزار 
فعال زير سايه درخشش عجیب وينیسیوس قرار گرفته اما گرت بیل براي يکصدوسومین 
بار است که بازي رئال را به دلیل مصدومیت از دست مي دهد. ديروز هشتمین سالروز 
ورودش به مادريد بود که با گل همراه بود. بیل به دلیل آسیب ديدگي در همسترينگ 
پاي راست بازي با اينتر، والنسیا، مايورکا، ويارئال، شريف، اسپانیول و بازي هاي فیفادي 
بعدي را از دست مي دهد. مارسلو، کروس، مندي، سبايوس و آالبا هم با مصدومیت هايي 

دست وپنجه نرم مي کنند.

ر  در اردوي اينتر اوضاع آسیب ديدگي سنسي نگران کننده است. او احتماال تا بعد 
از فیفادي آينده قادر به بازي نخواهد بود و دســت کم يك ماه از فوتبال دور مي ماند. 

باستوني هم کمي مشکل دارد و ممکن است اين بازي را از دست بدهد.

   کاماوينگا در برد 5 بر 2 رئال مقابل ســلتاويگو موفق به گلزني شد تا به چهارمین 
بازيکن خارجي مادريدي ها تبديل شود که نخستین گل  خود براي اين باشگاه در اللیگا 
را قبل از 19سالگي به ثمر مي رساند؛ واران )18 سال و 152 روز(، وينیسیوس )18 سال 
و 206 روز( و رودريگو )18 سال و 259 روز( بازيکناني بودند که قبل از کاماوينگا به اين 
رکورد رسیده بودند. کوتاه ترين زمان براي زدن نخستین گل  توسط بازيکنان جديد 
رئال مادريد پس از ورود به زمین، به اين شرح است؛ رودريگو )2019- 95ثانیه(، خوسلو 
)2011- 10۷ثانیه(، ديويد بکام )2003- 124ثانیه(، روکه اولسن )1951- 3دقیقه(، 

رافائل لوزانو )1929- 5دقیقه( و ادواردو کاماوينگا )2021- 6دقیقه(.

 تركيب احتمالي اينتر )2-5-3(: هندانوويچ، دي فراي، دي مارکو، اشکرينیار، 
دومفرايز، نیکولو بارال، بروزوويچ، آرتورو ويدال، پرشیچ، الئوتارو مارتینس و ادين ژکو.   

 تركيب احتمالي رئــال )4-3-3(: کورتوا، کارواخــال، میلیتائو، ناچو، میگل 
گوتیرس، کاماوينگا )کاسمیرو(، مودريچ، والورده، وينیسیوس، آزار و بنزما.

جهان

رئيس جواب يكي را داد

حساسيت يوفا روي پيراهن آژاكس

الپورتا اين هفته از سوي رئیس اللیگا -تباس- و رونالد کومان 
که خودي است و ســرمربي بارسلوناست از دو سو مورد حمله 
قرار گرفت. کومان به رئیس بارســلونا گفته بود که زياد حرف 
مي زند و تباس هــم او را گروگان در دســتان فلورنتینو پرس 
خوانده و ادعا کرده بود که اگر او مي خواست مي توانست مسي را 
نگه دارد. الپورتا جواب رئیس اللیگا را فعال داده و گفته: »تباس 
براي آسیب زدن به بارسا، يك وسواس بیمارگونه دارد. او به جاي 
تفاهم تنها به دنبال بحث و جدل است. از ماندن مسي صحبت 
مي کند درحالي که تعصبات کورکورانه و قوانین سختگیرانه او 
باعث جدايي مسي شد. او بايد به اطرافش نگاه کند تا متوجه 
شود که در ساير لیگ ها قوانین فیرپلي مالي منعطف تري وجود 
دارد و به همین دلیل تیم ها مي توانند بازيکنان خود را حفظ 
کنند. هواداران بارســا تباس را خوب مي شناسند و ما هم قرار 
نیست اجازه دهیم او منافع باشگاه را تصاحب کند. قطعا از پروژه 
او پیروي نخواهیم کرد، چراکه او مي خواهد با استفاده از منافع ما 
به پول برسد.« ناراحتي تباس از جدايي مسي به اين دلیل است 
که قرارداد اسپانسرينگ اللیگا به زودي تمام مي شود و کمتر 
برندي حاضر خواهد بود در لیگي که مسي، رونالدو و راموس را 

از دست داده و امباپه را هم نیاورده، سرمايه گذاري کند.

اتحاديه فوتبال اروپا باشگاه آژاکس را از پوشیدن پیراهن 
ســوم اين تیم در فصل جاري منع کرد. دلیل اين تصمیم 
وجود نشان »3 پرنده کوچك« روي اين پیراهن است که 
البته حساســیت خاصي براي يوفا ندارد اما از نظر قانوني 
چیز اضافه اي اســت و نبايد روي پیراهن باشــد. يوفا با 
حك شدن نشاني به جز لوگوي باشگاه )يك بار( و نشان هاي 
اسپانسري روي پیراهن و آستین ها، مخالف است. پیراهن 
الهام گرفته از سبك باب مارلي در تابستان معرفي شد و به 
سرعت مورد اســتقبال هواداران قرار گرفت. آژاکس روز 
شنبه و برابر زووله براي نخستین بار از پیراهن سوم خود 

استفاده کرد.

نقش فري در بازگرداندن رونالدو

الکس فرگوســن در پروژه هايجــك کريســتیانو رونالدو از 
منچسترسیتي نقش پررنگي ايفا کرد. اسطوره منچستريونايتد 
خودش به اين موضوع اعتراف کرده و گفته که نمي توانسته او 
را در پیراهن من سیتي رقیب تصور کند: »من هم مانند همه 
بابت بازگشت رونالدو خوشــحالم. افراد زيادي در اين انتقال 
دست داشتند. من هم نقش خودم را با دانستن اينکه کريستیانو 
تمايل دارد اينجا باشــد ايفا کردم و اين مســئله مهمي بود. 
همه  چیز به خوبي پیش رفت. نمي خواهم مسئله را احساسي 
قلمداد کنم اما بسیار هیجان انگیز بود. نمي توانستم حضور او 
را در منچسترسیتي تصور کنم. به همین دلیل سعي کردم تا 
چند قدم براي عدم رخ دادن اين اتفاق بردارم. باشگاه به خوبي 
ماجرا را پیگیري کرد. من هم با گلیزرها حرف زدم و همه  چیز 

به خوبي رخ داد.«

بازی تکراری
     رئال پنجاه و دومین حضورش در لیگ قهرمانان را با اينتر

 شروع می کند، تیمی که فصل گذشته هم رقیب مادريدی ها بود

مهدي طارمي براي رويارويي بــا خطرناك ترين حريفان در گروه 
مرگ لیگ قهرمانان ممکن است ثابت کند که در اين گروه در خطر 
نیست و خود خطر است. او فصل قبل به يوونتوس کريستیانو رونالدو 
و چلسي قهرمان گل زده و اعتماد به نفس بااليي براي تکرار اين کار 
مهم دارد. مهاجم پورتو بايد در نخستین بازي اين فصلش در لیگ 
قهرمانان اروپا به وندا متروپولیتانو برود و با اتلتیکو، قهرمان اللیگا 
روبه رو شود. گلزني به تیمي که ســیمئونه در اين سال ها ساخته 
سخت اما شدني است. شــايد طارمي بتواند از مدافعان تیم خشن 
میزبان پنالتي هم بگیرد. او در حالي براي اين نبرد آماده مي شود 
 FIFA که مورد بي مهري فیفا قرار گرفته. در کارت مهدي طارمي در
22ملیت او عراقي درج شده که اين سوتي يادآور برخي اشتباهات 
سهوي خود اين بازيکن است که چندي پیش به جاي نشان دادن 
لوگوي پورتو روي پیراهنش، لوگوي اسپانسر لباس را نشان داده بود! 
او در پورتو پس از اتاويو، کرونا و دياس، چهارمین امتیاز برتر را دارد 
و اين در حالي است که او بهترين گلزن و پاسور تیم در فصل قبل 
بوده است. البته مهدي اين فصل خیلي خوب کار نکرده و حتي در 
بازي آخر مقابل اسپورتینگ بعد از مارکانو بدترين بازيکن زمین لقب 
گرفته. طارمي اين فصل کم گل زده اما همچنان بازيکن مهمي براي 
تیم است. روزنامه رکورد پرتغال درباره او نوشته: »طارمي تبديل به 

رهبر پروژه ارسال پاس گل براي ساير بازيکنان شده است. نقشي 
که زماني بازيکناني همچون يارمچوك، ابل رويز و گونسالو راموس و 
ساير بازيکنان به عهده داشتند. اما تفاوت برجسته طارمي با بازيکنان 
يادشــده، ايجاد و خلق موقعیت هاي عالي تر و پاس هاي نمونه به 
داخل محوطه جريمه است. او وظیفه انتقال توپ و دادن پاس نهايي 

به مهاجم ديگر يعني توني مارتینز را نیز به خوبي انجام مي دهد.«
اتلتیکو در 3 بار از 4 دوره اخیر نتوانســته راهي يك هشتم شود اما 
پورتو فصل قبل اين راند را مقابل يووه و راند بعدي را مقابل چلسي 
تجربه کرد. 2 تیم تاکنون 6بار با هم روبه رو شده اند که حاصل آن 
2 برد، 2 تساوي و 2 باخت براي هر تیم بوده. آخرين تقابل بین آنها در 
فصل 14-2013رقم خورده که اتلتیکو آن بازي را 2بر صفر برده بود.
 اتلتیکو مصــدوم ندارد اما ســاويچ در قلب خــط دفاعي اين تیم 
به دلیل محرومیت غايب است. در اردوي پورتو 2 مصدوم به نام هاي 

آگوستین مارچسین و مارکو گروژيچ ديده مي شود.
ترکیب احتمالي اتلتیکو )3-5-2(: اوبالك، خیمنس، فلیپه، هرموسو، 

کاراسکو، کوکه، يورنته، لمار، تريپیه، گريزمان و لويیس سوارس.
ترکیب احتمالي پورتو )4-4-2(: ديوگو کاســتا، ژائو ماريو، پپه، 
امبمبا، مارکانو، اوربیه، سرجیو اولیويرا، اوتاويو، لويیس دياس، توني 

مارتینس و مهدي طارمي.

قيچي ات را با خودت ببر
 طارمي پس از گلزني به يووه و چلسي حاال رودرروي اتلتیکو، قهرمان اللیگا

 و اوبالك، بهترين دروازه بان اروپا قرار مي گیرد

آنفيلد با هواي استانبول
 میالن پس از ۷ سال به لیگ قهرمانان برگشته و در اولین بازي به مصاف لیورپولی مي رود
 که خاطرات زيادي از تقابل با اين تیم دارد، خاطراتي مثل فینال فصل 2005 در ترکیه

سورپرايز ويژه هفته اول لیگ قهرمان بدون شك بازگشت میالن به اين 
بازي ها پس از ۷ سال خواهد بود، تیمي که پس از رئال پرافتخارترين تیم 
اروپا است و ۷ بار فاتح لیگ قهرمانان شده است. جالب اينکه میالني ها در 
اولین بازي پس از بازگشــت بايد در آنفیلد به مصاف لیورپولی بروند که 
6 قهرماني لیگ قهرمانان دارد و با کلوپ يکي از مدعیان قهرماني به حساب 
مي آيد. رقابت اين دو تیم در گروه مرگ بدون شك يکي از جذابیت هاي 

اين فصل لیگ قهرمانان خواهد بود.
اتلتیکو در پیش بازي مسابقه امشــب در اللیگا توانست با گل ديرهنگام 
لمار که ديرهنگام ترين گل منجر به پیروزي در تاريخ اللیگا بود، 2بريك 
اسپانیول را در زمین حريف شکست دهد. میالن هم با برد 2برصفر در ديدار 
دشوار مقابل التزيو براي نخستین بازي در گروه مرگ مقابل لیورپول آماده 
شد و خود لیورپول هم 3برصفر لیدز را در صدمین گل لیگ برتري محمد 
صالح شکســت داد. تنها پورتو بود که بدون پیروزي در ديدار لیگي اول 

هفته، پا به لیگ قهرمانان گذاشت. پورتو مقابل مدافع عنوان قهرماني يعني 
اسپورتینگ در مسابقه اي جنجالي يك-يك کرد تا 2تیم صدر را دودستي 

به بنفیکاي 15امتیازي هديه داده باشند.
لیورپول با بازگشت مدافعان مصدومش اين فصل اوضاع بهتري در لیگ 
برتر دارد، هرچند که فان دايك در فیفادي باز هم مصدوم شد. ترنت آرنولد 
سي وپنجمین پاس گل لیگ برتري اش را اين هفته ثبت کرد و صالح صدمین 
گل لیگ برتري اش را. برد شاگردان کلوپ مقابل لیدز يك مصدوم ديگر را هم 
روي دست اين تیم گذاشت و هاروي الیوت با خطاي شديد پاسکال دچار 
مصدومیتي سنگین شد. کنار تخت الیوت در بیمارستان، يك بازيکن از تیم 
زير 14ساله هاي يك تیم از شمال شرق حضور داشت که مچ پايش شکسته 
بود اما از سوي الیوت کفش و پیراهنش را هديه گرفت. روبرتو فیرمینو و نکو 
ويلیامز هم همچنان مصدوم اند اما ويرجیل فان دايك مي تواند بازي کند. از 
زمان بازگشت ويرجیل به ترکیب لیورپول تیم در 4 بازي، 3 برد و يك مساوي 

داشته و 3بار کلین شیت کرده و 9گل زده. در تیم میالن کرونیچ مصدوم 
است و باکايوکو و اولیويه ژيرو هم معلوم نیســت به بازي امشب برسند. 
لیورپول آمار فوق العاده اي مقابل اين حريف ايتالیايي دارد و از 4رويارويي 
3 تا را برده؛ ازجمله آن کام بك رؤيايي فینال ســال2005 در اســتانبول. 
البته آندري شوچنکو، اسطوره اوکرايني میالن 3تیم ديگر حاضر در گروه 
مرگ را بدشانس دانسته که با میالن آماده اين فصل روبه رو شده اند. زالتان 
ايبراهیموويچ که کمتر از 3هفته ديگر 40ساله مي شود، پس از پشت سر 
گذاشتن مصدومیتي طوالني سرانجام در بازي با التزيو وارد زمین شد و 
8دقیقه بعد گل دوم میالن را وارد دروازه اين تیم کرد اما با مصدومیتي جديد 
بازي هفته اول مقابل لیورپول را از دست داد تا غايب بزرگ هفته لقب بگیرد.

   بقيه بازي ها
برخالف ســال هاي قبل از اين فصل همه بازي ها همزمان ساعت23:30 
برگزار نمي شود و هر شب 2 بازي در ساعت21:15 داريم که 2 بازي امشب 
بین بشیکتاش و دورتموند و شريف و شاختار برگزار مي شود. بشیکتاش در 
اين فصل با پیانیچ و باتشوايي تیم خوبي است و دورتموند هم که با آن همه 
ستاره و هالند نیازي به تعريف ندارد. در گروه هیجان انگیز A فعال 2 غول نفتي 
با هم بازي ندارند؛ منچسترسیتي میزبان اليپزيش است و پاري سن ژرمن با 
مسي، نیمار و امباپه در زمین کالب بروخه به میدان مي رود. اسپورتینگ و 

آژاکس هم بازي آخر هفته اول رقابت هاي لیگ قهرمانان اروپاست.     قیچی برگردان فصل گذشته طارمی به چلسی
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انتخابات فدراسيون زورخانه اي باطل شد

تيم ملــي فوتبال زنان با پــرواز اختصاصي به مســابقات 
مقدماتي جام ملت هاي آسيا اعزام مي شود. اين خبري بود 
كه ديروز شهره موسوي، نايب رئيس فدراسيون در گفت وگو 
با سايت فدراسيون اعالم كرد. بازيكنان تيم ملي زنان كه تا 
همين چند ماه پيش فقط آرزوي تشكيل تيم ملي را داشتند، 
در اين چند ماه گذشته به خواسته هايي رسيده اند كه شايد 
تصورش را هــم نمي كردند. آنها برخالف همه ســال هاي 
گذشته در 4ماه اخير اردوي مداوم داشته اند، 4بازي دوستانه 
با تيم هاي خارجي انجام داده اند و حاال هم كه قرار اســت 
با پرواز اختصاصي به ازبكســتان محل برگزاري مسابقات 
بروند. موسوي خبر ديگري هم داده است؛ تيم با لباس هاي 
متحدالشكل به فرودگاه مي رود. شايد براي تيم مردان همه 
اين مسائل عادي باشد اما براي تيمي كه 2 سال تعطيل بوده 
و هميشه با حداقل ها به مسابقات اعزام شده است، داشتن 
پرواز اختصاصي و لباس يك شــكل، مثل روياست. مرحله 
مقدماتي مســابقات قهرماني آسيا از 28شــهريور برگزار 
مي شود و تيم ملي روز چهارشــنبه اين هفته به ازبكستان 
مي رود. ايران در اين مرحله بــا تيم هاي بنگالدش و اردن 
بازي دارد. مسابقات قهرماني آسيا 2022قرار است در هند 

برگزار شود.

ديوان عدالت اداري، انتخابات رياست فدراسيون كشتي 
پهلواني و ورزش هــاي زورخانه اي را باطــل اعالم كرد. 
19خردادماه، مهرعلي باران چشــمه با 22راي به رياست 
فدراســيون رســيد اما مجتبي جوهري رئيس ســابق 
فدراسيون و رقيب باران چشــمه مدعي شد كه برگزاري 
اين انتخابات با تخلف همراه بوده است. او كه در انتخابات 
حاضر شــده بود، 19راي 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 باران چشــمه مهندسي شده 
بود. جوهري بــراي اين ادعايش مداركي هــم ارائه كرد. 
شــعبه45ديوان عدالت اداري 30خرداد اعــالم كرد تا 
تعيين تكليف نهايي حكم صادره براي باران چشمه بالاثر 
اســت. حاال طبق خبري كه ديروز ايسنا منتشر كرد، اين 
شعبه حكم نهايي را صادر و انتخابات را ابطال كرده است. 

باران چشمه فرصت درخواست تجديدنظر دارد.

خوشحالي احسان از پرتاب 60متري!
حدادي كه ركوردش در روزهاي اوج باالي 69متر بوده، در ليگ دووميداني بعد از 2سال توانست ديسك را بيش از 60متر پرتاب كند

كوتاه  تر از گزارش

تيم ملي زنان؛ شيك وپيك با پرواز اختصاصي

ديسك احسان حدادي باالخره 60متر را رد كرد. او خوشــحال است كه با اين پرتاب جواب 
منتقدانش را داده اما مي شود 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 بود. 8مهر سال1398در 
مسابقات قهرماني جهان دوحه بود كه حدادي با پرتاب 65متر و 16سانتي متري 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 نمي شد دارنده مدال نقره المپيك در 2 سال بعد از آن حتي 
نتواند به 60متر نزديك شود. حدادي در اين مدت فقط در 2 مسابقه شركت كرد؛ 27تير امسال 
در مرحله اول ليگ دووميداني پرتاب 57مترو 47سانتي متري داشت و در بازي هاي المپيك 
هم كه پرتابش 58متر و 98سانتي متر بود. اين بار اما حدادي در مرحله دوم ليگ در بهترين 

پرتاب به ركورد 60متر و 71سانتي متر رسيد.
در فاصله مسابقات قهرماني جهان دوحه تا المپيك توكيو حدادي خار پاشنه اش را جراحي كرد 
و قبل از المپيك هم گفت كه ديسكش مشكل پيدا كرده است. شايد اگر اين مصدوميت براي هر 
ورزشكار ديگري اتفاق مي افتاد قابل پذيرش بود، همانطور كه آسيب ديدگي حميده عباسعلي 

وسط مسابقات المپيك اجازه نداد او به كارش ادامه بدهد. ايراد منتقدان بيشتر به هزينه هاي 
حدادي بود. طبق رقم هايي كه خود فدراسيون دووميداني بارها در جمع هاي خصوصي و حتي 
در گفت وگو با خبرنگاران اعالم كرد، نزديك بــه يك دهه ماهانه بين 20تا 23هزار دالر براي 
ورزش حدادي هزينه شده است، هزينه اي كه نه در المپيك ريو به كسب مدال انجاميد و نه 
در المپيك توكيو.حدادي نگاه پيروزمندانه اي 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 
حرفه اي نه فقط جسمم را قوي كردم بلكه روحم را هم قوي كردم تا بتوانم به خيلي از حرف هاي 
منفي نگاه مثبتي داشته باشم. خدارو شكر و به اميد روزهاي بهتر.« حدادي بعد از المپيك وعده 
قهرماني در بازي هاي 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 بازي هاي آسيايي مدال بگيرد اما مهم اين است كه اين 

مدال چه رنگي داشته باشد. يكي از اين كارشناسان مي گويد: »بهتر است حدادي بدون حاشيه 
و كري خواني 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 پرتابي ها خوب بودند
پرتاب 60متري 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 به دست آمد. حسن تفتيان با زمان 10:21ثانيه ركورد دوي 100متر ليگ را 2صدم ثانيه 
شكست. مهدي پيرجهان كه به خاطر 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 راضي كننده بود. علي فتحي در نيزه با ركورد 74متر و 28ســانتي متر به قهرماني رسيد. 

ركورد شاهين مهردالن نفر اول وزنه هم 20متر و 2سانتي متر بود.

  واليبال به مرحله سخت رسيد
  مرحله دوم مسابقات قهرماني آسيا از فردا آغاز مي شود. كره جنوبي و چين تايپه 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 محمدي  راد را به عنوان سرمربي روي نيمكت 
دارد. با توجه به شناختي كه او از همتاي ايراني اش بهروز 
عطايي و بازيكنان ايران دارد، به نظر مي رســيد تيمش 
بتواند فراتر از نام پاكســتان بازي كند. اين اتفاق افتاد و 
بازيكنان ايران در مقابل پاكستان بيشتر از 2 بازي قبلي 
با هنگ كنگ و تايلند وارد چالش شــدند. پاكستاني ها 
پابه پاي ايراني ها جنگيدند و حتي در بعضي از امتيازات 

ست سوم پيش افتادند. با اين حال، ايران اين بازي را مثل 
2بازي قبل در 3 ســت؛ 25-20، 25-19و 25-15برد. 
براي 2تيم كه به مرحله بعد صعود كرده اند، سرگروهي 
اهميت ويژ ه اي داشت و ايران با پيروزي توانست در صدر 

قرار بگيرد.
شاگردان عطايي امروز استراحت دارند و از فردا مرحله 
جدي تر مســابقات را آغاز مي كننــد. عطايي مي گويد 
شاگردانش در بازي با پاكستان فشار بيشتري را تحمل 
كرده اند و براي بازي هاي مرحله بعد آماده تر شــده اند: 
»پاكســتان تيم بهتري بود و فشار بيشتري به بازيكنان 
وارد كرد. به شــيوه هاي مختلف از بازيكنان اســتفاده 

كرديم و به ارزيابي خوبي رسيديم.« محمدي راد 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 قابل قبولي مقابل چين تايپه 
و كره جنوبي داشته باشيم و به جمع 4تيم اول برسيم.« 
كره و چين تايپه تــا ديروز 6امتيازي بودنــد و در بازي 
2تيم، چين تايپه بود كه كره را 3بر يك شكســت داد. با 
اين پيروزي، چين تايپه در صدر جــدول گروهش قرار 
گرفت. ايران و پاكســتان از روز پنجشنبه بايد با اين دو 

تيم بازي كنند.
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   اشتباهات دست نويس كارت هاي واكسن اصالح شود
متأسفانه به علت ازدحام مردم و فشار كاري زیاد روي افرادي كه زحمت 
مي كشند و كارهاي واكسيناســيون را انجام مي دهند، برخي اوقات 
مشخصات افراد یا نوبت واكسيناسيون شان اشتباه ثبت و درج مي شود 
كه این موضوع، هنگام خروج از كشــور و یا ورود به كشورهاي دیگر، 
موجب دردسر و گرفتاري مي شود. از مســئوالن تقاضا داریم ضمن 

رسيدگي به این امر نسبت به تصحيح این موارد اقدام كنند. 
نامدار از تهران

  جاده »پل سفيد« بايد دوخطه شود
تنها قســمت تك خط جاده فيروزكوه »پل ســفيد« است كه هنوز 
اقدامي براي دوخطه كردن آن، صــورت نگرفته و اغلب در این مكان 
شاهد ترافيك و برخي اوقات تصادف هستيم. با توجه به پرتردد بودن 
این مســير، از وزارت راه درخواســت داریم تا هرچه زودتر نسبت به 

دوخطه كردن آن اقدام كنند. 
بهرامي از قائمشهر

  هزينه هاي دامپزشكي سقف ندارند؟
متأسفانه رقم ویزیت هاي دامپزشكي ســقف ندارند و گاهي مجبور 

مي شویم از كنار درد حيواني بي تفاوت بگذریم.
كالهدوز از تهران 

   قيمت نان دوبرابر شده و كميت و كيفيتش يك سوم قبل 
اكنون كه قيمت نان بيش از دوبرابر نســبت به سال گذشته و حدود 
ده برابر سال هاي نه چندان دور گذشته گران تر شده، دیگر چه دليل و 
بهانه اي براي كوچك تر و كمترشدن وزن نان و كاهش كيفيت و وجود 

ناخالصي نان در اصفهان و دیگر شهرهاي كشور وجود دارد؟
محمود بليغيان از اصفهان

  جلوي فعاليت استخرهاي قانون شكن را بگيرند
عده اي كه تحــت عنوان آشــپز در مطبخ ها و رســتوران ها فعاليت 
مي كردند، حدود دوسال است كه بيكار هستند و جز در مواردي خاص 
و با درآمد بسيار ناچيز فعاليتي نداشته ایم، بسياري مربيان شنا و ناجي 
غریق ها هم تعطيل هستند. این در حالي است كه برخي استخرها حتي 
یك روز تعطيل نكرده اند. چند نفر دیگر باید قرباني شــوند تا جلوي 

فعاليت هاي عمومي آسيب رسان به سالمت عمومي گرفته شود؟
حسين پور از تهرانسر

   نمونه گيري شرياني در رشت توسط غيرحرفه اي ها انجام مي شود
در بيمارستان 17شهریور رشت تمام نمونه گيري هاي شریاني به صورت 
غيرحرفه اي انجام مي شــود كه این موضوع در مورد كودكان بسيار 
آزاردهنده و خطرناك است. اغلب شاغالن در بخش نمونه گيري این 
بيمارستان نيروهاي غيرعلوم آزمایشگاهي و حتي دیپلمه هستند كه 
در مورد آناتومي بدن چيز زیادي نمي دانند. چرا نسبت به آزار كمتر 

بيماران كوتاهي مي كنند!
سارا از رشت

   مسئوالن، مشكالت بورس را ريشه اي حل كنند
قطعي هاي مداوم كارگزاري ها، عرضه هــاي اوليه گران قيمت و افت 
ارزش معامالت تا كجا ادامه خواهد داشت؟ اكنون یك سال و اندي است 
كه ســرمایه هاي مردم در بورس نابود شده و تنها اميدمان مسئوالن 
جدید هستند كه شاید به این وضع پایان دهند. لطفا مسئوالن به داد 

سهامداران بورس برسند و مشكالت را ریشه اي 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 ودیعه مســكن به بانك ها مراجعــه مي كنيم، آنها 
مي گویند كه خبري از وام نيست یا اصال بودجه اي براي این وام ندارند؟
احمدعلي مغي از تالش

  حفظ فضاهاي سبز، اولويت مسئوالن باشد
به عنوان شهروند تهراني بيشترین توقعي كه از مسئوالن شهري جدید 
دارم حفظ فضاهاي سبز شــهر و افزایش سرانه فضاي سبز كالنشهر 
تهران است كه قطعا بخشــي از آن با جلوگيري از ساخت و سازهاي 

بي رویه و بدون مجوز و غيرضروري ميسر مي شود.
كارورز از تهران 

   جلوي انباشت زباله در دشت سجزي اصفهان را بگيرند
چندســال قبل قرار بود براي مدتي زباله ها در 3كيلومتري شــهر 
ســجزي كنار خط راه آهــن در زمين هاي خالي انباشــته و بعد از 
2ماه تخليه شــوند. اكنون 2سال اســت كه در این مكان زباله هاي 
بيمارســتاني و كرونایي تخليه مي شــود و به همين عنوان دفن یا 
زباله ســوزي در مورد آنها صورت نمي گيرد. این در حالي است كه 
در محدوده تخليه این زباله ها كشاورزي انجام می شود كه همگي با 
چاه و قنات است و احتمال نفوذ شيرابه ها به آب وجود دارد و چه بسا 
تاكنون این اتفاق افتاده است. از طرفي سرعت باد در این محدوده 
زیاد است و زباله ها در مســير باد تخليه مي شوند و ساكنان مناطق 
نقي آباد، امام خمينی)ره(، مزرعه نو، ســجزي و هفت آباد كه شغل 
همه شان كشاورزي است، در معرض انواع بيماري ها قرار گرفته اند. از 
مسئوالن مصرانه تقاضا داریم فكري براي حل این معضل بكنند قبل 

از آنكه تبدیل به بحران شود.
مقدمي از شهر سجزي شرق اصفهان

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

عامل جنايت آتشين، قصاص شد
مردي كه پس از قتل جوان آشــنا، جســد او را داخل 

خودروي پژو گذاشته و آن را به آتش كشيده بود، به دار داخلي
مجازات آویخته شد.

به گزارش همشهري، تحقيقات در این پرونده از بامداد ششم اسفند 
سال 92 شروع شــد. آن روز آتش نشــانان پایتخت در جریان حریق 
خودروي پژو پارس در خيابان ري قرار گرفتند و راهي آنجا شدند. پس 
از مهار شــعله هاي آتش، آنها با جسد سوخته مردي در صندلي عقب 
خودرو روبه رو شدند و موضوع را به مأموران كالنتري مولوي و قاضي 
جنایي مخابره كردند. با حضور تيم تحقيق در محل مشخص شد كه 
مرد جوان صاحب خودروي پژو بوده كه پيش از آتش سوزي در محلي 
دیگر به قتل رسيده و بعد قاتالن او را به این محل منتقل كرده و ماشين 

را به آتش كشيده اند.
مقتول جواني 30ساله به نام بهرام بود كه خانواده وي اعالم كردند در روز 
پنجم اسفند 92 پس از پایان مراسم عروسي یكي از بستگانش از آنها جدا 
شده و گفته كه قصد رفتن به خانه یكي از اقوامش را دارد و پس از آن 
ناپدید 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 نيمه هاي شب 
فرد ناشناسي به او زنگ زده و بهرام با عجله خانه آنها را ترك كرده است.

اعتراف به جنايت 
هيچ مدركي عليه این زوج به دســت نيامد و به همين دليل آنها آزاد 
شدند. با گذشت 4سال از جنایت، مأموران به سرنخ هاي تازه اي دست 
یافتند كه نشــان مي داد این زوج آشنا در جنایت دســت دارند. آنها 
بازداشت شدند و همچنان مدعي بودند كه بي گناهند 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 
نيمه هاي 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 خوابيدیم. حدودا ساعت 2بود كه پسرم مرا از خواب بيدار كرد و 
خواست او را به دستشــویي ببرم. از اتاق خواب بيرون آمدم و ناگهان 
متوجه سر و صدا از داخل یكي از اتاق هایمان شدم. ابتدا فكركردم كه 
دزد آمده اما وقتي به سمت اتاق خواب رفتم ناباورانه بهرام )مقتول( را 
دیدم كه در حال سرقت طالهاي همسرم بود. خيلي عصباني شدم و 
پس از درگيري طنابي دور گردنــش پيچيدم و خفه اش كردم. پس از 
قتل با كمك برادرزنم مقتول را در صندلي عقب خودرواش گذاشته و به 
سمت خيابان ري رفتيم. در آنجا با ریختن بنزین به روي جسد و خودرو 

آنها را به آتش كشيدم.
مرد جنایتكار اما در بازجویي هاي بعدي اعتــراف تازه اي مطرح كرد 
و گفت كه برادرزن و همسرش نقشــي در جنایت ندارند و او به خاطر 
كينه اي كه از مقتول به دل داشــته، وي را به قتل رسانده است. وي 
گفت: پس از قتل، برادرزنم را تهدید كردم و از او خواســتم خودروي 
پژوي مقتول را به پاركينگ خانه ام بياورد. او خيلي ترسيده بود و راضي 
به همكاري شد. برادرزنم تنها كاري كه كرد این 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 به تنهایي آن را آتــش زدم. اظهارات این مرد در 
حالي بيان مي شد كه همسرش و برادر او نيز مدعي شدند بي گناهند و 

در این 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 تأیيد قضات شعبه چهارم 
دیوان عالي كشور رسيد. پس از آن پرونده براي انجام مقدمات اجراي 
حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي جنایي تهران فرستاده شد و مرد 
محكوم به قصاص چند روز قبل در محوطه زندان رجایي شــهر به دار 

مجازات آویخته شد.

كوتاه از حادثه

دستگيري عامالن 
سرقت هاي مسلحانه از 

افغان ها در پايتخت

اعضاي یــك باند 3نفره افغان هــا را به عنوان 
مسافر سوار خودرو  مي كردند، اما در ادامه یا 
تهدید اســلحه از آنان زورگيري كرده و حتي 
با كارت عابربانك شــان خرید هاي ميليوني 

مي كردند.
به گزارش همشهري،  رسيدگي به این پرونده 
از مدتي قبل با شكایت یكي از اتباع افغانستان 
در اداره یكم پليس آگاهي تهران آغاز شــد. 
شاكي درباره آنچه اتفاق افتاده بود به مأموران 
گفت: ســاعت 20بود كه در ميدان آزادي به 
مقصد صادقيه سوار یك دستگاه خودروي پژو 
405نقره اي شدم. به جز راننده 2مسافر مرد 
دیگر هم در خودرو بودند. خودرو به ســمت 
مقصد در حال حركت بــود كه ناگهان راننده 
تغيير مســير داد و همزمان 2مــرد دیگر كه 
تا آن لحظه فكر مي كردم مســافر هستند با 
وسيله اي كه شــبيه به كلت كمري بود من را 
مورد ضرب و شتم قرار دادند و پس از سرقت 
گوشي موبایلم، پول نقد و كارت هاي عابربانك 
را هم گرفتند. آنها باز هم من را كتك زدند تا 
اینكه با تهدیدهایشان رمز كارت هاي بانكي ام 
را گرفتند، با كارت هایم حــدود 20ميليون 
تومان از مغازه هاي مختلف خرید كردند و در 
ادامه من را در ميدان فتح از خودرو به بيرون 

انداختند و گریختند.
به دنبال ثبت این شــكایت تحقيقات ویژه اي 
براي دستگيري ســارقان مســلح آغاز شد. 
كارآگاهان با بررســي دوربين هاي مداربسته 
در محل حادثه توانســتند یكــي از متهمان 
به نام ســپهر را شناســایي كنند. او  یكي از 
سارقان خشن و سابقه دار بود كه پيش از این 
نيز دستگير شــده بود. مأموران همچنين در 
ادامه موفق شــدند دو همدست دیگر او به نام 
هاي بهزاد و فریدون را نيز شناسایي كنند كه 
بررسي سوابق آنها نشان مي داد داراي سوابق 
متعدد در زمينه زورگيري به شيوه مسافركشي 
هستند. با مجوز قضایي، مأموران در دو عمليات 
همزمان متهمان را كه در جنوب تهران در حال 

استراحت بودند دستگير كردند.
سرهنگ مرتضي نثاري، معاون مبارزه با جرایم 
جنایي پليس آگاهي تهران در این باره گفت: 
متهمان پس از دستگيري با توجه به مدارك 
به دست آمده به سرقتي كه مرتكب شده بودند 
اعتراف كردند. آنها همچنين اقرار كردند كه 
پيش از این نيز 4ســرقت مشــابه دیگر را در 

پایتخت انجام داده اند.
براســاس این گــزارش متهمان بــا صدور 
قرار قانوني از ســوي مقام قضایي در اختيار 
كارآگاهان اداره یكم پليس آگاهي تهران بزرگ 

قرار دارند و تحقيقات در این باره ادامه دارد.

اجيركردن 2 آدمكش 
براي قتل همكار

سرنوشــت اكبر خرمدین كه به اتهام قتل داماد، پسر 
و دخترش در زندان به ســر مي برد، به نظریه پزشكي 
قانوني درباره وضعيت مــادر فرامرز)یكي از مقتوالن( 

گره خورده و هنوز به پایان نرسيده است.
انتشار گزارش همشهري درباره آخرین جزئيات درباره 
پرونده اكبر خرمدین كه متهم به قتل دامادش)فرامرز(، 
پسرش)بابك( و دخترش)آرزو( است، بازتاب زیادي 
در دیگر رسانه ها داشــت. در این ميان برخي به دليل 
عدم مطالعه كامل گزارش، دچار برداشت هایي اشتباه از 
این پرونده شده و گاها اینطور قلمداد كردند كه پرونده 
به پایان نزدیك شده و اكبر خرمدین 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 مي داد این پرونده هنوز به پایان نرسيده و 
حتي ممكن است دچار سرنوشتي كامال پيچيده شود.

ماجرا از این قرار است كه اكبر خرمدین مطابق با قانون 
مجازات اسالمي به دليل قتل فرزندانش)آرزو و بابك( 
قصاص نخواهد شد و تنها كساني كه مي توانستند براي 
او درخواست قصاص كنند، اولياي دم دامادش)فرامرز( 
بودنــد. فرامرز كه هم دامــاد و هم خواهــرزاده اكبر 
خرمدین بود، نخستين قرباني این مرد بود. اما به دليل 
مرگ پدر فرامرز در چند ســال پيش، ولي دم او، مادر 

وي به شمار مي رود.
در گزارش همشهري به این مسئله اشاره شد كه خواهر 
و برادران فرامرز با حضور در دادسراي جنایي تهران از 
قصاص او گذشتند. اما گذشت آنها دليلي بر اتمام این 
ماجرا و فرار اكبر خرمدین از مجازات قصاص نيست. 
چرا كه ولي دم فرامرز)داماد خرمدین ها( مادر اوست 

كه این روزها سخت بيمار است.
شرایط بيماري جسمي و روحي این زن همانطور كه در 

گزارش همشهري به آن اشاره شده بود، به حدي است 
كه وي قادر نيست درخواست خود درباره بخشش یا 
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 بررسي هاي تخصصي 
اعالم كنند كه آیا این زن مي توانــد به عنوان ولي دم 
در دادسرا حاضر شــود یا نه. در این شرایط پرونده با 

2سرنوشت متفاوت روبه رو خواهد بود.
حالت اول مربوط به زماني است كه پزشكي قانوني اعالم 
كند كه مادر فرامرز)داماد خرمدین ها( محجور نيست و 
مي تواند درباره حق قصاص خود اظهارنظر كند. در این 
صورت این زن باید در دادسرا حاضر شده و درخواست 

خود را درباره سرنوشت قاتل پسرش عنوان كند.
حالت دوم نيز زماني اســت كه مطابق نظریه پزشكي 
قانوني، ایــن زن محجور شــناخته شــود و در این 

صورت دیگر نمي تواند به عنوان ولي دم درخواســت 
خود را اعــالم كند. مطابق مــاده356 قانون مجازات 
اسالمي، درصورتي كه ولي دم محجور شناخته شود، 
تصميم گيري درباره سرنوشت قاتل به دادستان هاي 
مربوطه تفویض شده است و این یعني باید منتظر بود و 
دید كه آیا، مادر فرامرز خواهد توانست سرنوشت قاتل 
پسرش را تعيين كند یا اینكه سرنوشت اكبر خرمدین 

به تصميم دادستان هاي مربوطه گره خواهد خورد.

هرچند در گزارش همشهري به همه این موارد اشاره 
شــده بود اما بي دقتي برخي از رسانه ها هنگام بازتاب 
این گزارش، اینطور به مخاطبــان القا مي كرد كه این 
پرونده به پایان رســيده و با اعالم گذشــت خواهر و 
برادران فرامرز، اكبر خرمدیــن به رغم اینكه در افكار 
عمومي هولناك ترین جنایتكار این ســال ها به شمار 
مي رود، از مجازات قصاص گریخته و به زودي به جامعه 

بازخواهد گشت.

افزايش شارژكارت بليت نيازمند مصوبه شوراي شهر تهران است
روابط عمومي شــركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان »رقم شارژ كارت بليت افزایش یابد« 
در ســتون با مردم روز 14شهریور پاسخ داده اســت: ضمن تشكر از 
مسافر گرامي، به اطالع مي رساند افزایش ميزان شارژ كارت منزلت 
براي عزیزان ســالمند، باید طبق مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران 
و ابالغ شــهرداري تهران انجام شــود كه در این خصوص تاكنون 
مصوبه جدیدي به شــركت بهره برداري متروي تهران و حومه ابالغ 

نگردیده است.

پرونده اكبر خرمدين به پايان نرسيده است

   آدمكشي؛ يك ميليون
متهم دستگير شده مي گويد يك ميليون تومان به دو نفر داده كه مقتول را گوشمالي دهند اما آنها زياده روي كرده و وي را به 

قتل رسانده اند. او مي گويد وقتي خبر مرگ همكارش را شنيد، شوكه شد.

چرا از مقتول كينه به دل داشتي؟
چون زیرآبم را زده بود. پيش صاحبكارم از من بدگویي كرده بود 

و همين باعث شد از او كينه به دل بگيرم.
چند وقت بود كه در آن كارگاه كار مي كردي؟

حدود 11سالي مي شد. یك سال و نيم قبل بود كه مقتول به عنوان 
كارگر وارد كارگاه شد. او روزها در كارگاه كار مي كرد و شب ها به 
خانه ای ویالیي مي رفت و سرایدار آنجا بود. وقتي وارد كارگاه شد 
با هم دوست شدیم و رابطه خوبي داشتيم. حتي رفت وآمدهایمان 
هم شروع شد اما كمي بعد فهميدم كه او فرد حسودي است. پشت 
سر من پيش صاحبكارم بدگویي مي كرد و همين باعث شده بود 
تا صاحبكارم تحت تأثير قرار بگيرد. در این مدت كم او موفق شده 
بود ترفيع بگيــرد و حقوقش ازمن كه ســابقه كاري ام زیاد بود، 
بيشتر شود. همه اینها آتش كينه در دلم را روشن كرد و روزبه روز 

شعله ورترش مي كرد.
اما ظاهرا تو به او حسودي مي كردي؟

نه. من حتي بــا صاحبكارم هــم صحبت كردم اما او حســابي 
تحت تأثير حرف هاي مقتول قرار گرفته بود.

از نقشه انتقام جويي ات بگو؟
وقتي این ماجراها را براي یكي از دوســتانم تعریــف كردم، او 
دو مرد را معرفي كرد و گفت كه حاضرنــد در قبال گرفتن پول 
هركاري انجام دهند. من هم از دوستم خواستم شماره ام را به آنها 

بدهد. یك روز قبل از حادثه به من زنگ زدند و قرار شد به خانه 
مقتول برویم تا او را گوشــمالي بدهند و دستمزدشان را بگيرند. 
تأكيد مي كنم قرار من این بود كه آنهــا همكارم را مورد ضرب و 
شتم قرار بدهند و از او زهرچشــم بگيرند تا دیگر زیرآب مرا نزد 

صاحبكارم نزند.
بعد چه شد؟

به خانه مقتول كه رفتيم، من بيرون از اتاق سرایداري ماندم و آنها 
همكارم را به اتاق بردند. صداي كتك زدن و فریاد او را مي شنيدم. 
به نظر مي رســيد كه آنها همكارم را به قصد كشــتن مي زنند و 
همين مسئله باعث اعتراض من شد. فریاد كشيدم كه دیگر بس 
است. او را كشتيد! آنها درحالي كه موبایل همكارم را سرقت كرده 
بودند از اتاق بيرون آمدند و گفتند كارشان را انجام دادند و حاال 
دستمزدشان را مي خواهند. در نقشه ما قتل و مرگ نبود و وقتي 
من اعتراض كردم آن دو مرد تهدید كردند كه اگر حرفي بزنم مرا 
هم مانند همكارم به قتل مي رسانند. بعد از قتل هم شروع كردند 
به صحنه سازي  تا قتل را خصومت شخصي و ناموسي نشان بدهند.

چقدر دستمزد گرفتند ؟ 
قرار بود 2ميليون تومان دســتمزد به آنها بدهم اما آن روز فقط 
یك ميليون تومان همراهم بود كه به آنها دادم. 2مرد 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.

مردي كه از همكارش 
كينه به دل داشت، دست 

به انتقامي هولناك زد

مرد كينه جو بــراي انتقام از 
همكارش دو نفر را استخدام جنايی

كرد تــا او را تنبيه كنند، اما 
ماجرا آنطور كه تصور مي كرد پيش نرفت و 

دو فرد اجيرشده دست به جنایت زدند.
به گزارش همشهري، سحرگاه دهم مرداد 
امســال یكي از ساكنان ســاختماني در 
شمال تهران متوجه سر و صداي درگيري 
از خانه همسایه شــد. چند روزي بود كه 
مرد همسایه به ســفر رفته بود و سرایدار 
ساختمان به تنهایي در آنجا زندگي مي كرد. 
مرد همسایه در ابتدا به ماجرا توجهي نكرد 
اما چند ساعت بعد كه براي انجام كاري از 
خانه اش بيرون رفت متوجه شد در ورودي 
خانه ویالیي نيمه باز است. او كنجكاو شد و 
براي سركشي قدم در خانه ویالیي گذاشت 
اما هرچه مرد ســرایدار را صدا زد كســي 

پاسخ نداد.
مرد همسایه وقتي در اتاقك سرایداري را 
باز كرد با پيكر بي جان سرایدار روبه رو شد و 

وحشت زده به پليس زنگ زد.
طولي نكشيد كه مأموران در محل حادثه 
حضور یافتند. سرایدار ساختمان به دليل 
اصابت جسم سخت به ســرش جانش را 
از دســت داده و چندین ساعت از مرگش 

مي گذشت. با دستور قاضي رحيم دشتبان، 
بازپرس جنایي تهران تحقيقات براي كشف 
معماي این جنایت آغاز و مشخص شد كه 
مقتول از چند وقت قبل با یكي از همكارانش 

دچار اختالف شده بود.
مقتول اگرچه ســرایدار ســاختمان بود 
اما روزهــا در یك كارگاه مبل ســازي  كار 
مي كرد. تحقيقات نشــان مــي داد كه او و 
همكارش بارها در محل كارشان با یكدیگر 
دچار مشاجره لفظي شده اند. از سوي دیگر 
یافته هاي كارآگاهان نشان مي داد كه شب 
حادثه همكار مقتول در اطراف محل جنایت 
دیده شده است. همين سرنخ كافي بود تا 
دستور بازداشت وي به عنوان مظنون اصلي 

پرونده صادر شود.
این مرد اما در بازجویي ها مدعي شــد كه 
از قتل همكارش بي خبر است، با این حال 
بازداشت شد تا اینكه مدتي بعد اقرار كرد كه 
دو نفر را براي تنبيه همكارش اجير كرده اما 
ماجرا آنطور كه مي خواسته پيش نرفته و 

آنها دست به جنایت زده اند.
با اعترافات این مرد، او در بازداشــت به سر 
مي برد و تحقيقات مأموران اداره دهم پليس 
آگاهي تهران براي دستگيري دو مرد اجير 

شده ادامه دارد.

نوجوان 15ساله؛ فرشته نجات 2زن از دل آتش
نوجوان 15ساله ایذه اي وقتي دید دو زن در 
همسایگي شان در محاصره شعله هاي آتش 
قرار گرفته اند به دل آتش زد و آنها را نجات داد 

اما خودش دچار سوختگي 91درصدي شد.
این حادثه چندي پيش در یكي از محله هاي 
ایذه واقع در استان خوزســتان اتفاق افتاد. 
ماجرا از این قرار بود كه در جریان آتش سوزي 
به دليل نشت گاز از كپسول در خانه اي 2زن 
در ميان دود و آتش گرفتار شده بودند و راهي 
براي نجات نداشــتند. آنها فریاد مي زدند و 

كمك مي خواستند تا اینكه پسر 15ساله اي 
به نام علي لندي كه در همسایگي شان زندگي 
مي كرد تصميم گرفت براي كمك به آنها به 
دل آتش بزند. با اینكه حادثه به آتش نشاني 
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 دقایقي 
بعد وقتي توســط امدادگران به بيمارستان 
انتقال یافت مشخص شد كه دچار سوختگي 

91درصدي شده و شرایط وخيمي دارد.
براســاس این گزارش در جریان این حادثه 
یكي از دو زن نجات یافته دچار ســوختگي 
ســطحي شــده بود كه به صورت ســرپایي 
درمان شد و دیگري كه نزدیك 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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در 2  نمایشگاهي كه همزمان در گالري اعتماد و بنياد الجوردي برپا شده است، 
مجموعه اي از كارهاي نقاشــي و حجم هاي پانته آ رحمانــي به نمایش درآمده. 
مجموعه اي به نام »در حيرت پرنده« كه چنان كه از نامش پيداست حول محور 
پرنده ها شكل گرفته اســت. پانته آ رحماني در خيلي از نقاشي ها و مجسمه هاي 
نمایشگاه هنرمندي است در چارچوب هاي رایج كه مهارت خود را در خلق آثار 
نقاشي ها و حجم هاي متعارف براســاس زیبایي شناسي مورد قبول عموم خلق 
كرده است. اما وجه تمایز او در آثاري است كه چارچوب هاي پذیرفته شده را كنار 

مي گذارد و جهاني از آن خود خلق مي كند.
 في الواقع به جاي اینكــه پرنده ها و زیبایي هاي دیدني آنها دســتمایه خلق اثر 
شود، اجزاي به چشم نيامده شــان اثر هنري را شــكل مي دهد، مثل اسكلت ها 

و اســتخوان ها و تصویرهاي ذهني هنرمند از آنچه از پرنده ها در ذهن دارد كه 
كنار هم قرار مي گيرند و شكل ها و نقش هاي غریب مي سازند. نتيجه نقاشي ها و 
حجم هایي شده اند كه بيشتر به  رؤیا مي مانند یا به تعبير دیگر این جهاني نيستند 
و انگار از جهاني دیگر آمده اند، مثل جهان ُمُثــل و هنرمند با مهارت تمام آنها را 

خلق كرده است.
 پانته آ رحماني هنرمندي جزء نگر است یا بهتر است بگویيم وقت هایي كه جزء نگر 
است هنرمندتر اســت و مي تواند اجزاء را فارغ از آنچه هستند كنار هم قرار دهد 
و جزء هاي كوچك را در تكرار به كل هایي تبدیل مي كنــد كه در جهان بيرون 
نمونه اي نمي توان برایشــان یافت اما در كليت خود منسجم اند و هویت تازه اي 

مي یابند، هویتي كه محصول هنرمند است.

 نگاهي به نقاشي ها 
و مجسمه هاي دو هنرمند از دو نسل جهاني از آِن خود

آنچه امروز به عنوان هنر نوگراي ایران مي شناسيم 
محصــول كارهــاي هنرمندانــي اســت كه از 
دهه هاي 20 و 30شمسي كار خود را آغاز و پس 
از آموختن هــا و تجربه ها و آزمــون و خطاهاي 
اندك و بســيار در دهه هاي 40و 50 بيشتر جلوه 
كرده اند و شــكل هاي گوناگون هنــر ایران را در 
نقاشي و مجســمه و... بنيان گذاشــته و تا امروز 
هم تأثيرگــذار بوده اند. كارنامه بســياري از این 
هنرمندان مجموعه اي  از آثــار هنري و كارگاه ها 
و برنامه هاي آموزشــي آزاد و دانشگاهي و گاهي 
تدوین متن هاي آموزشي و نقدهایي بوده  است كه 
بخشي از تاریخ هنر مكتوب امروز به شمار مي رود. 
چنگيز شهوق، یكي از این هنرمندان است كه در 
نقاشي و مجسمه سازي كارهاي ارجمندي از خود 
به یادگار گذاشته و به جز این در آموزش تجسمي 
نيز تأثيرگذار بوده اســت. دریغ كه پيش از جلوه 
كردن دوباره هنرهاي تجســمي ایران در ســال 
1375درگذشت و اكنون بيشتر جایگاهي تاریخی 
در هنر  دارد و آثارش كمتر بــه نمایش درآمده  و 
حتي نزد عموم دوســتداران هنرهاي تجســمي 
قدري فراموش شده است. چنگيز شهوق در نقاشي 
جان متالطم و ناآرامي است كه خط ها و رنگ هاي 
اغلب تيره را روي بوم مي آورد و درهم مي تند و در 
ازدحام و تالقي خط ها و رنگ ها به زیبایي شناسي 

ویژه خود مي رسد.
او مثل بسياري از هنرمندان نوگرا مواد گوناگون 
را براي خلق اثر هنري تجربه مي كند و مي كوشد 
قابليت هاي زیبایي شناســانه هر كــدام از آنها را 
شكوفا كند. چنگيز شهوق در استفاده بي محابا از 
مواد گوناگون به ویژه فلزات از پيشگامان زمانه خود 
بوده است و كمتر هنرمندي است كه در استفاده از 

مواد گوناگون به پاي او برسد.
او زیبایي را خيلي وقت ها در خطوط و سطح هاي 
تيره و مكدر جســت و جو مي كنــد و به هيچ وجه 
تــالش نمي كند بــراي خلــق زیبایــي لزوماً از 
گوناگوني رنگ ها اســتفاده كنــد؛ اگرچه وقتي 
گوناگونــي رنگ ها را در دســتور كار خــود قرار 
مي دهد كم از دیگران ندارد. بسياري از تابلوهاي او 
نقش برجسته هایي اند كه خطوط گوناگون در آنها 
با هم تالقي كرده  و از سطح تابلو بيرون زده اند. او 
با تلفيق نقاشي و حجم تالش كرده  است به نوعي 
مرز ميان نقاشــي و مجســمه را بردارد. كارهاي 
او تا امروز هم تجربه هایــي یگانه و منحصربه فرد 
محسوب مي شــوند و كمتر هنرمندي است كه 
توانسته باشد به اســتادي و مهارت او نقش هاي 
برجســته را روي بوم اجرا كند.  چنگيز شــهوق 
هنرمندي است كه شاید كمي زودتر از زمانه خود 

ظهور كرد و زودتر از اینكه درك شود و ارزش هاي 
كار او براي هنرمندان و عموم مخاطبان هنرهاي 
تجسمي روشن شود از ميان رفت.  البته شمار آثار 
متعارف او نيز كم نيســت؛ ازجمله تندیس هایي 
كه در بوستان ملت و نقاط دیگر تهران بودند و در 
غيبت عمومي، مجسمه هاي شهري مفقود شدند 
و هنوز سرنوشتشان نامعلوم است. اتفاق خوشایند 
این روزهاي هنرهاي تجسمي برگزاري نمایشگاه 
مرور آثار او در گالري دســتان است.  مجموعه اي 
از تابلوهــا و مجســمه هاي او از دهه هاي 60،50 
و 70 شمســي انتخاب شــده اند و در نمایشگاه 
»چنگيز شهوق: 3 دهه آثار« به نمایش درآمده اند. 
نمایشگاه 3 دهه آثار چنگيز شهوق فرصتي است 
براي بازخواني تجربه هاي او در هنر معاصر ایران؛ 
تجربه هایي كه ناشــناخته مانده اند و مي توانند 

ایده هاي تازه اي به هنرمندان امروز بدهند. 

كمپاني دیزني در تصميمي جسورانه 
اعــالم كــرد كــه بقيــه فيلم هاي 
این كمپاني در سال جاري را ابتدا در ســالن هاي سينما نمایش 
خواهد داد و پــس از پایان دوره اكران در ســينماها، این فيلم ها 
را از طریق پلتفرم اینترنتي »دیزنــي پالس« پخش خواهد كرد. 
فيلم هاي»دوئل آخر«، »انكانتو« و »داستان وست ساید« ازجمله 
مشهورترین فيلم هایي خواهند بود كه منطبق با سياست جدید 

دیزني در سالن هاي سينما نمایش داده خواهند شد.
»كریم دنيل« رئيس »دیزني مدیا اند اینترتينمنت« ضمن بيان 
خبر فوق، افزود: به دنبال موفقيت عظيم فيلم هاي تابستاني ما در 
گيشه سينماها، درصدد برآمده ایم برنامه هاي نمایش فيلم هاي 
دیزني در سالن هاي ســينما را به روز كنيم. فروش باالي فيلم ها 
در روزهاي اخير در گيشه بيانگر آن است كه سينماروها در حال 

بازیافتن اعتماد خود به سالن هاي سينما هستند.
تصميم اخير دیزني در تغيير سياست هاي جاري نمایش فيلم هاي 
خود در سالن هاي سينما تا حد زیادي به دليل موفقيت فيلم هاي 
»شانگ شي و افسانه ده حلقه« و »مرد آزاد« در گيشه اتخاذ شده 
است. دیزني اقدام به نمایش این فيلم ها در یك بازه زماني 45روزه 
در سالن هاي سينما كرده بود. فيلم »شــانگ شي« فقط در روز 
اكران خود در تعطيالت روز كارگر 71.4ميليون فروش كرد. فيلم 
»مرد آزاد« نيز كه در  ماه آگوســت اكران شده بود، 28.4ميليون 
دالر فروش كرده بود. این فيلم ها امــا تا كنون در مجموع بيش از 

100ميليون دالر در گيشه فروش كرده اند.
سال گذشــته و پيش از انجام واكسيناســيون گسترده وضعيت 
متفاوتي حاكم بود و بسياري از سالن هاي سينما در آمریكا به دليل 
تداوم شيوع كرونا تعطيل یا نيمه بســته بود، در چنين شرایطي 
برخي از كمپاني هاي فيلمسازي به فكر ایجاد پلتفرم هاي اینترنتي 
یا ارتقا و توســعه پلتفرم هاي موجود خود افتادنــد، در این ميان 
كمپاني وارنر بروز، اما تصميمي بي ســابقه گرفت كه نگراني هاي 
زیادي را در ميان اهالي سينما نسبت به آینده نمایش فيلم ها در 
سالن هاي سينما ایجاد كرد. وارنر بروز تصميم گرفته بود به عنوان 
یكي از راه حل هاي باال بردن ميزان فروش فيلم هایش، این فيلم ها 
را همزمان در سالن هاي سينما و شبكه »اچ بي او مكس« )متعلق 

به وارنر بروز( اكران كند.
والت دیزني نيز ازجمله كمپاني هایي بود كه در آن زمان به دليل 
تعطيلي گسترده سالن هاي سينما در تصميمي مشابه با وارنر بروز 
سياست نمایش همزمان فيلم ها در ســالن هاي سينما و پلتفرم 
اینترنتي »دیزني پالس« را اتخاذ كرد، امــا در زمان اكران »بيوه 
سياه« نتوانسته بود یا نخواســته بود به وعده انتشار همزمان این 
فيلم در ســالن هاي ســينما و پلتفرم اینترنتي خود جامه عمل 
بپوشاند. دیزني در آن زمان ادعا كرده بود انتشار همزمان این فيلم 
در سالن هاي سينما و در پلتفرم اینترنتي مي تواند باعث كاهش 
فروش فيلم در سالن هاي سينما شود. این مسئله باعث بروز یك 
دعواي حقوقي بزرگ شد و اسكارلت یوهانسون، بازیگر فيلم »بيوه 
سياه« از كمپاني دیزني با ادعاي اینكه كمپاني مذكور قرارداد شيوه 
پخش و نمایش فيلم »بيوه سياه« را زیر پا گذاشته و از این جهت 
وي به عنوان بازیگر این فيلم زیان مالــي قابل توجهي را متحمل 

شده، شكایت كرد.

همزمان با روز ملي سينما، 
اتحادیه تهيـه كـنندگان، سینما

نامه اي به وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســالمي نوشــته و در این نامه 
خواستار اجرایي شدن مطالبات خود در 
7بند شــدند، در همــان روز برخي از 
اعضاي هيأت مدیــره خانه ســينما و 
تهيه كنندگان هم بــه دیدار محمدباقر 
قاليباف، رئيــس مجلــس رفتند و در 
نشســتي از دغدغه ها و مطالبات خود 
گفتند. بحث ماليات و وضعيت شــبكه 
نمایش خانگي و البتــه وضعيت بيمه 
سينماگران را مي توان از موارد مشتركي 
نام برد كه در نامه و نشست به آن اشاره 
شده است. به گزارش همشهري، به  گفته 
همایون اسعدیان، چند محور اساسي در 
ســينما وجود دارد كه پيگيري آنها به 
مجلس شوراي اســالمي به عنوان نهاد 

قانونگذار ارتباط پيدا مي كند.
اتحادیه تهيه كننــدگان در نامه خود به 
مطالبه 7دغدغه و خواسته شــان اشاره 
كرده اند. آنها در نامه شــان نوشــته اند: 
»به عنــوان اتحادیــه تهيه كننــدگان 
این ســينما با نظر واحــد و متحد همه 
تشكل هاي تهيه كنندگي، معتقدیم كه 
التزام اجرایــي مدیریت كالن دولتي به 
بندهاي این بيانيه مي تواند سينما را از 

خطر فروپاشي نجات دهد.«
اعضــای ایــن انجمــن در نامــه خود 
خواستار حذف پروانه ساخت و تحكيم 
و تثبيــت اختيــارات قانونــي پروانه 
نمایــش به منظــور صيانــت از حقوق 
ســينماگران شــده اند. همچنين لغو 
ماليات بر ســينماگران و عدم تخصيص 
بودجه به توليدات سفارشــي دولتي از 
دیگر موضوعاتي اســت كــه انجمن به 
آن اشــاره كرده اســت. تهيه كنندگان 
سينما خواستار بهينه سازي  سامانه هاي 
الكترونيكي، نمایش فيلــم خارجي به 
شــرط قاعده مندكردن عادالنه نسبت 
نمایش آنها با توليدات داخلي نيز شدند 
و البتــه صندوق حمایــت از پژوهش و 
زیرساخت هاي سينما و بازگشت نظارت 
بر محتواي نمایش خانگي به ارشــاد از 
دیگر موضوعاتي بود كه سينماگران از 
وزیر مطالبه كردند. غالمرضا موســوي 
یكــي از تهيه كنندگان ســينما درباره 
نامه، به همشهري مي گوید: »منتظریم 
كه وزیــر به ایــن نامه جــواب بدهد و 
تالش مان این بود كه در نامه نوشته شده 
تمام موضوعات را به شكل تفصيلي بيان 
كنيم.« البته سينماگران در این روز به 
دیدار رئيس مجلــس هم رفتند. برخي 
از اعضاي هيأت مدیره خانه ســينما و 

رؤساي انجمن هاي صنفي مختلف این 
حوزه با محمدباقر قاليباف رئيس مجلس 
شوراي اســالمي دیدار كرده و به بيان 
دغدغه ها و مطالبات خــود پرداختند. 
یكي از موضوعاتي كه هم در نامه وزیر و 
هم در دیدار با رئيس مجلس مطرح شده، 
نظارت بر نمایش خانگي است. موضوعي 
كه سينماگران مي خواهند این نظارت بار 
دیگر به وزارت ارشاد بازگردد. غالمرضا 
موسوي در این باره گفته است: »انتظار 
داریم براي بهبود زیرساخت هاي سينما 
وام هاي كم بهره در اختيار سينماگران 
قرار گيرد. متولي  نمایش خانگي، وزارت 
ارشاد است و این مسئله نباید به رقيب 
نمایش خانگي یعنــي تلویزیون واگذار 
شود.« موسوي با بيان اینكه رقيب نباید 
بر رقيب خود نظارت داشته باشد و این 
مسئله اصال شدني نيســت، در جلسه 
گفته است: »به عنوان تهيه كننده، خط 
قرمزهاي سينما را به خوبي مي شناسيم 
اما در نمایش خانگــي نمي دانيم با چه 
ناظري طرف هستيم و در واقع هركس 
زورش مي رســد ما را به سانسور مجبور 
مي كند.« از دیگر مطالبات سينماگران 
عدم  پرداخت ماليات است كه همایون 
اسعدیان تهيه كننده و كارگردان سينما 
مي گوید: »موضوع دیگــري كه در این 
جلسه به آن اشاره شد، ماليات بود كه در 
وضعيت فعلي خيلي ما را دچار مشكل 
كرده اســت. البته حرف من این نبوده 
كه ماليات ســينماگرها حذف شــود 
ولي مشكل اینجاســت كه در سازمان 
امور مالياتي براي شــغل ســينماگرها 
تعریف مشــخصي وجود نــدارد. نوع و 
جنس كار ما به گونه اي است كه ممكن 
است 6 ماه مشــغول به كار باشيم و بعد، 
2ســال بيكار بمانيــم. كارگردان هاي 
سينماي ایران شاید هر چند سال یك بار 
پــروژه اي را توليد كننــد. فيلمبردار یا 
دســتيار كارگردان هم به همين شكل 
هســتند؛ درحالي كــه وقتــي  درباره 
رقم هاي دریافتي آنها در ســينما بحث 
مي شود، به نظر مي رسد كه رقم باالیي 
است. ممكن است یك كارگردان براي 
ســاخت یك فيلم 200ميليون تومان 
دستمزد بگيرد و این رقم مالك باالبودن 
درآمدش مي شــود، پس بایــد ماليات 
آن هم با ضریب مالياتــي باال بدهد، اما 
محاســبه نمي كنند كه این كارگردان 
ممكن است 4ســال كار نكرده باشد و 
این 200ميليون تومان دستمزد 4سال 
اوست كه اگر در طول این مدت سرشكن 
شود، از حقوق پایه یك كارمند هم كمتر 
است.«  با توجه به نامه ارسالي به وزیر و 
جلسه با رئيس مجلس، باید دید در این 
دوره تا چه اندازه از مشكالت سينماگران 

حل خواهد شد.

بهسینمابیايید
نمایش همه فيلم هاي كمپاني دیزني در سالن هاي سينما 

آرشنهاوندي
مترجم

كمپاني اچ بي او اعالم كرد: 
ســوم سريال فصــل  پخــش 

سریال»جانشين« كه از 
مدت ها پيش عالقه مندان به این سریال 
انتظــارش را مي كشــيدند، از روز 
17اكتبر)25مهر( آغاز خواهد شد. فصل 
جدید این ســریال تقریبا 2سال پس از 
انتشار قسمت آخر فصل دوم این سریال 
پخش خواهد شد. شيوع ویروس كرونا 
دليل اصلي تعویق دو ساله ساخت فصل 
سوم سریال»جانشين« اعالم شده است. 
ساخت این ســریال پس از اینكه ميزان 
ابتال و فوتي هاي كرونا در آمریكا به دليل 
واكسيناســيون تا حد زیادي فروكش 
كرده بود، در نوامبر سال 2020در شهر 
نيویورك آغاز شــد.  اچ بي او همچنين 
خالصه اي از ابتداي قســمت اول فصل 
سوم »جانشين« را منتشر كرد؛ بر همين 
اســاس، لوگان روي كه بر اثــر اقدامات 

كندال، فرزند ناخلف و نافرمانش در فصل 
دوم این ســریال، تا حد زیادي كنترل 
اوضاع را از دســت داده بود، در ابتداي 
فصل سوم در وضعيتي دشوار تالش دارد 
متحــدان خانوادگــي، سياســي و 
اقتصادي اش را همچنان حفظ كند. در 
این وضعيت تنش ها باال مي گيرد و بيم آن 
مي رود كه این تنش هــا تبدیل به یك 
درگيري تمام عيار ميان اعضاي خانواده 
شود. چندي پيش نيز روزنامه ها درباره 
فصل سوم این سریال به این نكته اشاره 
كرده بودنــد كه فصل جدیــد دقيقا در 
جایي كــه اتفاقــات فصــل دوم پایان 

مي پذیرد، آغاز مي شود. 
در پایان فصل دوم »كنــدال روي« در 
یك كنفرانس مطبوعاتــي ضمن اعالم 
اینكه دوران تســلط پدرش بر كمپاني 

رسانه اي »وایستار« خاتمه یافته است، 
از پشت به پدرش خنجر مي زند و به وي 
خيانت مي كند، مایل ها آن طرف تر لوگان 
روي در كشتي تفریحي خود در دریاي 
مدیترانــه در حال تماشــاي كنفرانس 
مطبوعاتي پسرش و درحالي كه تبسمي 
تلخ مانند لبخند موناليزا بر لب دارد، دیده 
مي شود. اچ بي او در  ماه ژوئيه سال جاري، 
یك تيزر با موضوع فصل ســوم سریال 
»جانشين« انتشــار داده بود كه در آن 
نگاهي گذرا داشــت بــه درگيري هاي 
پدر و پسرها بر سر تســلط بر دارایي ها 
و كمپاني هاي خانواده روي. بخش هایي 
از این تيزر نيز به سكانس هاي عجيب و 
غيرمعمول این سریال اختصاص داشت.  
سریال»جانشــين« پس از پایان دوران 
خاطره انگيز سریال»تاج وتخت« اكنون 

شاخص ترین ســریال اچ بي او محسوب 
مي شود. فصل دوم سریال»جانشين« در 
مراسم جوایز امي سال گذشته 7جایزه را 

از آن خود كرده بود. 
در سریال »جانشــين«، برایان كاكس 
در نقش لوگان روي، آلن راك كه سابقه 
بازي در سریال »اســپين سيتي« را نيز 
در كارنامه خود دارد، در نقش شخصيت 
كانر روي، جرمي اســترانگ كه پيش تر 
در فيلم »صفرسياه سي« بازي كرده نيز 
در نقش كنــدال روي، كایران چالكين 
در نقش رومن روي، ســارا اسنوك كه 
پيش تر در فيلم »خواهرهاي جنگ« نيز 
بازي كرده، در نقش شخصيت شيو روي، 
هيام عباس، بازیگــر و كارگردان مطرح 
فلســطيني تبار در نقش مارسي روي و 
ناتالي گولد كه بازي در سریال »روبيكن« 
 را نيــز در كارنامه خــود دارد، در نقش 

راوا روي بازي مي كنند.  
خــوزه آرمســترانگ )خالق ســریال 
جانشــين(، آدام مك كي، فرانك ریچ، 
كووین مســيك، ویل فرل، حين ترنتر، 
مارك مایلود و توني روچ، تهيه كنندگي 
اجرایي این سریال را برعهده دارند. هنوز 
پرســش هاي زیادي درباره اتفاقات این 
سریال مطرح است؛ پرســش هایي كه 
جوابشــان به احتمال زیاد در فصل سوم 

»جانشين« داده خواهد شد.

گرهمشكالتسینماگرانبازميشود؟
مطالبات سينماگران؛ از نامه به وزیر ارشاد تا دیدار با رئيس مجلس

سينمای جهان

فهیمهپناهآذر
روزنامه نگار

فصلتازهسريال
»جانشین«در

پايیزانتشارمييابد
فرحنازدبلشكی

روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

حيرتدميدهام....
در حيرت پرنده، پانته آ رحماني، گالري  اعتماد 

و بنياد الجوردي 

میــان از كــردن انتخــاب
نمايشگاههاييكهدرروزهاياخیرتجسمی

درگالريهايتهراندايراســت،

قدريدشواربهنظرميرسد.مجموعهايازآثار
هنرمندانگوناگونازچندنسلدرگالريهابه
نمايشدرآمدهاســت.ازاينمیانبهســراغ
هنرمنديازنسلگذشتهرفتهايم:چنگیزشهوق
هنرمندپیشروييكهدرنقاشيومجسمهسازي
معاصرايــرانازتأثیرگذارترينهــابودهودر

سالهاياخیركمترموردتوجهقرارگرفتهوآثار
اوكمتربهنمايشدرآمدهاند.هنرمندديگريكه
درگالريگردياينهفتهبهســراغاورفتهايم
پانتهآرحمانياستكهمجموعهآثاراوبهدلیل
رويكردمتفاوتيكهدرنقاشــيوحجمداشته

است،ازديگرانمتمايزميشود.

تالقیخطوط
چنگيز شهوق؛ 3  دهه آثار، گالري دستان
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   اول برزيل، افغانستان آخر
به صورت ســنتي، رئيس جمهور آمريكا 
به عنوان كشــور ميزبان ســازمان ملل، 
دومين ســخنران مجمع عمومي اســت 
و بعد از رئيس جمهور برزيل ســخنراني 
خواهد كرد. رهبران دنيا از 21تا 27سپتامبر 
ســخنراني هاي 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 اســحاق زي توســط دولت پيشين 
افغانستان به عنوان ســفير اين كشور در 

سازمان ملل منصوب شده است.
نارندرا مودي نخســت وزير هند، اسكات 
موريسون نخست وزير استراليا، يوشيهيده 
سوگا نخست وزير ژاپن، گوتابايا راجاپاكسا 
رئيس جمهور ســري النــكا، نفتالي بنت 
نخست وزير اســرائيل، بوريس جانسون 
نخســت وزير انگليس و محمــود عباس 
رئيس تشــكيالت خودگردان فلسطيني 
از رهبراني هستند كه امسال به نيويورك 

سفر مي كنند.

كيوسك

ژنرال عبدالفتاح سيسي، 
رئيس جمهــور مصــر در گزارش 1 

ساعات پایاني روز دوشنبه 
ميزبان نفتالي بنت، نخست وزیر جدید 
رژیم صهيونيســتي در شــهر ساحلي 
شرم الشيخ بود. برگزاري چنين مالقاتي 
در سطح سران و داخل خاك مصر، طي 
بيش از 10ســال گذشــته بي ســابقه 

به شمار مي رود. 
پيــش از ایــن حســني مبــارك در 
سال2010 با شيمون پرز، نخست وزیر 
وقت رژیم صهيونيستي در شرم الشيخ 
مالقات كرده بــود. اما روابــط مصر و 
اســرائيل پس از انقالب سال2011 و 
روي كار آمدن احزاب اسالمگرا همچون 
اخوا ن المســلمين به ســردي گرایيد. 
اگرچــه محمد مرســي، رئيس جمهور 
برآمده از انقالب مصر همواره بر پایبندي 
دولتش به مفــاد توافقنامه صلح با رژیم 
صهيونيستي تأكيد داشــت اما مواضع 
ضد صهيونيستي حاميان دولت در سطح 
جامعه، حمله به ســفارت اسرائيل در 
قاهره و همچنين تقویت روابط مصر با 
جنبش حماس در غــزه به طور طبيعي 
نگراني هاي عميقي را در ميان ســران 
رژیم صهيونيســتي برانگيخته بود. این 
شرایط سرانجام با كودتاي سال2014 
و بازگشــت نظاميان مصري به عرصه 
حكومت خاتمه یافــت؛ كودتایي كه با 
نقش آفریني ویژه عربســتان و امارات و 
البته چراغ سبز آمریكا به وقوع پيوست.

پرونده هاي متعدد از حماس تا سد النهضت
ســران مصر و رژیم صهيونيستي پس 
از این مالقــات كوتاه به بيــان مواضع 
كلــي بســنده كــرده و در حقيقــت، 
جزئيات قابل توجهــي را از رایزني ها  یا 
توافق هاي احتمالي ميان طرفين اعالم 
نكردند. براي مثــال بنت این مالقات را 
مقدمه اي براي توســعه تاریخي روابط 
مصر و اسرائيل به شــمار آورد و سيسي 
نيز از چشم انداز مثبت براي آغاز مجدد 
مذاكرات صلح عربي-اســرائيلي سخن 
گفت. با ایــن حال برخي رســانه هاي 
عربي و عبري طي 24ســاعت گذشته 
اطالعاتي از نتایج این مالقات را به نقل 
از منابع آگاه منتشــر كردند؛ اطالعاتي 
كه البته تا این لحظه از سوي هيچ مقام 
سياســي در مصر یا رژیم صهيونيستي 
تأیيد نشــده اســت. ازجملــه روزنامه 
یدیعوت احرونوت، به نقل از یك منبع 
در نخســت وزیري اسرائيل مدعي شده 
براســاس توافق صورت گرفتــه ميان 

سيســي و بنت، قــرار اســت خطوط 
هواپيمایــي ملي مصــر از  مــاه آینده 
)مشــخصا 11مهر( پروازهاي مستقيم 
خود را از قاهره به مقصــد فرودگاه بن 

گوریون در تل آویو دایر كنند. 
مرحله اول این توافق با 4پرواز در هفته 
آغاز شــده و به تدریج در آینده افزایش 
خواهــد یافــت. در صــورت تأیيد این 
گزارش ها، توافق مذكور را مي توان گامي 
مهم در مسير عادي سازي  بيشتر روابط 
عربي-اسرائيلي به شمار آورد.  از سوي 
دیگر روزنامه العربي الجدید نيز به نقل 
از منابعي در قاهره مدعي شده سيسي و 
بنت در مذاكرات یك ساعته خود به طور 
مشــخص درباره پرونده غزه و افزایش 
فشارها بر حماس رایزني داشته اند. در 
گزارش این روزنامه آمده اســت: بنت 

به طور مســتقيم از رئيس جمهور مصر 
خواســته با افزایش نظارت هاي ارتش 
بر صحراي سينا مانع از انتقال سالح به 

داخل نوار غزه شود. 
او همچنيــن تأكيــد كــرده رژیــم 
صهيونيســتي تنها نقــش دولت مصر 
و تشــكيالت خودگردان فلسطين در 
عمليات بازســازي غزه را به رســميت 
مي شناســد و اجازه انتقال منابع مالي 
به بانك هــاي تحت ســيطره حماس 
را نخواهــد داد. در مقابــل، عبدالفتاح 
سيســي هم ضمن اعالم آمادگي براي 
افزایش همكاري هاي امنيتي با اسرائيل، 
خواســتار حمایت این رژیم از مصر در 
پرونده ســد النهضت شده است؛ سدي 
كه توســط دولت اتيوپي بــر كرانه رود 
نيــل تاســيس شــده و در درازمدت، 

منابع آبي مصر را تــا بيش از 40درصد 
كاهش خواهد داد. در این مالقات عالوه 
بر سيسي و بنت، ســامح شكري، وزیر 
خارجه مصــر و عباس كامــل، رئيس 
سازمان امنيت این كشــور هم حضور 
داشــته اند. همچنين از طــرف مقابل، 
آیال هوالتا، رئيس شوراي امنيت رژیم 
صهيونيستي و آلي جيل، دستيار نظامي 
نفتالي بنت او را در سفر به مصر همراهي 
كرده اند. بــه گزارش شــبكه الجزیره، 
سفر دوهفته گذشــته عباس كامل به 
ســرزمين هاي اشــغالي و مالقات هاي 
محرمانه او با ســران رژیم صهيونيستي 
در برگزاري مالقات سيسي-بنت نقش 
اساسي داشته است. عباس كامل ازجمله 
شــخصيت هاي نزدیك به سيســي در 
اطالعات ارتــش مصر بود كــه پس از 

دیدار رئيس جمهور مصر با نخست وزیر رژیم صهيونيستي در شرم الشيخ، به استثناء چند توافق محدود 
دستاوردهاي قابل توجهي به دنبال نداشته است

ديدار تشريفاتي در شرم الشيخ

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 رياست جمهوري گفته بود 
كه يا بايد نيروهاي آمريكايي از افغانستان 
خارج شوند يا آنكه جنگ با شبه نظاميان 
طالبان تشديد خواهد شد. جمهوريخواهان 
كنگره در اين جلسه، خروج از افغانستان را 

»فاجعه« خواندند.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه يو اس  اي تودي ]آمريكا[

فشار قطر بر طالبان براي مصالحه

 دفاع بلينكن از خروج 
از افغانستان

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 العربي الجديد همزمان با 
اين اظهارات مدعي شده دوحه فشارهاي 
سياسي بر طالبان به منظور همكاري اين 
گروه با ســاير احزاب افغانستاني را آغاز 
كرده اســت. قطر مهم ترين حامي مالي و 
سياسي گروه طالبان در خارج از مرزهاي 

افغانستان به حساب مي آيد.

نگاه

 بحران افغانستان
و مسئله استقالل اروپا

عملكرد آمریــكا در نحوه 
مدیریت خــروج نيروهاي 
غربي از افغانســتان، جاي 
هيچ دفاعي از دولت جو بایدن باقي نمي گذارد. تصاویر افغان  هایي 
كه از روي درماندگي از دیوارهاي فــرودگاه كابل باال مي روند تا 
شاید بتوانند راهي براي فرار از افغانستان پيدا كنند، از یاد رفتني 
نيســت. حتي اگر این صحنه ها از یاد برود، حمله پهپادي به یك 
خانه در نزدیكي فرودگاه كه به كشته شدن تعدادي كودك منجر 
شد، هرگز از یاد نخواهد رفت. اینها آخرین پرده از جنگي بود كه 
آن را باید حاصل اشتباهات محاســباتي روساي جمهور آمریكا، 
یكي پس از دیگري دانســت. در اروپا هم، همه انگشت اتهام به 
سمت یكدیگر گرفته اند. اما فارغ از این اتهام زني ها، مسئله مهم 
این است كه بار دیگر بحث بر سر ابهام درباره آینده روابط اروپا و 

آمریكا جان گرفته است.
هر بار چنين بحران امنيتي اي اتفاق مي افتد، بحث بر سر استقالل 
استراتژیك اروپا از آمریكا هم جدي مي شــود؛ بحثي كه از دهه 
1990هميشه هر ازچندگاهي مطرح شده است. همزمان، برخي 
كشورها به خصوص فرانسه خواستار تغيير نگاه در اتحادیه اروپا 
مي شوند و بر ضرورت تقویت سياست هاي مستقل اروپا در برابر 
آمریكا تأكيد مي كنند. با گذشت زمان این بحث ها رنگ مي بازد 
تا زمان بحراني تازه فرابرســد. مشــكل اصلي اختالف نظر ميان 
كشورهاي عضو اتحادیه اروپا بر سر بودجه دفاعي و هزینه اي است 

كه باید براي نظامي گري صرف شود.

این الگو در مورد افغانســتان هم تكرار شده است. درست زماني 
كه فرودگاه كابل در آشــفتگي كامل بــود و پروازها یكي پس از 
دیگري افغان ها و نيروهاي خارجي را از این شهر خارج مي كردند، 
برخي مقام هاي اروپایي خواســتار توجه به ضرورت اســتقالل 
استراتژیك اروپا از آمریكا شدند. جوزپ بورل، مسئوليت سياست 
خارجي اتحادیه اروپا، حتي در جایي گفت كه بحران افغانستان 
»زنگ بيداري« براي اروپاست. او خواستار سرمایه گذاري بيشتر 
كشورهاي اروپایي در زمينه امنيت و مسائل دفاعي شد تا بتوانند 

مستقل از آمریكا عمل كنند.
همانطور كه بورل بارها اشــاره كرده اســت، برنامــه خروج از 
افغانستان به طور تمام و كمال از ســوي آمریكا طرح ریزي شده  
بود. به عبارت دیگر، اگرچه جو بایدن وعده داده بود بعد از دونالد 
ترامپ آمریكا به ســمت هماهنگي با متحدان اروپایي خود گام 
برخواهد داشت، اما آنچه در افغانســتان انجام داد، صرفا تصميم 

خود آمریكا بود.
تصميم هاي یكجانبه دولت بایدن در مورد افغانستان، بدون شك 
بار دیگر اهميت رسيدن به یك استراتژي مستقل و جامع از سوي 
اروپا را مورد توجه قرار مي دهد اما اروپا نمي تواند به این بهانه از 
بار مســئوليت خود در قبال بحران افغانســتان شانه خالي كند. 
مقام هاي اروپایي به اندازه كافي فرصت داشــتند تا مانع خروج 
شتابزده آمریكا از افغانستان شوند. نشست 3 ماه قبل ناتو، بهترین 

فرصت براي چنين اقدامي بود اما هيچ كسي سخن نگفت.
حتي اگر كسي هم سخن مي گفت، همه مي دانيم كه اروپا آنقدرها 
قدرت ندارد كه بخواهد روي موضع خود در برابر آمریكا پافشاري 
كند. واقعيت این اســت كه نيروهاي نظامــي اروپایي در غياب 
آمریكا حتي توانایي اداره فرودگاه كابل را هم نداشــتند. توهم را 
باید كنار گذاشــت. اروپا قدرت الزم براي اجراي یك استراتژي 
مســتقل از آمریكا را ندارد. مشكل اساســي این است كه اراده 
سياســي الزم در پایتخت هاي اروپایي براي رسيدن به این مهم 
و هزینه كردن براي آن وجود ندارد. براي رسيدن به یك نيروي 
نظامي قابل قبول، اروپایي ها باید ساالنه حدود 800ميليارد دالر 
خرج كنند؛ چنين اراده اي هيچ گاه در اروپا دیده نشــده اســت. 
بودجه دفاعي اتحادیه اروپا در سال2021، فقط 15ميليارد دالر 
براي مســائل دفاعي و امنيتي درنظر گرفته است. اگر این رقم را 
با بودجه دفاعــي یك ميليارد دالري پيمان ناتو مقایســه كنيم، 
متوجه فاصله عملياتي شدن برخي ایده هاي استقالل جویانه در 

اروپا خواهيم شد.
یگان هاي نظامي اتحادیه اروپا متشكل از گردان هاي مختلف از 
كشورهاي عضو، از سال2007 فعال شــده اند اما هرگز در هيچ 
عمليات یا مانور نظامي به كار گرفته نشده اند. دليل اصلي اختالف 
نظر عميق ميان كشــور هاي عضو اتحادیه اروپا بر سر چگونگي 

فعاليت این نيروها بوده است.
استقالل استراتژیك اروپا یك برنامه طوالني مدت است و شاید در 
كوتاه مدت دستيابي به آن ممكن نباشد اما مواجهه اروپا با بحران 
پناهجویان افغان مي تواند نقطه آغاز آن باشد. اروپا دست كم در 
چنين شرایطي مي تواند نقشه راه خود براي رسيدن به استقالل 
استراتژیك را ترسيم كند. اروپا نباید همه نگاهش به آمریكا باشد. 
واقعيت این است كه آمریكا درگير مســائل داخلي خود است و 
دیگر نمي تواند آن نقش سنتي خود در زمينه رهبري جهان را ایفا 
كند. دولت بایدن سياست خارجي خود را براساس خواسته هاي 
طبقه متوســط آمریكایي تنظيم كرده و این مسئله به معناي آن 
است كه آمریكا دیگر تمایل چنداني به درگير شدن در بحران هاي 

بين المللي را ندارد.
اروپا نمي تواند خــود را به عنوان یك بازیگــر كليدي در عرصه 
سياست خارجي معرفي كند و بر مناســبات بين المللي تأثيرات 
ژئوپلتيك داشته باشــد، مگر اینكه بودجه الزم براي برنامه هاي 
امنيتي و دفاعي خود درنظر بگيرد. اروپــا یك قدرت اقتصادي 
بزرگ است و باید بخشــي از سياســت هاي خود در زمينه رفاه 
عمومي را تعدیل و به بودجه نظامي و دفاعي توجه كند. اینكه آیا 
مردم اروپا هم چنين تغييراتي را بر مي تابند؟ مسئله دیگري است 

كه باید منتظر شد و دید.
Project-Syndicate :منبع

هفتاد و ششمين نشست ساالنه مجمع 
عمومي سازمان ملل دیروز رسما آغاز گزارش 2

به كار كــرد تا رهبران دنيا ســرانجام 
بتوانند با وجود كرونــا، فرصت حضور دوباره در مقر 
ســازمان ملل را پيــدا  كنند. مجمــع عمومي نهاد 
سياستگذار سازمان ملل اســت كه در آن به مسائل 
پيچيــده جهانــي و همينطــور چالش هایــي كه 
كشــورهاي عضو با آنها مواجه هســتند رسيدگي 
مي شــود. مجمع عمومي تنها نهاد در سازمان ملل 
است كه تمامي كشورهاي دنيا در آن نماینده دارند. 
براساس چارت سازمان ملل، یكي از وظایف این نهاد 
رسيدگي به مسائل صلح بين الملل و امنيتي است كه 
در شوراي امنيت ســازمان ملل مطرح نيستند. این 
نهاد همچنين به مسائل حقوق بشر، قوانين بين الملل 
و همكاري اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و 

موضوعات سالمت و بهداشت رسيدگي مي كند.

رئيس جديد براي مجمع 
به گــزارش الجزیــره، مباحث اصلــي همچنان در 
بزرگ ترین رویداد ساالنه این سازمان در هفته آینده 
كه با حضور رهبران كشورهاي دنيا در مقر سازمان 
در نيویورك برگزار مي شــود مطرح خواهند شد. با 
این حال مجمع از دیروز رسما كار خود را آغاز كرده 
است. در یك هفته اول، این نهاد عبداهلل شهيد، رئيس 
جدیدش را كه اهل مالدیو است رسما معرفي خواهد 

كرد. او جانشين ولكان بوزكر، از تركيه خواهد شد.
شهيد محور اجالس امســال را اینگونه تعيين كرده 
اســت: »تقویت تاب آوري جهاني بــا اميدواري به 
عبور از بحران كرونا، توسعه پایدار، پاسخ به نيازهاي 
زمين، احترام به حقــوق مردم و احياي ســازمان 
ملل.« قرار است در یك هفته ابتدایي مجمع امسال، 
كميته هاي مختلف مجمع هم مشــخص شوند و در 
نهایت، مجمع دستور كار اوليه براي یك سال پيش 
رو را تعيين خواهد كرد؛ این دســتور كامل شــامل 
مالقات هاي برنامه ریزي شده، تأیيد اعضاي شوراي 
امنيت سازمان ملل و شوراي حقوق بشر و همينطور 
تأیيد بودجه ساالنه خواهد بود. سال گذشته، مجمع 
عمومي با وجود كرونا، 103جلســه با حضور تمامي 

اعضا برگزار و 320 قطعنامه تصویب كرد.

هفته آينده چه خبر است؟
برگزاري نشســت حضوري مجمع عمومــي قرار بود 

نشانه اي از بازگشت به زندگي عادي براي خبرسازترین 
اجالس ساالنه سازمان ملل باشد، اما اوج گيري دوباره 
ویروس كرونا در آمریكا احتماال دوباره مجمع امسال را 
از رونق هميشگي خواهند انداخت؛ چون دولت آمریكا 
از سازمان ملل خواسته است كه سخنراني هاي رهبران 
به صورت ویدئویي انجام شود. با این حال سازمان ملل 
گفته كه 83رئيس دولت تا حاال براي ســخنراني در 
مجمع درخواست داده اند و 23نفر دیگر هم خواستار 

پخش سخنراني هاي ضبط شده خود هستند.
از ميان تمامي ســخنراني ها، بارزترین آنها سخنراني 
جو بایــدن، رئيس جمهــور آمریكا خواهــد بود كه 
انتظار مــي رود چرخــش رویكرد آمریكا نســبت به 
ســازمان هاي بين المللي در آن اعالم شــود. دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور پيشين آمریكا برخالف بایدن، 
رویكردي یكجانبه گرایانه داشت و صحبت هایش باعث 
رنجش متحدان آمریكا مي شد. كاخ سفيد گفته است 
كه بایدن 21سپتامبر به نيویورك سفر خواهد كرد تا 

سخنراني اش را ایراد كند.
یك ســال پيش، ترامپ به خاطر همه گيــري كرونا، 

به صورت مجازي در مجمع سخنراني كرد. این آخرین 
سخنراني او به عنوان رئيس جمهور آمریكا در سازمان 
ملل بود. او معتقــد بود كه در بــاره همه گيري كرونا 
بزرگ نمایي شــده اســت. ترامپ همچنين به چين 

به خاطر انتشار این »طاعون« در دنيا حمله كرد.
بایدن حاال در شــرایط متفاوتي سخنراني مي كند؛ تا 
حاال چند واكســن در دنيا به صورت گسترده عرضه 
شده اند و در آمریكا، 179ميليون نفر واكسن زده اند. 
اما مسئله كووید همچنان یك چالش بزرگ براي دولت 
آمریكا و دیگر دولت هاي دنياســت و بروز سویه هاي 
جدید آن مثل دلتا، ممكن اســت شــرایط را دوباره 

به شدت بدتر كند.
بایدن همچنين در شرایطي سخنراني خواهد كرد كه 
بسياري به خاطر مســئله خروج نيروهاي آمریكاي از 
افغانستان به شدت از او انتقاد مي كنند. در پي خروج 
نيروهاي آمریكایي از افعانســتان، دولت این كشــور 

سقوط كرد و كنترل كشور به دست طالبان افتاد.
مجمع امسال همچنين فرصتي براي آنتونيو گوترش، 
دبير كل سازمان ملل است تا بعد از انتخاب مجدد براي 

دومين و آخرین دوره دبيركلي، انتظارها را برآورده كند 
و اقتداري كه از او انتظار مي رفت را از خود نشان دهد.

بحث داغ افغانستان و ميانمار
امســال به صورت ویــژه اي بــه كميتــه 9عضوي 
اعتبارنامه ها توجه خواهد شــد؛ چون از همين حاال 
پرسش هاي زیادي درباره اینكه چه كساني به عنوان 
حاكمان مشروع افغانستان و ميانمار شناخته خواهند 
شد مطرح است. این كميته باید تعيين كند چه كساني 
نمایندگان این دو كشور هستند و درصورت پيچيده 
شدن موضوع، تصميم گيري به مجمع عمومي ارجاع 

داده خواهد شد.
در مسئله ميانمار، دولت وحدت ملي و ژنرال هایي كه 
قدرت را قبضه كردند براي نشستن روي صندلي این 
كشــور در مجمع عمومي تقال مي كنند. كيا مو تون، 
نماینده ميانمار به دنبال این 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 حقوقدان ها اینطور گفته اند 

كه ارتش به خاطر رفتارهایش، از نظر قانوني حق این 
كار را ندارد. روز دوشــنبه، 380گــروه مدني داخلي 
و خارجي از سازمان ملل خواســتند تا كواي مو تون 
به عنوان ســفير ميانمار در ســازمان ملل به كارش 

ادامه دهد.
دیگر موضوع داغ این كميته، مسئله افغاستان است. 
دولت طالبان، جانشيني براي غالم كيا، نماینده دولت 
پيشين در سازمان ملل معرفي نكرده است. او در حالي 
همچنان نماینده افغانستان اســت كه دولتي كه او را 

منصوب كرده، سقوط كرده است.
لري جانسون، دستيار سابق دبير كل سازمان ملل در 
امور حقوقي  ماه پيش گفته است كه از منظر حقوقي، 
مي توان دولت طالبان را از معرفي نماینده به سازمان 
ملل محروم كرد. مجمع عمومي توانایي این را دارد كه 
كشورها را به خاطر نقض قوانيني كه در چارت مشخص 
شده از مجمع اخراج كند. البته راي گيري در این باره 
باید توسط شــوراي امنيت برگزار شــود. با این حال 
مشخص نيست كشورهایي كه تا حاال به دنبال تعامل 
با طالبان بوده اند از این ایده حمایت خواهند كرد یا نه.

آغاز به كار نشست ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك، همراه 
با ترديدهاي فراوان درباره وضعيت افغانستان بوده است

چشم دنيا به نيويورك

كودتاي ســال2014 به عنــوان رئيس 
دفتر وي منصوب شده و از سال2018 
نيز ریاست سازمان اطالعات مصر را بر 

عهده گرفته است.

ائتالف انرژي
با وجود آنكــه ابعاد امنيتــي و نظامي 
روابط مصر و اسرائيل همواره از جذابيت 
ویژه اي براي رســانه ها برخوردار بوده 
امــا بدون شــك بخش مهمــي از این 
روابط به حوزه اقتصاد و مشخصا انرژي 
برمي گردد. مصــر در دوران مبارك بر 
اســاس قراردادي محرمانــه، به یكي 
از مهم تریــن منابع تاميــن گاز رژیم 
صهيونيستي تبدیل شــده بود. پس از 
انقالب سال2011 و سقوط دولت روشن 
شد طي سال هاي 2005 الي 2010 گاز 
مصر با بهایي بسيار ارزان )كمتر از نصف 
ميانگيــن جهاني( به فروش رســيده و 
منافع قاهره در این قرارداد حفظ نشده 
است. به این ترتيب احزاب حامي انقالب 
ضمن لغو قرارداد فروش گاز به اسرائيل، 
محاكمه وزیــر وقت انــرژي در دولت 
مبارك را هم آغاز كردنــد. اما كودتاي 
ســال2014 همه  چيز را تغيير داد؛ به 
 گونه اي كه نه تنها محاكمه وزیر اســبق 
انرژي متوقف شــد، بلكه مصر بار دیگر 
همكاري هاي انرژي با رژیم صهيونيستي 
را از سر گرفت؛ این بار به عنوان خریدار 

گاز. 
شــبكه الجزیــره در این بــاره گزارش 
مي دهــد: مصر از ســال2019 تا كنون 
مهم ترین خریدار گاز توليدشده توسط 
رژیم صهيونيســتي به شــمار مي رود. 
فروش گاز اسرائيل به مصر از طریق خط 
لوله عریش-عسقالن یكي از بزرگ ترین 
دســتاوردهاي دولت بنيامين نتانياهو 
بوده اســت. بر اســاس قرارداد جدید، 
رژیــم صهيونيســتي در ازاي دریافت 
15ميليــارد دالر در طول 10ســال، 
85ميليارد مترمكعــب از گاز مصرفي 

مصر را تامين خواهد كرد.
عالوه بر تمــام اینها، مصــر در دوران 
پس از كودتا به یكــي از متحدان رژیم 
صهيونيستي در منازعات شرق دریاي 
مدیترانه تبدیل شــده است؛ منازعاتي 
بر ســر منابع گازي كه در یك سوي آن 
تركيه و در ســوي دیگر ائتالف فرانسه، 
یونان، اسرائيل و مصر ایستاده اند. منصف 
المرزوقي، نخســت وزیر ســابق تونس 
با اشــاره به محاكمه محمد مرسي در 
زندان هاي مصر مي گوید: جرم مرســي 
این بود كه مانع از اتالف منابع ملي مصر 

در جهت منافع صهيونيست ها شد. 
اكنون قدرت هــاي غربــي و صندوق 
بين المللي پول با تمام تــوان از دولت 
كودتایي مصر حمایت مي كنند؛ چراكه 
ژنــرال سيســي به ســادگي از حقوق 
دریایــي و گازي مصر مقابل اســرائيل 

گذشته است.

آنا پاالچيو
وزیر خارجه پيشين اسپانيا

قدرت نمايي منطقه اي يا نمايش داخلي؟
اگرچه سفر بنت به شرم الشيخ بازتاب بسيار گسترده اي در 
رسانه هاي رژيم صهيونيستي داشــته، اما به نظر نمي رسد 
اهداف قابل توجهي براي آن تعريف شــده باشــد. پايگاه 
عربي21 در اين باره مي نويســد: تنها دستاورد قطعي اين 
سفر، برقراري خطوط هوايي مستقيم ميان قاهره و تل آويو 
است كه با توجه به حجم عادي سازي  روابط اسرائيل با ديگر 
كشورهاي عربي طي سال هاي گذشته رخداد چشمگيري 
حساب نمي شود. 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 تل آويو روي ميز مذاكره قرار داشته است. 
بر اين اساس مي توان گفت ســفر كوتاه بنت به شرم الشيخ 

و مالقات يك ساعته او با سيســي، بيش از هر چيز نمايش 
قدرتي داخلي براي رقباي دولت جديد اسرائيل بوده؛ دولتي 
ائتالفي و متزلزل كه بعيد به نظر مي رسد عمر طوالني همچون 
دولت هاي نتانياهو داشته باشد. روزنامه اسرائيلي هاآرتص 
نيز در رويكردي مشابه با اشاره به پيام هاي سفر اخير بنت 
مي نويسد: دولت راستگراي نفتالي بنت اصرار دارد مسير 
عادي سازي  روابط با كشورهاي عربي كه در دوران نتانياهو 
سرعت بااليي گرفته بود متوقف نشود. به اين ترتيب مي توان 
گفت رخدادهاي نمايشــي همچون مالقات هاي حضوري با 
سران كشورهاي عربي در دســتور كار نفتالي بنت و يائير 
الپيد، وزير خارجه او قرار دارد؛ حتــي اگر اين مالقات ها 

خروجي قابل توجهي براي منافع اسرائيل نداشته باشد. 
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 حضرت امير المؤمنين علی ع: 
بهترين گذشت، آن است كه از روی توانايی و 

قدرت بر انتقام باشد.

درصد
۳۳ درصد مراتع و جنگل های 

استان های شمالی در ۲۵ 
سال اخیر تبدیل به مسكن و 

ویال شده است.

33

درصد
۲0درصد از كل بنگاه های 
امالكی كشور كه چیزی 

حدود ۳0هزار مورد است در 
۳استان شمالی قرار دارد و 
در سال های اخیر افزایش 
1۳هزارتایی داشته است.

20

میلیون
متوسط قیمت هر متر 

مسكن در مناطق و شهرهای 
شمالی به محدوده 11تا 

1۵میلیون تومان رسیده. 
درحالی كه در سال گذشته و 
در چنین روزهایی از 9میلیون 

تومان بیشتر نبود.

15

درصد
طی سال های اخیر بیش از 
۲0درصد از اراضی جنگلی 
و كشاورزی گیالن و بیش از 
۳۳درصد اراضی مازندران 
به مناطق مسكونی تبدیل 
شده و طبیعی است كه 
با رونق مسكن سازی 
و سفته بازی آن، تولید 

محصوالت دامی و 
 كشاورزی رو به 
كاهش باشد.

33

برداشت نمك در كامبوج، برنده  بخش سفر مسابقه عكاسی ويه نای سال 2021 اول آخر

عدد خبر

حافظ

به كام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل

چه فكر از خبث بدگويان ميان انجمن دارم
  اذان ظهر:  12:59  غروب آفتاب:19:12

 اذان مغرب: 19:30  نيمه شب شرعی: 00:17
 اذان صبح: 5:23  طلوع آفتاب: 6:48

شايد تهران تنها شهری در  دنيا باشــد كه در آن برخی سامان رضایی
خودرو ها و موتورسيكلت  ها هم ماسك می زنند. موتورسوار 
يا به قول پليس راكب موتورسيكلت، چراغ قرمز را ناديده 
می گيرد، كيف قاپی مشغول كار روزانه اش می شود، راننده 
خودرويی وارد طرح ترافيك می شود؛ اما بدون پالكی خوانا 
قابل پيگيری قانونی نيســتند. مگر اينكــه مأمور پليس 
راهنمايی و رانندگی با سرعت عمل بتواند آنها را متوقف 
كرده و برابر قانون با راننده خاطی برخورد كند. چرا كه تمام 
راننده های يادشده يك ماســك روی پالك وسيله نقليه 
خود كشيده و به تمام قوانين راهنمايی و رانندگی و حقوق 
ســاير راننده هــا و رهگذر هــا دهن كجــی می كننــد. 
مخدوش بودن پالك وســايل نقليه كه بيشــتر درميان 

گروهی از  موتورسيكلت ها ديده می شود، با انواع روش ها 
انجام می شود. برای نمونه، انداختن يك قفل روی پالك، 
سابيدن گوشــه ای از ارقام پالك يا حتی پوشاندن آن با 
طلقی تيره تر از هر تيره ای. تمام اينها در حالی روی می دهد 
كه مخدوش  كردن پالك تخلف رانندگی نيست و به وضوح 
در قانون به جرم بودن آن اشاره شده است. به گفته پليس 
راهنمايی و رانندگی، پالك خودرو هويت وســيله نقليه 
است. جدای از اين مسئله، از نگاه قانونگذار پالك وسيله 
نقليه آنقدر اهميــت دارد كه در آيين نامــه راهنمايی و 
رانندگی در ماده2 به موضوع شماره گذاری اختصاص داده 
شده و همه وسايل نقليه موتوری و غيرموتوری و يدك های 
متصل به آن كه در راه ها حركت می كنند و وسايل نقليه 
صنعتی، عمرانی  و كشــاورزی بايد دارای پالك و شماره 

باشند. چندی پيش صحبت از نرم افزار جديدی به ميان 
آمد كه قرار بود پالك های دستكاری شده را شناسايی كند 
و شهروندان همچنان در انتظار مشاهده نتيجه اين طرح 
هســتند. چرا كه صادرشــدن جريمه های اشتباهی هم 
ازجمله دستاورد های اين راننده های متخلف است. چندی 
پيش سرهنگ احمد كرمی اســد، رئيس مركز اجراييات 
پليس راهور ناجا در اين باره گفته بود:  هموطنان هرازگاهی 
خالفی خود را از ســامانه پيامكی 1101202020 يا از 
سايت راهور 120 پيگيری كنند و تخلفات خودروی خود 
را كنترل كنند، درصورتی كه خالفی توسط دوربين ثبت 
شده و فرد مطمئن باشد كه در لحظه ثبت تخلف در محل 
مورد نظر حضور نداشــته، بايد به مراكز اجراييات پليس 

راهور در سراسر كشور مراجعه كند.

اینجاپالکهاهمماسكمیزنند

خودش را دارد، بر كســی پوشيده نيســت و تا دلتان فاطمه عباسی اينكه غذاهــای ايرانی در كل دنيــا طرفداران خاص 
بخواهد در اقصی نقاط دنيا كلی رستوران ايرانی هست كه معروف ترين غذاها مثل 
كباب و خورش قورمه سبزی را برای خارجی ها و ايرانی های مقيم خارج از كشور 
ســرو می كنند. اما در بين اين غذاها و چاشــنی های معروف، يكی از ساده ترين 
خوراكی های ايرانی كه همه ما آن را خورده ايم و به ســاالد شيرازی شهره است 
)چون احتماال برای اقليم فارس اســت و مردمان آن منطقه اختراعش را بر عهده 
داشته اند( اين روزها گويا مورد استقبال انجمن قلب آمريكا قرار گرفته و اين انجمن 
در صفحه رسمی خود روش تهيه اين ساالد خوش طعم را آموزش داده است. جالب 
اينجاست كه در اين صفحه فيلمی از طرز تهيه ســاالد شيرازی گذاشته شده و 
نوشته اند تهيه ساالد شيرازی به سبك انجمن قلب و مواد الزم هم از اين قرار است: 
خيار 2عدد، گوجه فرنگی 4عدد، پياز قرمز يك عــدد، نعناع تازه يا جعفری يك 
قاشق غذاخوری، پنير فتا بدون چربی 2قاشق غذاخوری، ليموترش سبز 2عدد، 
روغن زيتون يك قاشق غذاخوری، فلفل سياه يك دوم قاشق چای خوری. اينجاست 
كه عالوه بر افتخار كردن به شيرازی ها و ايرانی ها و غذاهای خوشمزه خودمان، بايد 
بگوييم كه بهتر است خارجی ها هم ساالد شيرازی را به همان سبك قديمی ايرانی 
درســت كنند و پنير فتا و جعفری را فاكتور بگيرند و خيار و گوجه را هم به يك 
نسبت با هم مخلوط كنند. اين جوری هم اصالت ساالد شيرازی حفظ می شود و هم 
برای قلبتان بهتر است. انجمن قلب آمريكا در داالس ايالت تگزاس هم بهتر است 
كه ساالد شيرازی ما را به نام خودش ثبت نكند و حاال كه از خوراكی ما خوشش 

آمده، منبع را هم ذكر كند! 

ستایش تگزاسی ها  از ساالد شیرازی

كارنامه ام را بگير...

زندگی پديا

همان اول كه خبر منتشر شد، گويی 
همه كارنامه ها ُمهر تجديد در شهريور 
خوردند و همه مســئوالن آموزش و 

پرورش يك ضرب مردود شدند. 
حاال اما يا خبر اصالح شــده يا خود 
خبر، باعث اصالح شده است. هرچه 
بود همين جمله نقل شــده در خبر، 
بدون مواجهه با دفتر مديريت مدرسه 
كافی بود تا زلزلــه ای در حمايت از 
مــادران، گســل های بی توجهی يا 

بی احترامی را بجنبانند.
اصل خبر اين بود كه مــادران برای 
دريافت كارنامــه و مدارك تحصيلی 
فرزندشــان نمی توانند شخصا اقدام 
كننــد و البته حــاال كه شــما اين 
جملــه را می خوانيــد، اصالحيه ای 
از ســوی مديركل ارزيابی عملكرد 
و رســيدگی بــه شــكايات آموزش 
 و پــرورش منتشــر شــده كــه

تأكيــد كــرده چنيــن موضوعی، 
وجاهــت قانونــی نــدارد و اگــر 
مدرســه ای چنين رفتاری با والدين 
 دانش آموز انجام داده باشد پيگيری 

خواهد شد.
می توان حدس زد كه ممكن اســت 
شخصی به داليل قانونی يا اختالفات 
و معضــالت كيفــری و دادگاهــی 
با مشــكالتی در زمينه سرپرســتی 
فرزندش - شــما بخوانيد دانش آموز 
مدرسه - روبه رو باشــد، اما راستش 
را بخواهيد، اين چنــد جمله را فقط 
از اين بابت می نويســيم كه معترف 
شويم، دســتان مادر چنان متبرك 
است كه لياقتش در آغوش كشيدن 
فرزند است و كارنامه و پرونده پيش 

چشم اين اعتبار هيچ است.  
خواستيم بنويسيم مادر، شما كارنامه 
مرا بگير، شما دســتم را بگير، شما 

رهايم نكن...

گوش شنوا می خواهیم، حتی در تاكسی های تهران
جهان روز

وجدان زنو

به نظرم آمد كه  ایتالو اسووو
مسئله دردناكی 
را حل كرده ام: انســان ها نــه خوش جنس 
هستند و نه بدجنس و خيلی چيزهای ديگر 
هم نيســتند. خوبی نوری اســت كه فقط 
گاه گاهــی عمق تاريــك روح بشــری را با 
شعله های گريزان روشن می سازد: شعله ای 
برمی خيزد و بالفاصله خاموش می شود. ولی 
در لحظه ای كوتــاه كه راه آدمی را روشــن 
می سازد، شــخص می تواند جهتی را كه در 
تاريكی بايد بپيمايد انتخاب كند و به همين 
علت است كه هميشــه امكان خوب بودن و 
خوبی كردن برای انسان وجود دارد، مسئله 

اساسی هم همين است.

بوك مارك

جهان با من برقص

وقتی مريض شدم توقع  داشتم همه حواس شون سروش صحت
فقط به من باشه. ولی بعد فهميدم آدما بايد 
زندگی خودشون رو بكنن و اگه شد و دوست 
داشــتن گاهی كنارم باشــن. كنارم باشن و 
بی حوصله باشــن، كنارم باشن و دعوا كنن، 
كنارم باشن و شــاد باشــن، كنارم باشن و 
زندگی معمولی شون رو بكنن...كنارم باشن، 

همين كه گاهی باشن بسه.

ديالوگ

روايت می كرد؛  او در قصه فيلمش از ماشينی می گفت كه در جاده ای بی انتها، امیر حمیدی نوید دوستی، در قالب يك فيلمنامه كوتاه، ماجرای زندگی را به شكل ايما و اشاره 
به سوی مقصدی نامعلوم درحركت بود. جاده دنيا بود و ماشين و سرنشينان آن خود زندگی بودند. گاهی 
در طی مسير كسی پياده می شد و كسی سوار می شد، پياده شدن تمثيل پايان زندگی بود و سوار شدن 
آغاز آن. اسم فيلم هم بود »نقطه سرسطر«. آن فيلم هرگز ساخته نشد و زندگی و قصه فيلم روی كاغذ 
ماند؛ هر چند در عالم واقع زندگی داشــت به راهش ادامه می داد و بی هيــچ توقفی آدم ها می آمدند و 
می رفتند و برای راه بی انتها همچنان ادامه داشت و برايش نمی شد نقطه پايانی درنظر گرفت. نقطه سر 
آغاز يك ماجراجويی بود؛ نقطه يعنی شروع دوباره، يعنی حق مطلب و جمله تمام، متن می توانست بعد 
از آن هم ادامه پيدا كند و با شــروعی دوباره داستان را گســترش بدهد و اتفاقات بعدی را روايت كند. 
می توانست ادامه هم پيدا نكند و نيمه تمام بماند؛ مثل ادامه زندگی بعضی ها كه با مرگ در جوانی ادامه 
پيدا نمی كند؛ از اين زاويه مرگ يعنی نقطه پايان يك زندگی و ادامه زندگی ديگران بدون او. بدين ترتيب 
در تقويم جهانی، 15سپتامبر مطابق با 24 شــهريور روز نقطه نامگذاری شده و در علت نامگذاری آن 
گفته اند كه نقطه نماِد جسارت،خالقيت و همكاری است و ماجرای نامگذاری اين روز، به سال 2009 
برمی گردد، زمانی كه آموزگاری داستان »نقطه« نوشــته پيتر رينولدز را برای دانش آموزانش تعريف 
می كند. محتوای داستان رينولدز نشان دهنده اين است كه چگونه يك نقطه می تواند نماد خالقيت باشد. 
اين داستان، استعاره ای از شروع هم هست؛ شروع نوشتن يك كتاب، راه اندازی يك كسب  وكار جديد و 
شروع ساخت يك فيلم. در روز نقطه، اين پيام داستان گسترش پيدا می كند كه نقطه فقط يك عالمت 
نگارشی   نيست و می تواند الهام بخش هم باشد. داستان نقطه می تواند تا آنجا ادامه پيدا كند كه داستانی 
اگر روی يك كاغذ آغاز شده، اكنون می تواند به مردم سراســر دنيا و در هر سنی كمك كند تا قدرت و 
پتانسيل خالقيت را دوباره كشف كنند. قصه آن فيلمنامه نوشته شده و فيلم ساخته نشده در آن سال های 

دور، هم برای نويسنده اش و هم برای ما ادامه پيدا كرده است، درست مثل زندگی.

نقطه سر سطر 
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شرح شهر

قامت روزگار 
خمیده است 
وگرنه شما 

استواری پدر... 

برای همديگر پول  خرد جور می كنند، سمیه جاهد عطائیان
كنار هم صبحانه، ناهار يــا عصرانه می خورند. 
ماشين های يكديگر را تعمير می كنند، همفكری 
می كنند، غمخوار می شــوند، راننده ای به نفع 
خودروی ديگری مقصد را بلند می خواند تا حواس 
مســافری را جمع تر كند؛ از راننده های تاكسی 
صحبت می كنيم همان صدهزار راننده ای كه در 
تهران، چندميليون نفر را روزانه جابه جا می كنند. 

خيلی هايشان با همديگر مثل خانواده هستند.
وقتی ظهرهای تابســتان كــش می آيد و كمتر 
مسافری پيدا می شود، دنگی پول جمع می كنند 
و هندوانه می خرند و هر كدام سهمی از يك شتری 
برمی دارند. وقت ناهار كه می شود، گروه گروه به 
پشت صندوق خودرو ها پناه می برند و غذايشان 
را وسط می گذارند تا هر كدام لقمه ای از آن سهيم 
شوند. كم يا زياد باالخره سير می شوند. می خندند. 
شــوخی می كنند. حتی وقتی سفره كوچكشان 
پهن می شــود به فكر پرنده ها هم هستند، نان و 
برنج اضافی را بــرای پرنده ها می ريزند و آنچه را 
كه به مذاق گربه ها خوش می آيد دريغ نمی كنند.  

خيلی از اينها را آقای »ميــم.دال« راننده يكی 
از خط های تاكسيرانی ميدان رسالت كه بيشتر 
از 15سال با يك سمند كار می كند می گويد... او 
تلخ ترين روزهای كاری را همين دوسالی می داند 
كه كرونا همكاران زيادی را قربانی كرده است. نه 
فقط مسير خودشان، وضعيت خط های ديگر هم 
به گوش شان رسيده. قبل تر ها كه يك راننده به هر 
دليلی فوت می كرد، دسته دسته برای شركت در 
ختم بسيج می شدند اما حاال فقط فاتحه می خوانند 
و ســكوت می كنند...! گاهی هم خاطره هايشان 
را تعريف می كنند و خدا بيامرزی می گويند.  بله 
راننده های تاكسی ديگر با هم ندار هستند، نان 
و نمك هم را خورده اند و هوای همديگر را دارند. 

كافی است يك راننده گرفتار باشد، بدهی داشته 
باشد و... هر كدام به طريقی دست به كار می شوند 

كه گره گشايی كنند.
اين را درست وقتی فهميدم كه برای ميانجيگری يا 
آشتی كنان ميان دو راننده، همكارانشان آستين 
همت باال زدند و بعد هم ميان خودشــان بستنی 

يخی خوردند تا اشتياق صلح را چندبرابر كنند. 
شــغل رانندگی ســخت اســت اما وقتی پای 
صحبت های يكی از شــوخ طبع ترين راننده های 
تهرانی می نشينم، هيچ گله و شكايتی از سختی ها 
ندارد و آماده اســت تا تمام اتفاقات سخت را با 
چاشنی لبخند و مزاح تعريف كند آن هم نه فقط 
برای يك مسافر، بلكه برای تمام مسافران روز و 
شب اما مگر چند راننده شوخ طبع در تهران داريم 
كه بنای صحبت با مسافران را دارد! اصال از كجا 
معلوم شايد درددل های يك مسافر، كام راننده را 
تلخ كرد؛ راستی كاش معلوم می شد كه راننده سر 
صحبت و مذاكره را در تاكسی باز می كند يا مسافر 
پيشقدم است! هرچه هســت، می خواهد نشان 
دهد كه همه ما دنبال گوش شنوا هستيم... حتی 

در تاكسی های شهر تهران...!

دغدغه
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سمیه گالبگیریان
خبرنگار

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ازســوی مرکز آمار ایران در 
سال 1399 نشان می دهد 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 
1399 به 37درصد رســیده، درحالی که این رقم در میانگین 

کشوری 23درصد است.
به این ترتیب می توان گفت دراین سال ها فرصت های شغلی 
مناسبی برای اشتغال بانوان ایجاد نشده یا تقاضای بانوان یزدی 
برای اشتغال افزایش یافته اســت. البته باید درنظر گرفت که 
فرهنگ یزدی ها برای اشــتغال بانوان نیز آنان را از اشتغال در 

برخی از فرصت های شغلی باز می دارد.

آمارها سخن می گویند
براســاس آمارهای ارائه شده ازســوی مرکز آمار ایران درباره 
شاخص های عمده بازارکار جمعیت 15ساله و بیشتر در استان 
یزد در بهار1400 نرخ بیکاری 14درصد بوده که این میزان در 
بهار1399 حدود 7درصد برآورد شده است. این درحالی است 
که میانگین نرخ بیکاری کشور در بهار سال جاری 8/8درصد و 

در بهار سال گذشته 9/8درصد بوده است.
با توجه به این آمارها می توان گفت نرخ بیکاری اســتان یزد 

در بهار امســال نســبت به مدت مشابه سال گذشــته تقریبا 
2برابر شده اســت؛ موضوعی کــه به گفته مســئوالن بخش 
مهمی از آن ناشی از افزایش تقاضای کار ازسوی بانوان است. 
این درحالی است 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، 
به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی را متقاضی کار کرده است 
و با توجــه به مقتضیــات فرهنگی موجود دراســتان، بانوان 
به دنبال شغلی در شأن تحصیالت خود هستند؛ از این رو شاید 
فرصت های شغلی ایجاد شــده برای بانوان، آن چنان که باید 

مورداستقبال قرارنگیرد.

مطالبه های بانوان جویای کار
یک بانوی یزدی دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: با 
شــرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، نه تنها 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 
گذرانده است، در شغلی نامتناسب با تحصیالت خود، آن هم با 

حقوق حداقلی و بدون مزایای قانون کار، فعالیت کند.
»زهرا موســوی« می افزاید: بســیاری از بانوان جویای کار به 
فروشــندگی روی آورده اند، درصورتی که می توان شــرایط 

کارآفرینی را برای بانــوان فارغ التحصیل 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 می کند و 
می افزاید: درحال حاضر واقعا »یک دســت صدا ندارد« و زنان 
باید در کنار مردان شان کار کنند، اما شغل مناسبی، با توجه به 

فرهنگ مردم یزد، در جامعه وجود ندارد.
»مهناز مشتاقیون« ادامه می دهد: بیشتر اشتغالی که در استان 
ایجاد می شــود، مربوط به کارخانه هایی است که نیروی مرد 
می خواهند. به نظر می رسد جایگاه زنان در ایجاد فرصت های 
شغلی در جامعه چندان که باید موردتوجه قرار نگرفته  است 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 پایین تر است و مشکالت 
کم تری درایــن رابطه وجود دارد، اظهــار می کند: با این حال 
در حوزه اشــتغال زنان، درصد بیکاری بانوان یزدی بیشتر از 

میانگین کشوری است.
»عماد تشکری« معتقد اســت که تغییر فرهنگ خانواده ها و 
ارتقای مباحث آموزشی درمیان زنان سبب افزایش درصد آمار 

بیکاری دراین بخش شده است.

وی عنــوان می کند: باتوجــه به اینکه ســهم بیشــتری از 
اشــتغال های ایجاد شــده را مردان تصاحب می کنند، براین 
اساس توسعه مشاغلی که مناسب بانوان باشد، کم تر موردتوجه 

بوده است.
تشکری بهترین راه ایجاد اشــتغال برای بانوان تحصیلکرده 
در استان را اشتغال زایی در حوزه های آی .تی، فضای مجازی 
و فعالیت هایی که پایه نرم افزاری دارنــد، می داند و می گوید: 
باتوجه به اینکه این گونه مشاغل می توانند به صورت دورکاری 
و جزوی از مشاغل خانگی باشد، اهتمام ویژه نسبت به توسعه 
این بخش ها می تواند در زمینه ایجاد اشتغال برای بانوان یزدی 
موثر واقع شود و بخشی از هزینه های خانواده را، در کنار حضور 

در کانون خانواده، تأمین کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد اضافه می کند: 
بیشتر یزدی ها در بخش آموزش، پیشرفت خوبی داشته اند و 
درهمین راستا نیز چند سال رتبه  های باالیی در کنکور به دست 
آورده اند، این درحالی اســت که در حوزه ارتقای مهارت های 

اجتماعی و کارآفرینی دراین حوزه ضعیف عمل شده است.

افزایش تقاضای شغل ازسوی بانوان 
مدیرکل بانوان استانداری یزد نیز دراین باره می گوید: 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 یافته است.

»اعظم کاظمی« با بیان اینکه یزد یک شهر صنعتی است، اظهار 
می کند: غالبا صنایع استان باتوجه به کار سخت و زیان آورشان، 
بیشتر نیروهای موردنیاز خود را از میان قشرهایی با تحصیالت 
پایین و مــردان انتخاب می کنند که این موضوع ســبب بروز 
عدم تعادل در استفاده از نیروی خالق زنان استان در مشاغل 
مختلف شده است. وی معتقد است که با وجود چنین وضعیتی، 
مدیریت های اداری بیشتر مناســب زنان است، اما با توجه به 
کوچک شدن چارت های ســازمانی نیز کم تر از توان و نیروی 

زنان استفاده شده است.
مدیرکل بانوان اســتانداری یزد با ابراز امیدواری نســبت به 
رویکرد دولت سیزدهم نسبت به اشتغال زنان اضافه می کند: 
اخیرا شاهد پیشرفت بانوان اســتان در حوزه مشاغل خانگی 
و کســب مهارت های الزم هســتیم، اما این حــوزه نیازمند 
حمایت های بیشــتری است تا ســبب رونق ایجاد شغل برای 

بانوان این استان شود.
***

به نظر می رســد با توجه به شــرایط موجود، تقویت مشاغل 
خانگی و فراهم کردن فرصت های کارآفرینی، بهترین راهکار 
برای کاهش نرخ بیکاری درمیان بانوان یزدی است، چراکه در 
استانی صنعتی مانند یزد، بیشترین ظرفیت های اشتغال ایجاد 
شده کارگری و ویژه مردان است و زنان باید در مشاغل مناسب 
مشغول به کار شوند و این گونه فرصت های شغل نیز باید ازسوی 

دولت و بخش خصوصی فراهم شود.
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شهر بادام  زمینی 
کمبود صنایع فراوری و ورود بادام های قاچاق، از مهم ترین 

مشکالت تولید بادام زمینی در آستانه اشرفیه  گیالن است

شهرستان آستانه اشرفیه در ۳۵کیلومتری رشت، قطب اصلی تولید بادام 
زمینی کشور به حساب می آید و دراین زمینه شهرتی به هم زده است. اگرچه 
بادام زمینی در برخی دیگر از اســتان های کشــور نیز کشت می شود، اما 
مرغوبیت و خاستگاه اصلی آن این شهرستان است، به گونه ای که برند بادام زمینی آستانه 
برای فعاالن این بخش شهره است و چه بسا بسیاری از بادام های غیربومی یا وارداتی به نام 
بادام آستانه اشرفیه به فروش می رسد. فصل برداشت بادام زمینی در ۲هزارو ۵۰۷هکتار 
از اراضی کشاورزی آستانه اشرفیه مدتی است که آغاز شده است و بادام کاران این شهرستان 
در روستای »نقره ده« نخستین برداشت ها را نیز انجام داده اند. دراین میان باید اشاره کرد 
که سنتی بودن کشت و باال بودن هزینه تولید ازجمله مشکالت مشترک کشت و برداشت 
بادام زمینی در آستانه اشرفیه است. با این حال متولیان امر تنها راه برون رفت از معضالت 

فعلی را کشت گونه های پربار و مقاوم در مقابل آفات و مکانیزه شدن کشت می دانند.

کشت سنتی و بهره  وری پایین
کشت بادام زمینی همه ساله در اوایل اردیبهشــت ماه ازسوی بادام کاران منطقه انجام و 
برداشــت آن نیز از اوایل مردادماه آغاز و تا اواخر مهرماه ادامه می یابد. ۷هزار بهره بردار 
بادام زمینی به طور مســتقیم و ۴هزارنفر نیز به صورت غیرمســتقیم در زمینه کشت، 
داشت، برداشت و فراوری این محصول فعالیت دارند. »محمود غالمی« کشاورز بادام کار 
آستانه اشرفیه دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: با وجود اینکه اکنون نرخ بادام 
زمینی خشک نسبت به سال های گذشته بهتر شــده ، اما هزینه تولید و تهیه کود و سم 
کشاورزی و کارگر باالتر رفته است. همچنین برای کشت بهینه بادام زمینی ضروری است 
که به سمت مکانیزاسیون باغداری حرکت کنیم. وی می افزاید: ازسوی دیگر همزمان با 
برداشت محصول در آستانه اشرفیه، بادام  زمینی دیگر کشورها ازجمله عراق و هند عرضه 
می شود آن هم به نام »بادام زمینی آستانه اشرفیه« که حتی برخی سودجویان آن را با بادام 
این شهرستان مخلوط می کنند. دراین شرایط هم به برند بادام آستانه اشرفیه خدشه وارد 
می  شود هم اینکه در میزان فروش این محصول تأثیر منفی برجا می گذارد و زمینه ساز بروز 
خسارت های جبران ناپذیری برای باغداران این حوزه می شود.  وی اضافه می کند: انتظار ما 
این است که مسئوالن مربوط با افزایش حمایت  ها، سطح زیرکشت این محصول و صنایع 
تبدیلی موردنیاز را افزایش دهند. ضمن اینکه گونه هــای جدید بادام زمینی که معرفی 

می کنند، چندان مرغوب و خوش طعم نیست و باغداران تمایلی به کشت آنها ندارند .

ظرفیت حداکثری؛ بهره وری حداقلی
بررسی های انجام شده نشان می دهد با وجود استعدادهای اقلیمی و محیطی برای کشت 
بادام زمینی در آستانه اشرفیه، تاکنون اقدام های موثری برای استفاده بهینه از این ظرفیت 
مهم در منطقه انجام نشده است. برهمین اساس هم هست که بادام زمینی با بازدهی پایین 
و بهره وری حداقلی دراین منطقه کشت می شود. درحال حاضر 6واحد فراوری بادام زمینی 
در شهرک های صنعتی آستانه اشرفیه وجود دارد که در زمینه خشک کردن، دانه بندی 
و بســته بندی بادام زمینی فعالیت می کنند و برای حدود ۸۰نفر اشتغال ایجاد کرده اند. 
عالوه بر اینها، یک واحد تولید کود گیاهی از پوســت بادام زمینــی نیز در ناحیه صنعتی 

»پرکاپشت« با ایجاد اشتغال برای ۱۰نفر، مشغول به فعالیت است.

کمبود صنایع تبدیلی
 مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه با بیان اینکه نخستین محصول بادام زمینی امسال 
در سطح ۷هزارمترمربع از زمین های کشاورزی روستای »نقره ده« بخش بندرکیاشهر از 
توابع این شهرستان برداشت شده است، می گوید: بیش از ۸۰درصد از بادام زمینی موردنیاز 
کشور دراین شهرستان تولید و به بازارهای مصرف عرضه می شود.  »مهرداد محمدی« 
می افزاید: به صورت متوسط در هر هکتار سطح زیرکشت بادام زمینی، حدود 6/۵تن پیله 
تر حاصل می شــود. از این میزان پیله تر، حدود ۴تن دانه بادام زمینی به دســت می آید. 
درمجموع ۱۵هزارتن پیله تر و ۴هزارتن بادام خشــک در آستانه اشرفیه تولید می شود. 
اینها درحالی است که حدود 6۰درصد از اراضی بادام زمینی شهرستان آستانه اشرفیه در 
بخش بندرکیاشهر و ۴۰درصد نیز در بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد و به گفته مدیر 
جهاد کشاورزی آستانه اشــرفیه، »کورکاء«، »استخر بیجار«، »پرکاپشت مهدیخانی«، 
»خوشــکاروندان«، »نقره ده« و »تمچال« از مهم ترین مراکز کشت بادام زمینی دراین 
شهرستان به شــمار می روند. محمدی همچنین با اشــاره به برخی از مشکالت کشت 
بادام زمینی دراین منطقه عنوان می کند: سنتی بودن کشــت، کمبود صنایع تبدیلی و 
فراوری و ورود بادام هــای بی کیفیت قاچاق به بازار، از مهم ترین چالش هایی اســت که 

بادام زمینی کاران آستانه اشرفیه با آنها مواجه هستند.

جهانی سازی تجارت بادام زمینی 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن نیز دراین باره به خبرنگارهمشهری 
می گوید: رونق تجارت و بازار بادام زمینی آستانه اشــرفیه باید جهانی شود و برای تحقق 
این موضوع سال گذشــته »میز کاالیی« بادام زمینی را دراین شهرستان برگزار کردیم 
که گام مهمی دراین عرصه به حســاب می آید. »فرهاد دلق پوش« با بیان اینکه در چند 
سال گذشته ثبت مالکیت فکری و صنعتی ۴محصول مهم کشاورزی گیالن انجام شده 
است، اضافه می کند: تاکنون موفق به ثبت مالکیت محصوالت زیتون، بادام زمینی، چای و 
برنج به صورت ویژه برای گیالن، با توجه به کیفیت و کمیت باالی این محصوالت، شده ایم 

و دراین راستا نیازمند پشتیبانی بیشتر برای تحقق اهداف مدنظر هستیم.

فعال سازی ظرفیت های بخش خصوصی
نماینده آستانه اشرفیه و کیاشهر درمجلس شورای اسالمی نیز دراین زمینه بر توجه بیشتر 
به فعال سازی ظرفیت های بخش خصوصی و استفاده بهینه از قابلیت های این بخش تأکید 
می کند و می گوید: بادام و برنج آستانه اشرفیه قابلیت توسعه و تجاری سازی بیشتری دارد 
که با ورود بخش خصوصی و همچنین برنامه ریــزی، حمایت و نظارت دقیق تر، می تواند 
مسیر پیشرفت را به سرعت طی کند. »ابراهیم نجفی« می افزاید: بسیاری از مأموریت های 
بخش دولتی باید به بخش خصوصی دارای تعهد و تخصص واگذار شود تا از قابلیت های 
متخصصان بیش از پیش بهره مند شویم. وی همچنین با اشاره به ظرفیت های قابل توجه 
آستانه اشــرفیه در حوزه کشــت ۲محصول بادام زمینی و برنج اضافه می کند: توســعه 
تولیدهای کشاورزی دراین منطقه، می تواند اقتصاد و اشتغال آستانه اشرفیه و شهرها و 
روستاهای حومه را متحول کند. برهمین اساس است که دراین حوزه مسئوالن اداره های 
جهاد کشاورزی و صمت باید همکاری های گسترده ای با یکدیگر داشته باشند تا بتوان 

گام های موثرتری برای توسعه کشاورزی دراین شهرستان برداشت.

فرشته رضایی
خبرنگار

اگرچه اين روزها همه گیری ويروس کرونا در استان اردبیل روند نزولی دارد، اما شهروندان از کمبودهای درمانی و همچنین  کندی روند واکسیناسیون گاليه دارند

راه اندازی »شهرک صنعتی بزرگ کردستان« در ديواندره 
سرانه صنعتی اين استان را درحدود 4/5مترمربع افزايش می دهد

پوپک قاسمی
خبرنگار

اگرچه این روزها پیک پنجم همه گیری ویروس کرونا در اســتان 
اردبیل روند نزولی به خود گرفته اســت و مسئوالن مربوط دراین 
اســتان از »نارنجی« شــدن وضعیت اردبیل خبــر می دهند، اما 
نگرانی ها دراین زمینه همچنان ادامه دارد. هرچند اردبیل در اوایل همه گیری 
ویروس کرونا وضعیــت چندان حادی نداشــت، اما در ماه هــای اخیر میزان 

فوتی های 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 همه گیری ویروس کرونا افزایش معناداری 
داشته اســت و اردبیل از این نظر در رتبه سوم کشــور قرار دارد؛ موضوعی که 
کارشناســان معتقدند دلیل اصلی آن افزایش تعداد جانباختگان به دلیل ابتال 
به ویروس کرونا بوده است.  این درحالی است که چندی قبل مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی استان نیز موضوع افزایش شمار جان باختگان روزانه ناشی از ابتال به 
ویروس کرونا در استان اردبیل را تأیید و اعالم کردند که تعداد فوتی های روزانه 
دراین حوزه در ۳ماه اخیر کم تر از ۵نفر بود که با ادامه همه گیری گسترده درموج 

پنجم، حتی به ۱۰نفر هم رسید.

ضعف زیرساخت های درمانی
همه اینها درحالی است که کارشناسان حوزه بهداشت 
و درمان معتقدند نبود تجهیزات کافی و ضعف های 
زیرســاختی موجود در حوزه بهداشت و درمان، 
ســهم عمده ای در افزایــش آمارهای مرگ و 
میر ناشی از ابتال به ویروس کرونا در استان 
اردبیل دارد؛ کمبودهایی که در شــرایط 
بحرانی کنونی بیش از پیش به چشــم 

می آید.  وضعیت همه گیــری ویروس کرونــا در اردبیل در حالی به شــرایط 
نگران کننده رسید که با وجود افزایش تعداد مبتالیان، امکان بستری بیماران 
ناکافی بود و این موضوع گالیه شهروندان را نیز به همراه داشت. »تقی رحمانی« 
یک شهروند اردبیلی دراین زمینه اظهار می کند: بیمارستان های استان اردبیل 
در شرایط عادی ظرفیت کافی برای بستری بیمارستان در بخش ویژه آی.سی.

یو ندارند و این کمبود در زمان همه گیری ویروس کرونا بیشتر خود را نشان داد. 
وی ادامه می دهد: درچنین شــرایطی برخی بیماران با وجود نیاز به بســتری 
در بخش ویژه، همچنان در بخش عمومی مبتالیان به ویروس کرونا بســتری 

می شوند.

گالیه از روند واکسیناسیون
»نسرین فدایی« یکی دیگر از شــهروندان اردبیلی درباره کمبودهای درمانی 
موجود دراســتان و تبعات آن برای مردم می گوید: درحالی که بستری کردن 
بیمار ما در بیمارستان ضروری بود و حال چندان مناسبی نداشت، اما به دلیل 
نبود تخت خالی برای بســتری، ترخیص و به خانه منتقل شــد. با توجه به این 
موضوع و بدون اینکه امکاناتی در اختیار خانواده قرار گرفته باشد، ۲نفر دیگر از 
اعضای خانواده ما به ویروس کرونا مبتال شدند.  اینها درحالی است که تعدادی 
دیگر از مراجعان به مراکز درمانی اردبیل، از قطع برق و خاموشــی دســتگاه 
اکســیژن بیماران می گویند و از نبود ژنراتور برق در بیمارستان ها گالیه دارند. 
یکی از اعضای کادر درمان بیمارستانی درشهر اردبیل دراین باره می گوید: برق 
بیمارستان درحالی قطع می شود که ما حتی قادر به رگ گیری برای تزریق سرم 
نیستیم. کار ما دقت باالیی الزم دارد و با قطع برق در کار درمان اختالل به وجود 
می آید. درچنین شرایطی شهروندان اردبیلی از نحوه واکسیناسیون هم راضی 
نیستند و از شلوغی بیش ازحد مراکز تزریق واکسن گالیه دارند؛ موضوعی که 
حتی برای افرادی که باید دوز دوم واکســن خود را تزریق کنند نیز مشکالت 

بسیاری به وجود آورده است.

کرونا، تنها دلیل افزایش مرگ ومیر در اردبیل نیست
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اســتان اردبیل تعداد فوتی های ناشی از 
ویروس کرونا از ابتدای همه گیری این ویروس تاکنون را درحدود 
۲هزارنفر اعالم می کند و می گوید: اعضای کادر درمان در استان 
نهایت سعی خود را برای مداوای بیماران انجام می دهند، اما 
متأسفانه با وجود اینکه تا ۲ماه قبل به وضعیت پایدار رسیده 
بودیم، با افزایش برخی سهل انگاری ها و برگزاری مراسم و 
افزایش مسافرت ها، اردبیل در پیک پنجم قرار گرفت و 

بیشتر شهرهای استان قرمز و نارنجی شدند.
»شهرام حبیب زاده« اظهار می کند: با توجه به 

شرایط موجود، فرایند بستری مبتالیان در بیمارستان های استان به گونه ای است 
که فقط بیماران بدحال بستری می شوند و بیماران با حال عمومی نسبتا خوب 
و اشباع اکســیژنی باالی ۹۳درصد، در منزل تحت مراقبت قرار می گیرند. وی 
درباره رتبه سوم اردبیل در افزایش مرگ و میرها نیز عنوان می کند: هرچند این 
افزایش مرگ و میر همزمان با همه گیری ویروس کرونا بوده است، اما آمارها باید 
مورد تحلیل و بررسی دقیق تری قرارگیرد و دالیل به روشنی احصا شود. با این 
وجود نکته اینجاست که نمی توان فقط همه گیری ویروس کرونا را در افزایش 

مرگ ومیر دراستان دخیل دانست.

وضعیت کنونی واکسیناسیون در استان
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اردبیل درباره روند واکسیناسیون دراین 

اســتان نیز می گوید: براســاس آخرین آمارهایی که تــا این لحظه 
احصا شــده، تاکنون ۳۴۱هزارو ۵۱۸ ُدز واکســن نوبت نخست و 

۱66هزارو ۲۹۷ُدز واکســن نوبت دوم در استان اردبیل تزریق 
شده اســت.  حبیب زاده واکسیناســیون را راه مطمئن برای 
رهایی از همه گیری ویروس کرونا عنوان می کند و می افزاید: 

واکسیناسیون گروه های هدف براســاس ابالغیه های وزارت 
بهداشت در اردبیل درحال انجام است و از افراد واجد شرایط در 

استان درخواست می کنیم برای تزریق واکســن حتما در سامانه 
salamat.gov.ir  ثبت نــام و پس از دریافــت پیامک نوبت دهی، 

به مراکز واکسیناســیون مراجعه کنند. وی ادامه می دهــد: در ادامه روند 
واکسیناســیون در اردبیل، همه افراد متولد قبل از ســال۱۳6۵ مشمول 

دریافت واکسن هستند و باید برای جلوگیری از ابتال و کاهش آمار بستری 
و فوتی مبتالیان کرونا واکسینه شــوند.  حبیب زاده همچنین از مردم 

خواست حتی درصورت تزریق واکسن نیز پروتکل های بهداشتی را 
با جدیت رعایت کنند، چراکه کرونــا همچنان بی رحمانه قربانی 

می گیرد و هرگونه غفلت سبب می شــود وضعیت بحرانی تر از 
قبل شود.

 گام بلند کردستان
 در مسیر توسعه صنعتی

کردستان ازجمله اســتان های مرزی کشور 
به حساب می آید که همچنان با کمبودهای 
صنعتی قابل توجهی مواجه اســت و با وجود 
اقدام های گسترده ای که درسال های اخیر باهدف توسعه 
صنایع دراین استان انجام شده، اما هنوز رونق مطلوبی دراین 
عرصه دیده نمی شود. براین اســاس هم بود که در نشست 
اخیر هیأت مدیره ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران، ایجاد یک شهرک صنعتی جدید در استان  
کردستان، در کنار ساخت چند شهرک صنعتی جدید دیگر 
در استان های مختلف، به تصویب رسید. »شهرک صنعتی 
بزرگ کردستان« به مســاحت ۷۱۳هکتار در شهرستان 
دیواندره ازجمله شهرک های صنعتی جدیدی است که قرار 
اســت به صنعتی شدن استان کردســتان کمک کند و به 
تقویت زیرساخت ها و همچنین میزان اشتغال دراین عرصه 
رونق ویژه ای ببخشد و گامی باشد درمسر توسعه صنعتی 

استان کردستان.

تالش برای توسعه تولید
درحال حاضــر مســاحت مجموع شــهرک های صنعتی 
کردستان بیش از هزارو ۳۷۰هکتار است. این درحالی است 
که ســرانه زمین صنعتی در کردســتان بــه ازای هرنفر 
۹/۱مترمربع است که این میزان در کشور به ۱۷مترمربع 
می رسد. 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 شهرک های 
صنعتی کردســتان فعال هســتند که میزان اشتغال زایی 
این واحدها بیش از ۱۲هزارنفر است. با این وجود رتبه این 

استان از لحاظ صنعتی در ردیف آخرین استان های 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 ســرمایه گذار دراین استان 

صورت گیرد.

جان تازه در کالبد صنایع کردستان
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی کردســتان با 
تأیید خبر ایجاد شــهرک صنعتی بزرگ کردســتان، در 
گفت وگو با خبرنگارهمشهری اظهار می کند: ساخت این 
شــهرک در زمینی به مســاحت ۷۱۳هکتار، به تصویب 
مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی رسیده است و 

خبرامیدوارکننده ای برای صنایع استان به حساب می آید.
»احمدخسروی« می افزاید: در نشست اخیر هیات مدیره 
ســازمان صنایع کوچک و شرکت شــهرک های صنعتی 
کشور ایجاد شــهرک بزرگ صنعتی کردســتان به همراه 
۳شهرک دیگر در اســتان های مختلف کشور به تصویب 
رسید؛ موضوعی که می تواند جان تازه ای در کالبد صنعت در 
کردستان باشد. وی با بیان اینکه یکی از موانع توسعه صنعتی 
در کردستان کمبود سرانه فضای صنعتی است، می گوید: 
کمبود زمین در اســتان، عامل پایین بودن سرانه فضای 
صنعتی دراین اســتان است. خســروی ادامه می دهد: از 
ســال۱۳۹۵ پیگیری های الزم برای راه اندازی »شهرک 
صنعتی بزرگ کردستان« درجریان است و گام های مهمی 
دراین عرصه برداشته  شد. برهمین اســاس هم بود که از 
مدت ها قبل اجرای طرح مطالعاتی و بررسی همه جوانب 

مربوط به این پروژه ازسوی مشاور درحال انجام بود.

رفع چالش کمبود زمین
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان می گوید: 
با ایجاد این شهرک بزرگ، کمبود زمین که یکی از مهم ترین 
مشــکالت و موانع توسعه صنعتی 

استان است، رفع می شــود و افق جدیدی را می توان برای 
رونــق روزافزون صنایع کردســتان و همچنیــن افزایش 
اشــتغال دراین بخش متصور بود. خسروی اظهار می کند: 
زمین صنعتی در کردستان به نسبت استان های همجوار، 
گران است و اجرای این شهرک دراین برهه زمانی می تواند 
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 شهرک های استان کم تر است. براساس برآوردهای 
انجام شده، قیمت زمین دراین شهرک صنعتی در مقطع 
کنونی، یک چهارم قیمت زمین های صنعتی استان است. 
وی فراهم شــدن چنیــن شــرایطی را نویدبخش حضور 
بیشتر بخش خصوصی در عرصه صنایع کردستان و جذب 
روزافزون ســرمایه گذاران به این اســتان عنوان می کند و 
می افزاید: چنین شــرایطی می تواند به رفع موانع تولید و 
توسعه صنایع کوچک در اســتان کمک قابل توجهی کند. 
خسروی با تأکید بر اینکه دراین طرح مصوب همه جوانب 
کار در نظر گرفته شده است، تصریح می کند: چندین نقطه 
برای ایجاد شــهرک صنعتی  بزرگ کردســتان پیشنهاد 
داده شده که درنهایت با بررسی مشاوران، به نقطه کنونی 
در دیواندره رســیدیم. وی اظهار می کند: در نقطه درنظر 
گرفته شده، همه پیش بینی های الزم برای استقرار صنایع 
انجام شده است. براین اساس وضعیت دسترسی به امکانات 
زیرساختی ازجمله آب، برق، حمل ونقل، جاده، همچنین 
میزان و پراکندگی جمعیت در منطقه، شــرایط اقتصادی 
و...ازسوی مشاوران طرح بررسی و درنظر گرفته شده است.

دسترسی مناسب به زیرساخت ها
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان یکی از 
ویژگی های بارز این شهرک را فراگیر بودن و واقع شدن آن 
در نقطه مرکزی جغرافیای کردستان می داند و می گوید: 
هزارو ۴۰۰هکتار برای ایجاد این شهرک درنظر گرفته شده 
که در فاز نخست ۷۱۳هکتار آن به عنوان »شهرک بزرگ 

صنعتی استان« تعریف شده است.  خسروی با بیان اینکه 
شهرک بزرگ صنعتی کردستان در فاصله ۵۵کیلومتری 
از شهر سنندج و حدفاصل ۳ شهرســتان دیواندره، بیجار 
و ســنندج قرار دارد، می افزاید: با قرارگیری این شــهرک 
درمیان این ۳شهرستان، تأمین امکانات و دسترسی به منابع 
آب، برق و گاز  آسان تر خواهد بود. وی ادامه  می دهد: با ایجاد 
این شهرک در استان کردستان، بزرگ ترین شهرک صنعتی 
را در نیمه غربی کشور درمیان استان های همدان، کرمانشاه، 
آذربایجان  غربی و شرقی در چند سال آینده خواهیم داشت. 
خسروی می افزاید: ایجاد این شهرک ۴/۵مترمربع بر سرانه 
صنعتی  استان اضافه خواهد کرد. این افزایش سرانه  استان 
را از لحاظ رتبــه ، از ردیف آخرین های صنعتی کشــور به 

ردیف های میانی و رتبه های ۱۵، ۱6 باال می کشد.

یک تحول مهم در استانی غیرصنعتی
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی کردستان ایجاد 
شهرک بزرگ صنعتی کردســتان را از اقدام های مغفول 
مانده برای توسعه استان می داند که پس از چندین سال به 
ثمر نشسته است. وی تأکید می کند: 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 می افزاید: 
این شهرک به صنعتی کردن کردستان و جذب سرمایه به 
این استان کمک بزرگی می کند و درنهایت گام موثری برای 
توسعه اقتصادی دراین استان به حساب می آید. وی ایجاد 
این شهرک را در کردستان یک اقدام تحولی بزرگ می داند 
و اظهار می کنــد: ایجاد یکی از بزرگ ترین شــهرک های 
صنعتی کشور در یک استان غیرصنعتی، دستاوردی بزرگ 
محسوب می شود که در دولت های مختلف پیگیری و محقق 
شده است. خسروی اضافه می کند: امیدواریم اجرای طرح 
شهرک بزرگ صنعتی کردســتان، به عنوان مطالبه عموم 
مردم این استان، با حمایت های همه جانبه ظرفت ۵،6 سال 
آینده به نتیجه برســد تا حلقه ای از زنجیره صنعتی شدن 

استان تکمیل شود.

فرحناز چراغی
خبرنگار
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فراوری ویژه گردو در اقلید استان فارس
گردو درختی است که در مناطق سرد رشد و محصول دهی مطلوبی دارد و زمان 
برداشت محصول نیز بسته به شــرایط محیطی، از اواسط شهریورماه به بعد آغاز 
می شود. براین اساس شهرســتان اقلید که یکی از مناطق سردسیر استان فارس 
به شــمار می رود، از مهم ترین مراکز تولید گردو در کشور به حساب می آید. اندازه 
گردو، رنگ روشــن مغزگردو و خســارت پایین ازنظر آفت ها از مهم ترین عوامل 
زمینه ساز کیفیت باالی گردوی اقلید است. براساس اعالم مسئوالن استان، اقلید 
۹درصد از تولید گردوی کشــور را به خود اختصاص داده است. گفته می شود این 
شهرستان با دارا بودن ۳هزارو۲۰۰هکتار باغ گردو، ساالنه بیش از ۶هزارتن از این 
محصول را تولید می کنــد و به همین دلیل اقلید را قطب تولید گردو در اســتان 
فارس می دانند. همچنین ســاالنه حدود ۲۲هزارتن گردو از استان فارس صادر 
می شود که ۲۵درصد از آن در اقلید تولید می شود. اینها درحالی است که گردو از 
مغزهای مغذی است که در اقلید از آن برای تولید »ترشی گردو«، »مربای گردو«، 
»جوزقند«، »گردوی آبگشا« و… استفاده می شود. دراین شهرستان عالوه بر مغز 
گردو، پوست آن نیز مصرف می شود و معموال برای استفاده در رنگرزی مورد توجه 
است. رنگ سبز تیره  موردنظر قالی بافان و فعاالن بخش صنایع دستی داری، اعم از 

گلیم، جاجیم، گبه و… از پوست گردوی تر به دست می آید.

نیاز به کشت ارقام جدید در زنجان
کشت گردو در اســتان زنجان مورد اســتقبال باغداران قرار دارد و باغ های گردو 
1۰درصد از کل باغ های استان را شامل می شوند. این استان دارای حدود ۶هزارو 
7۰هکتار باغ گردوست که هم اکنون ۵هزارهکتار از این سطح، بارور است و بیش از 
8هزارتن محصول از آنها برداشــت می شود. شهرســتان های زنجان و خدابنده 
بیشــترین میزان باغ های گردو را به خود اختصاص داده انــد و البته بزرگ ترین 
باغ گردوی »کشــت بافت« خاورمیانه به وســعت ۲۰۰هکتار هم در شهرستان 
خرمدره قراردارد. ویژگی مهم گردوی این استان، طعم منحصربه فرد آن به دلیل 
میزان رطوبت موجود است، اما با توجه به مشکالتی مانند باردهی کم و مقاومت 
نه چندان زیاد دربرابر شرایط نامســاعد اقلیمی، نیاز به کشت ارقام جدید و برتر 
احساس می شود. کارشناسان، سرشاخه کاری و تعویض تاج درختان گردو را یکی 
از راهکارهای نجات باغ ها از شرایط فعلی و حرکت به سوی تولید پایدار و محصول 
باکیفیت می دانند و باغداران نیز در ســال های اخیر این روش را به کار گرفته اند. 
اینها درحالی است که باغداران زنجانی معتقدند نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی 
در کنار فروش خرد و گرایش به خودمصرفی گردوکاران منطقه، سبب شده این 
فرصت سرمایه گذاری مغفول باقی بماند. آنها همچنین معتقدند به دلیل نبود متولی 
صادرات برای خرید مستقیم گردو از کشاورزان، واسطه ها با قیمت پایین اقدام به 
خرید از گردوکاران می کنند. این شرایط موجب شــده تا واسطه ها با عرضه این 
محصول در بازار دیگر استان ها، سود بیشتری عایدشان شود. با این حال گردوکاران 
زنجان برای سودآوری بیشتر، چشم به مسئوالن دارند تا فرصت های صادراتی و 

صنایع تبدیلی را فراهم کنند. 

پاوه؛ قطب تولید گردو در کرمانشاه
کرمانشاه یکی از استان های تولیدکننده گردو است و برآورد می شود درسال جاری 
حدود 18هزار و ۴8۵تن گردوی خشک دراین استان تولید شود. سطح باغ های 
گردوی استان بیش از ۹هزارو 1۹۲هکتار است که البته ازاین رقم، 8هزار ۲۲۴هکتار 
باغ گردوی بارور اســت، اما بقیه باغ های گردو هنوز به مرحله باروری نرسیده اند. 
متوسط عملکرد آبی باغ های گردوی استان هم ۲تن گردوی خشک در هکتار است. 
بیشترین باغ های گردوی استان با هزارو ۴۴۲هکتار و تولید حدود ۲هزارتن، در 
شهرستان پاوه قرار دارد. باغ های گردوی پاوه به دلیل استفاده کم باغداران از سم و 
کود، در فهرست باغ هایی با محصوالت سالم قراردارد. برنامه توسعه باغ های گردو در 
استان در دستورکار اداره کل جهاد کشاورزی کرمانشاه است و البته افزایش سطح 
باغ ها 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 شهرستان هایی هستند که کشت گردو درآنها انجام می شود. برداشت 
گردو در شهرستان های گرمسیر استان از شــهریورماه آغاز می شود و با توجه به 
تنوع اقلیمی استان، برداشــت محصول در باغ های گردو تا اواخر مهر ادامه پیدا 
می کند. خشکسالی اخیر سبب کاهش میزان عملکرد محصول و حساسیت نسبت 
به سرمازدگی شده است. بخشی از گردو در استان مصرف داخلی دارد و بخشی از 
آن نیز به کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس صادر می شود. ویژگی منحصربه فرد 
گردوی استان این است که در ارتفاعات باال به دلیل بارندگی و دمای مناسب میزان 

روغن و عطر طعم گردو بسیار باال می رود. 

کیفیت باالی گردوی لرستان 
آب فراوان، خاک حاصلخیز و هوای مناسب لرستان سبب شده گردوی تولیدی 
این اســتان از مرغوبیت باالیی برخوردار باشــد. با این وجود، به دلیل نداشــتن 
برند برای محصوالت تولیدی، همچنان در گمنامی به ســر می برد. در لرســتان 
1۴هزارو8۰۰هکتار باغ زیرکشــت گردو قــراردارد و میانگین عملکرد درهکتار 
نیز حدود ۲/۵تن و ساالنه ۲۲هزارتن است. همچنین الشــتر، بروجرد، دورود و 
الیگودرز تولیدکنندگان اصلی گردو در اســتان لرستان هستند. ازآنجاکه بیشتر 
باغ های گردوی لرستان در مناطق معتدل و سرد مانند الشتر و بروجرد با منابع آبی 
معموال مطلوب قرارگرفته اند، خشکسالی خسارت خاصی به آنها وارد نکرده است، 
اما حدود ۵درصد از باغ های اســتان دچار سرمازدگی شده اند. مشکالتی ازجمله 
سرمازدگی و گاه تنش های خشکی و باد های گرم تابستانی، آفت باغ های گردوی 
لرستان می شوند، اما مهم ترین مشکالت، قدیمی بودن باغ ها و ارقام شان است که 
این ارقام قدیمی باید اصالح شوند. باغداران با اســتفاده از سرشاخه کاری، ارقام 
جدید را پیوند می زنند تا عملکرد را ازلحاظ کمیت، باال ببرند. ارقام جدید ازلحاظ 

کیفیت نیز به دلیل داشتن پوسته نازک و کاغذی و یکنواختی در 
رسیدن، نسبت به آفات مقاوم تر هستند. براین اساس اداره 

جهادکشاورزی استان لرستان برای کمک به کشاورزان، 
ساالنه حدود 1۶۰هکتار سرشاخه کاری انجام می دهد، 

اما معموال خود کشــاورزان نیز به این موضوع ورود 
می کنند. مشــکل اصلی بخش کشاورزی لرستان 
در حوزه صنایع تبدیلی و فراوری است. برای مثال 
اگر شرکتی توانایی خرید گردوی لرستان را داشته 
باشد، به دلیل نبود یک تشکل غیردولتی یا اتحادیه 
تعاونی های خاص برای مدیریت این موضوع، عمال 

این اتفاق نمی افتد، مگر افرادی که با کارت بازرگانی، 
آن هم خارج از استان بتوانند چنین خریدی انجام دهند.

تویسرکان؛ پایتخت گردو
 همدان یکی از استان های مهم در زمینه کشت گردو به شمار می رود و به تنهایي، 
1۵درصد از مجموع تولید محصول گردوي کشور را به خود اختصاص داده است. 
دراین میان شهرستان تویســرکان با برخورداري از ۶هزارو 1۰۰هکتار باغ گردو، 
بیش از ۲۰درصد از تولید گردوي اســتان را در اختیار دارد. براساس اعالم وزارت 
جهادکشــاورزي، متوســط تولید گردو در هرهکتار از باغ های گردوي کشــور، 
۲هزارو ۳7۹کیلوگرم اســت، درحالي که این رقم در تویسرکان به ازاي هرهکتار 
به ۴هزارکیلوگرم مي رسد و درحال حاضر برداشت گردو از بیش از ۶هزارهکتار از 
باغ های تویسرکان آغاز شده است. شهرستان تویســرکان با بیش از ۶هزارهکتار 
باغ  گردو و تولید این محصول باکیفیت و مرغوب، پایتخت »طالی ســبز« ایران 
نام گرفته و حتی این محصول ارزشمند در سازمان مالکیت فکری جهانی )ویپو( 
ثبت شده است. بیش از 7هزارنفر از باغداران تویســرکان هرساله برداشت گردو 
دارند و به گفته مدیر اداره جهادکشاورزی تویسرکان، معیشت بیش از 7۰درصد از 
مردم این شهرستان، به طور مستقیم وغیرمستقیم وابسته به گردوست. گردوی 
تویسرکان دارای طعم، رنگ، درصد چربی و مواد مغذی منحصربه فردی است و 
حتی در بازارهای جهانی، حرف های زیادی برای گفتن دارد. سال گذشته برداشت 
گردو درمقایسه با سال های گذشته افزایش بیش از ۲هزارتنی داشت. این طالی 
سبز با پوست چوبی و یا مغز به کشورهای همسایه صادر می شود و البته درصورت 
راه اندازی واحدهای بســته بندی مدرن، درآمد و ارزش افزوده فعاالن این بخش 
بیشتر نیز خواهد شد. گردوی تویسرکان به دلیل نداشتن بسته بندی و برچسب 
به عنوان یک محصول جهانی، ســهم ناچیزی در صادرات دارد که با ایجاد برخی 
تغییرات می تواند نظر مشتری های خارجی را هم جلب کند و سهمی در بازارهای 
فراملی داشته باشد. اگرچه هنوز بخشی از نیاز کشور به گردو ازطریق واردات تأمین 
می شود و گردوی تویسرکان نیز بیشتر مصرف داخلی دارد، اما قرارگرفتن در قفسه 
فروشگاه های کشــورهای خارجی، آرزوی محالی نیســت. خام فروشی و کمبود 
شدید کارگاه های صنایع تبدیلی و فراوری، برخی از مشکالت در مسیر بهره وری 
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 به شمار می رود. با این وجود به نظر می رسد با 
تالش هاي منسجم و کارشناسانه، مي توان گردو را نیز مانند پسته، به عنوان یک 
محصول کشاورزي استراتژیک در بازارهاي جهاني ارائه کرد تا با غول هاي تجاري 
جهان مانند آمریکا رقابت  کند و ارزآوري باالیي براي کشور داشته باشد و نه فقط 

تویسرکان، بلکه کل کشور از آورده  ارزي آن منتفع شود.

کشت گردوی پکان درمیان بیم و امید کرمانی ها
امسال سطح زیرکشــت گردو در اســتان کرمان 17هزارو 1۰۰هکتار بوده که از این 
مقدار، ۳هزارو ۶۰۰هکتار به صورت نهال و 1۳هزار و ۵۰۰هکتــار نیز بارور بوده اند و از 
هرهکتار حدود هزارو۲۰۰کیلوگرم گردو برداشت می شود. پیش بینی برداشت گردو در 
سال جاری حدود 1۶هزارتن محصول خشک است که درمقایسه با سال گذشته حدود 
هزارتن کاهش داشته و دلیل آن هم سرمازدگی و خشکسالی گزارش شده است. ساالنه 
حدود 1۳هزارمیلیارد ریال درآمد عاید کشاورزان باغدار استان می شود. برداشت گردو 
در استان از اوایل شهریورماه آغاز و تا اواســط مهرماه ادامه  دارد و شهرستان بافت نیز 
بیشترین برداشت گردو را در استان به خود اختصاص داده است. بررسی ها نشان می دهد 
حدود ۵۰ تا ۶۰درصد از گردوی برداشتی در داخل استان به مصرف می رسد و بقیه نیز 
در داخل کشور و درصد کمي هم به کشورهاي همسایه صادر مي شود. در استان کرمان 
اقتصاد مناطقی که گردوخیز هســتند، به صورت تک محصولی است. برهمین اساس 
گردوکاران در شهرستانی مانند بافت که بســیاری از خانواده  ها معاش  خود را از فروش 
گردو تأمین مي کنند، نیازمند حمایت مسئوالن براي ساماندهي بازار فروش این محصول 
هستند. تنوع ژنوتیپ  های مختلف از مشکالتي است که به بازار گردو ضربه زده 
و قدرت رقابت را از بازار استان کرمان گرفته، زیرا تعداد کمی از درختان 
ازطریق کشــت بذر، تنوع واریته  های مختلف دارند. عدم برندسازي 
هم انگیزه کشاورزان براي افزایش کیفیت گردو را ازبین برده است. 
خرده مالکی، یک دســت نبودن باغ ها و کشت سنتي در برخي 
نواحي، از دیگر چالش هایی است که قدرت رقابت گردوي استان 
کرمان در بازار این محصول را کم کرده است. با این وجود کاشت 
گردوی گرمسیری »پِکان« چندسالي است که در جنوب استان 
آغاز شده است؛ نوعي گردوی بومی جنوب شرقی ایاالت متحده 
آمریکا و جنوب مکزیک که ۹8درصد آن را مغز تشکیل می  دهد. 
این نوع گردو برخالف سایر گردوها دارای جداره سخت جداکننده 
در داخل هسته نیست و بســیار خوش خوراک و بازارپسند است. 
عملکرد گردوی پِکان در جنوب کرمان ۶۰۰کیلوگرم درهکتار عنوان 
شده که به شکل تک  درخت در باغ  های »دلفارد« و در شهرستان های جیرفت، 
منوجان و عنبرآباد کشت مي شود. همچنین »گراتکس«، »ویچیتا«، »گراکینگ« و 
»چوکتا« از ارقام گردوی پکان در جهان هستند که از حدود 1۰سال پیش کشت آنها 
در جنوب استان کرمان آغاز شده است. هرچند برداشت این نوع محصول عملکرد مثبت 
و منفي در برخي باغ ها داشته است و کارشناسان اعالم کرده اند شاید کشاورزان، گونه 
مناسب و ســازگار با اقلیم منطقه خود را خریداری و کشــت نکرده اند، اما این موضوع 
دلسردی کشاورزان را به دنبال داشته است. باوجود گذشت یک دهه از نخستین کشت 
پکان در جنوب کرمان، مســئوالن هنوز به عنوان یک طرح جدی به کاشت و ترویج آن 
نگاه نکرده اند و کشاورزان نیز با وجود تمایل زیاد به کشت این رقم صادراتی و خوش  بازار، 
بالتکلیف مانده اند و همچنان منتظرند با انجام تحقیقات کارشناسانی، ارقام سازگار با 

مناطق جنوبی استان کرمان به آنها اطالع رساني شود.

تمایل کم باغداران قزوین به بیمه محصوالت
اســتان قزوین دارای ۵هزارو ۵۰۰هکتار باغ گردو است و براساس 
برآوردهای صورت گرفته، در سال جاری متوسط عملکرد محصول 
در باغ های بارور اســتان بیــش از 1/۵تن محصــول در هرهکتار 
خواهد بود. مهم ترین مناطق پرورش گردو در استان قزوین شامل 
ضیاءآباد، الموت، فارســجین، بوئین زهرا و آوج هســتند. بخش 
ضیاء آباد با ســطح زیرکشــت حدود ۵۰۰هکتار باغ گردو، یکی از 

قطب های متمرکز و ژنوتیب های برتر این محصول در کشور محسوب 
می شود. در راســتای اصالح باغ های گردوی نامرغوب، در سال زراعی 

جاری نیز مانند ســال های قبل ضمن آموزش باغداران با هدف آشنایی با 
روش های پیوند، بیش از ۳هزار اصله درخت به روش سرشــاخه کاری با کمک 

پیمانکاران مجرب و اســتفاده از ارقام  تجاری جدید و مقاوم به ســرمای بهاره، پیوند 
زده شد. در سال های اخیر خشکســالی عامل غیراقتصادی شدن باغ های گردو شده 
و حتی کاهش سطح زیرکشت و نابودی بسیاری از درختان کهنسال گردو در مناطق 
کوهستانی را به دنبال داشته است. کاهش میزان بارندگی دراین مناطق نیز سبب هجوم 
»پروانه چوب خوار گردو« شده اســت. اگرچه متولیان امر به بیمه کردن باغ های گردو 
توصیه می کنند، اما ازآنجا که بیمه میزان دقیق خسارت کشاورزان را پوشش نمی دهد، 
بسیاری از کشاورزان تمایلی به بیمه محصوالت و باغ گردوی خود ندارند. در قزوین چند 
نوع نهال ویژه گردو وجود دارد که از آنها می توان به گردوی ضیاءآباد، چندلر، خوشه ای 
و فرنور اشاره کرد که محصول پربار و مرغوبی می دهند. پیش بینی می شود امسال حدود 

8هزارتن گردو از این باغ ها برداشت  شود.

تولید نیمی از گردوی البرز در ساوجبالغ
ســاوجبالغ با ۶۴۴هکتار و طالقان با ۴۶8هکتار باغ، از مناطق گردوخیز کشور و 
استان البرز به شمار می روند. ســاوجبالغ با  ۴۵درصد از سطح زیرکشت، بیش از 
۵۰درصد از تولید این محصول را در اســتان به خود اختصاص داده است. دراین 
۲شهرســتان انواع مختلف درخت گردو وجود دارد که بیشتر آنها بومی هستند 
و عمرشان از ۵۰ تا ۴۰۰سال است. برداشــت گردو در البرز از اواسط شهریورماه 
آغاز شــده و تا پایان مهر ادامــه دارد. گردوهای این مناطق پس از برداشــت، به 
استان های مختلف و بازارهای داخلی صادر می شود؛ هرچند بخش عمده آن در 
استان به مصرف می رسد. به گفته باغداران، صادرات این محصول سخت است و 
تولیدکنندگان ترجیح می دهند محصول خــود را در بازارهای داخلی به فروش 
برسانند. یکی دیگر از مشــکالت صادرات گردو، یک دست نبودن محصول است. 
در روش سنتی، کشــت گردو به صورت پایه هاي بذري اســت که سبب مي شود 
محصول به شکل یکنواختی رشد نکند. باغداران اســتان خواستار حمایت اداره 
جهادکشــاورزی هســتند تا بتوانند از نهال هاي پیوندي گردو براي کاشت این 
محصول استفاده کنند. سرمازدگی، یکی از دیگر مشکالتی است که در سال های 
اخیر سبب کاهش تولید گردو در استان نســبت به گذشته شده است، به گونه ای 
که در ۳تا۴سال گذشته، بسیاری از درختان  گردو براثر سرمازدگی ازبین رفته اند 
و اقتصاد خانواده هــا تحت تأثیر قرارگرفت، اما خوشــبختانه امســال این اتفاق 
نیفتاد به همین دلیل هم باغداران محصول بیشــتری خواهند داشت. کم آبی نیز 
از چالش های اصلی البرز اســت که بیش از همه، بخش کشــاورزی را تحت تأثیر 
قرار می دهد. یکی دیگر از نگرانی های تولیدکنندگان گردو، تبدیل باغ ها به ویال 
و رستوران است، چراکه به گفته بومیان ساوجبالغ و طالقان، میزان باغ های گردو 
در سال های اخیر کاهش داشــته و اصلی ترین دلیل آن نیز تخریب اراضی باغی 
بوده اســت. یکی از ویژگی درختان گردوی البرز، بلند بودن آن است که چیدن 
گردو را سخت می کند. به همین دلیل اداره جهاد کشاورزی استان تالش می کند 
ارقام جدیدی با قد کوتاه تر و مقاومت بیشتر دربرابر سرما را برای کشت در اختیار 

کشاورزان منطقه قرار دهد.

2مانع افزایش تولید گردو در آذربایجان  شرقی
براســاس آمارهای وزارت جهادکشــاورزی، اســتان آذربایجان شرقی جایگاه 
چهارم کشــور را در زمینه تولید گردو به خود اختصاص داده است. کشت گردو 
دراین اســتان جایگاه ویژه ای دارد، تا جایی که در بیشتر حیاط های قدیمی و 
باغچه های خانگی یک یا چند درخت گردو برای مصرف خانگی کاشته شده است. 
ســاالنه دراســتان ۲۴ تا ۲۵هزارتن گردو برداشت می شــود، اما از چندسال 
قبل ۲موضوع ســرمازدگی و کرم خراط، مانــع افزایش محصول 
گردو در آذربایجان شرقی شده  اســت. البته با توجه به 
نوع درختان گردوی اســتان کــه عمدتا باالی 
۲۰سال عمر دارند، خشکسالی تأثیر چندانی 
بر تولید این محصول ندارد، چراکه ریشه 
درختان گردو از اعماق زمین، آب خود 
را تأمین می کند. نزدیک به 8۰درصد 
از گردوی استان به صورت تازه خوری 
مصرف می شود و ۲۰درصد باقی مانده 
در صنایع غذایی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد.صــادرات گردو از اســتان 
بیشتر به صورت مغزگردو به استان های 
همجوار و کشورهای حوزه خلیج فارس، 
آسیای میانه و روسیه انجام می شود.امسال 
نیز برداشــت گردو از باغ های اســتان آغاز 
شــده و با افزایش ۵۰درصدی قیمت ها  نسبت 
به سال قبل، گردوی تازه با پوست به قیمت کیلویی 
۴۰هزارتومان به فروش می رســد. شهرســتان های اســکو، 
عجب شیر، آذرشهر، مرند و شبستر به ترتیب از قطب های مهم تولید و فراوری 
گردو در استان محسوب می شوند. شهرستان اســکو با تولید بیش از ۴هزارتن 
محصول، رتبه نخست تولید گردو را دراســتان به خود اختصاص داده است. از 
برنامه های مهم اداره جهاد کشــاورزی برای افزایش تولید محصول دراستان، 
سرشاخه کاری درختان گردو با ارقام برتر اصالح شده و محلی است که با هدف 
افزایش عملکرد در واحد و همچنین کنترل شــیوع آفت کــرم خراط صورت 
می گیرد. برهمین اساس تاکنون در بیش از ۳۰۰هکتار باغ گردوی استان با ارقام 
پربار و اصالح شده، عملیات سرشاخه کاری انجام شده تا شاهد افزایش محصول 

و کیفیت آن باشیم. 

 9قطب تولید 
 گردو  در ایران 
را بشناسیم

فارس،  آذربایجان شرقی، همدان، لرستان، کرمان، قزوین، کرمانشاه، 
البرز و زنجان از اصلی ترین استان های تولیدکننده گردو در کشور 

به شمار می روند

گردو یکی از محصوالت کشاورزی پرطرفدار در بازارهای داخلی و خارجی است و برخی استان ها با 
توجه به اقلیم مناسب برای رشد این محصول، سطح زیرکشت باالیی را به گردو اختصاص داده اند. 
براین اساس 9استان فارس،  آذربایجان شرقی، همدان، لرستان، کرمان، قزوین،کرمانشاه، البرز و 
زنجان از اصلی ترین قطب های تولید گردو در کشور به شمار می روند که برخی از آنها حتی از شهرت 
جهانی هم برخوردارند. با توجه به آغاز فصل برداشت گردو از باغ های کشور، همشهری دراین گزارش، 
سطح زیرکشت و میزان گردو در استان های حاصلخیز در این حوزه و همچنین تأثیر خشکسالی بر 
میزان این محصول را مورد توجه قرار داده است. مهمترین شهرهای تولید کننده گردو، حجم و مقاصد 
صادراتی گردوی استان ها، ویژگی منحصربه فرد گردوی هر استان و نیز مشکالت فعاالن این حوزه 

نیز در قالب این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.
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  بالتکلیفی یک سالن ورزشی 3سال بعد از افتتاح
سالن شهدای روســتای »بایگان« که در 15کیلومتری شهرستان فیروزآباد در استان فارس 
قرار دارد در سال1397 افتتاح شده است، اما متأسفانه هنوز به دلیل نداشتن انشعاب آب و برق، 
متروکه مانده و هیچ مسئول یا اداره ای هم به این مشکل رسیدگی نمی کند. تکلیف نیازهای 
ورزشی جوانان این منطقه چه می شود. چرا یک سالن ورزشی 3سال بعد از افتتاح، همچنان 

باید بالتکلیف باقی بماند. مسئوالن استان به این وضعیت رسیدگی کنند.
رجب زاده از فیروزآباد در استان فارس

صدای همشهری
021-23023405    

ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

همه چیز در یک لحظه اتفــاق افتاد، زمین غرید، 
دیوارها ترک خوردند و دنیا تیره و تار شــد. زلزله 
5/6ریشتری شــامگاه بهمن ماه ســال1399 در 
شهرســتان دنــا بخشــی از روســتای »کریک« در اســتان 
کهگیلویه وبویراحمــد را تخریب کرد و روستانشــینانی که به 
قدمت، زیبایی و گردشگرپذیربودن این روستای منحصربه فرد 
افتخار می کردند، خانه هایی را پیش چشم خود دیدند که برخی، 
دیگر قابل ســکونت نبود؛ خانه های کاه گلی کهن که نظاره گر 
تاریخی طوالنی دراین دیار بوده اند؛ خانه هایی که حاال ساکنان 
آن چندماهی است چشم به راه همت مسئوالن و سرمایه گذاران 
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 به دلیل معماری خاص آن به عنوان ماسوله 

جنوب یاد می شود، چراکه بافتی پلکانی و تاریخی دارد و همین 
موضوع بازسازی آن به شکل اولیه را با اما و اگرهای فراوانی مواجه 
کرده است. به دنبال وقوع زلزله، تالش هایی برای بازسازی آن 
صورت گرفت، اما از آنجا که اکنون در فهرســت آثار ثبت ملی 
قرارگرفته است، حاال تکاپوی بیشتری برای حفظ بافت اصلی 

پلکانی روستا دیده می شود. 
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. 
عالوه برآن، وقتی معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی کهگیلویه و بویراحمد از ثبت 5اثر تاریخی اســتان در 
فهرست آثار ملی کشور خبر داد و در این میان نام بافت تاریخی 
روستای کریک هم دیده شد. باز هم نگاه ها 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 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه 

و بویراحمــد حفظ بافت قدیمی روســتای کریــک را یکی از 
اولویت های میراث فرهنگی دانسته و از اختصاص یک میلیارد 
ریــال اعتبار بــرای مرمت خانه هــای 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 خانه های مرمت شده به عنوان اقامتگاه های 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.

زیبایی های کریک در یک قاب
روســتای کریک یکی از قدیمی ترین روستاهای شهرستان دنا 
به شمار می رود که در آن بافت تاریخی نیز وجود دارد. در واقع 
کریک یکی از 1۴روستای گردشــگری کهگیلویه وبویراحمد 
محسوب می شــود که در دامنه ارتفاعات دنا قرار گرفته است. 
اگر هم بخواهیم به موقعیت جغرافیایی این روســتا اشــاره ای 
داشته باشیم باید گفت که کریک در 15کیلومتری جنوب غربی 
سی سخت، 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 جنگل ها و طبیعت بکر و زیبا پیوند خورده و تاکستان ها 
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 خانه هایی که به صورت پلکانی ساخته شده اند و 
حیاط هر خانه به منزله پشــت بام خانه دیگر به شمارمی رود، 
چشــم هر گردشــگری را به خود خیره می کند. 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 زیبایی های این روســتا نیست و وجود جاذبه های 
گردشــگری طبیعی و تاریخی در کنــار مقبــره  امامزاده ها، 

گردشگری این روستا را غنای قابل توجهی بخشیده است.

 

این روستا که در دوران هخامنشــیان و در کنار یکی از راه های 
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 
موفق تر عمل کرده است. این اواخر گردشگرپذیری هم به دیگر 
شاخصه های 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 استرس های باالی آن، روانه 
این روستا شده اند تا میهمان روستاییان باصفا شوند، ریه هاشان 

از هوای تمیز پر شود و نفس های عمیق بکشند.
گردشگران در این روســتا می توانند 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 سلیقه ها حرفی 
برای گفتن دارد. اگر کوهنورد باشید می توانید از این روستا که 
یکی از مسیرهای صعود به قله دناست استفاده کنید و اگر هم 
می خواهید از سکوت طبیعت بهره بگیرید راه را درست آمده اید. 
در زمستان می توانید یک برف بازی بی نظیر را تجربه کنید و در 
تابستان هم از میوه های خوشمزه این دیار نوش جان کنید. اگر 
هم به گیاهان دارویی عالقه مندید، تنها کافی است با اندکی پیاده 

روی و گشت و گذار در دامنه های مشرف به روستا، به گیاهان 
دارویی ازجمله ریواس، لُُپ، َگَنبو، بَِنه، َکنَگر، تمشــک، بلوط و 

کارِده دست پیدا کنید.
اگر هم زمان بیشتری برای سفر خود درنظر بگیرید می توانید 
از دیگر جاذبه های سی ســخت مانند دریاچه زیبای کوه گل، 
دشتک، گردنه مشهور بیژن و چشمه ها و آبشارهای متعدد آن 

دیدن کنید.
دو آســیاب قدیمی موجود در کریک، یک رشــته قنات و 2 
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 جاذبه های طبیعی کریــک، همگی زیبایی خاصی به 
آن بخشیده اند. وجود مقبره ۴امامزاده درون روستا و حوالی 
کریک وجهه گردشگری روستا راغنی تر کرده و گردشگران 
بســیاری تنها برای زیارت این بقاع راهی روســتای کریک 

می شوند.
اگر به این روستا سفر کردید از سوغاتی ها 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.

ثبت روستای کریک در فهرست آثارملی، زمینه ساز فرصتی شد تا این روستای 
زلزله زده در شهرستان دنا اعتباری برای بازسازی بگیرد زندگیبهخانههایپلکانی»کریک«بازمیگردد

سیدمرتضی احمدپور
خبرنگار

پــس از بــروز خشکســالی های اخیــر، مســئوالن تأمین آب 
آذربایجان شرقی از ابتدای امسال هشدار کمبود آب در تابستان را 
می دادند. اکنون شهروندان شهرهای مختلف استان به ویژه تبریز 
و مرند و حتی شــهرهای کوچک مانند »زنوز« این بحــران را به خوبی لمس 
کرده اند. آب تبریز حدود دو هفته قبل برای دو روز با قطعی و افت شــدید در 
اغلب نقاط روبه رو شد. حاال در نیمه آخرین ماه تابستان هم فشار آب تعریفی 
ندارد. از طرفی با افزایش بلند مرتبه ســازی در تبریز، رسیدن آب به طبقات 

باالی 3 بدون 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 می شود.

کمبود آب آشــامیدنی و استفاده از 
آب چاه

محمد ساعی ، شــهروند اهل زنوز از 
کمبــود آب در این منطقه گله مند 
است و می گوید: رودخانه بزرگی 
که از وسط این شهر عبور می کرد، 
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 می دهد: 70ســال از خداعمر 
گرفته ام اما خشکسالی به این شدت در زنوز 

ندیده ام. این شــهر به پر آبی مشهور بود و دره 
زیبایی از رودخانه بزرگ وســط آن آبیاری می شد 

اکنون در حال خشک شدن است.
این شهروند می گوید: به ناچار برای جبران کمبود آب آشامیدنی 

از چشمه های کوچک و آب چاه استفاده می کنیم. آب لوله کشی وجود دارد اما 
به دلیل دامداری و کشت باغچه ای مصرف آب در زنوز زیاد است و در نهایت با 

کمبود مواجه می شویم.

چشمه های اطراف تبریز درحال خشک شدن
سعید لطفی، شهروند ســاکن کرکج در منطقه5 تبریز است. او از چشمه ای 
کوچک در این منطقه می گوید که از دامنه سهند می جوشید و سال ها منبع 
تامین آب آشامیدنی و دام و کشــاورزی بود، اما اکنون در حال خشک شدن 

است.
وی ادامه می دهد: این چشمه از معدود چشمه های داخل تبریز بود که بدون 
پمپ آب و به صورت طبیعی می جوشید و در هر ساعت بیش از صد متر مکعب 
آب قابل برداشت بود. حاال خروجی آب این چشمه کمتر از 10 متر مکعب در 
هر ساعت اســت. با این روند دیگر نمی توان به برداشت آب در 

سال های آتی امید داشت.
این شــهروند تبریزی بیان می کند: در مسیر 
این چشمه تا مقصد، ده ها چاه حفر شده 
است که آب چشــمه را برداشت می 
کنند. این کار غیر قانونی است اما 

برخوردی صورت نمی گیرد.

کاهش ســطح آب های 
زیرزمینی در سردرود

مسلم نظری از شهروندان 
ســردرود در اطراف تبریز 
است که به گفته خودش 
تا همین چند ســال قبل 
می توانســتند با حفر یک 
چاه 7 متری بــه آبی زالل 
برســند اما اکنون با افزایش 
خشکســالی آب در عمق 20 

متری هم قابل دسترس نیست.
وی ادامه می دهد: پیش از این اگر 
آب قطع می شد می توانستیم با استفاده 
از آب چاه مشــکلمان را حل کنیم. حاال با 
قطعی های مکرر آب لوله کشی شده، اهالی این 
منطقه با مشکالت زیادی روبرو هستند و دیگر نمی توان 

به راحتی آب آشامیدنی به دست آورد.
این شهروند سردرودی عنوان می کند: عده ای از مردم منطقه با توجه به وفور 

آب لوله کشی و آب چاه در گذشته، استخرهای زیادی احداث کرده اند که برخی 
با آب لوله کشی شده پر می شــد. 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 10 تا 15 درصدی
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، می گوید: با 
وجود کمبود آب آشامیدنی، شاهد افزایش مصرف سرانه آب در تبریز هستیم؛ 
به نحوی که مصرف هر شهروند تبریزی 60 تا 70لیتر بیشتر از متوسط سرانه 

است.
علیرضا ایمانلو ادامه می دهد: میزان مصرف آب در تابســتان به حدود 5600 
لیتر بر ثانیه می رسد 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 صرفه جویی 10 تا 15 درصدی شهروندان بهترین راهکار برای حل 

این مشکل است.
به گفته این مقام مسئول، برای کاهش مصرف آب، فرهنگ سازی در کنار توزیع 
اقالم کاهنده آب به صورت یارانه ای انجام شده که امیدواریم این اقدام موثر و 

گسترده باشد.
ایمانلو درباره آلودگی آب در برخی مناطق تبریز و شهرهای دیگر اظهار می کند: 
آب آشامیدنی به صورت کامال تصفیه شده تهیه می شود و امکان آلوده بودن آب 

در برخی مناطق وجود ندارد.

بحران آب در استانی با بیشترین تعداد سد
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز با اشــاره به تاثیر بد 
خشکسالی و کاهش بارندگی بر وضعیت ذخیره آب استان می گوید: در حال 
حاضر تنها 33 درصد مخازن سدهای بزرگ اســتان پراست. بیش از 5۸ سد 
کوتاه در حال آبگیری آذربایجان شرقی نیز که بیشــتر برای بهبود معیشت 

روستاییان ساخته شده اند، حدود 15 درصد آب دارند.
یوسف غفارزاده ادامه می دهد: از ابتدای مهرماه پارسال تاکنون 3۴9 میلیون 
مترمکعب آب وارد سدهای بزرگ استان شده و این در حالی است که در مدت 
مشابه ســال قبل از آن، ۴72 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای استان شده 
بود. بر این اساس امسال روان آب های ورودی به مخازن سدها نسبت به سال 

قبل 26 درصد کاهش داشته است.
وی عنوان می کند: این استان با 1۴6 سد و ظرفیت ذخیره سازی 5۸1 میلیون 
مترمکعب آب، بیشترین تعداد سد در کشور را دارد ولی مجموع ذخایر آبی در 

مخازن سدهای بزرگ آذربایجان شرقی 21 درصد کمتر از سال قبل است.

کمبود آب آشامیدنی؛ این بار  در  آذربایجان شرقی
کم آبی موجب شده تا شهروندان تبریز و شهرهای بزرگ استان شاهد قطعی و کمبود آب آشامیدنی باشند

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، 
ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين

  hamshahriostanha_admin
 #همشهری_ استانها

@hamshahriostanha
اینستاگرام

Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقیم
 021-23023442                   
021-23023432
پیام گیر
021-23023405

مریم جعفری 
خبرنگار

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