
جوالن روانشناسی زرد

 مركل
 بعد از بازنشستگي

چه خواهد كرد؟

براساس آمار و تماس هاي مردمي، بيشترين سرقت ها، مربوط به سرقت لوله هاي آب 
و آبگرفتگي در معابر است. همچنين سرقت لوله ها، پيچ و مهره، گاردريل بزرگراه ها، 
ديوارهاي صوتي، دريچه هاي فاضالب، مخازن زباله، چراغ هاي راهنمايي و رانندگي 
و حتي شمشاد باغچه ها كه همه از اموال شــهر به حساب مي آيند،  افزايش داشته 

است. صفحه8 را بخوانيد.

 سرقت سريالي
تجهيزات شهري

 اين روزها سرقت تجهيزات شهري تهران افزايش يافته
و مديريت شهري با تعامل شهروندان سعي در كاهش آن دارد

برنامه هاي قدرتمندترين زن جهان بعد از 
16سال مسئوليت چيست؟  او با خنده به 
خبرنگاران گفت:  شايد كتابي دست بگيرم 
و مطالعه كنم؛ البته مطمئنم كه وسط كار 

خوابم مي گيرد، چون به شدت خسته ام. چرتي 
مي زنم؛ بعدش ببينم كجا بيدار مي شوم

 با افزايش تقاضا براي دريافت خدمات روانشناسي
 در دوره كرونا، گروهي سودجو در شبكه هاي اجتماعي
 با ادعاي تخصص، اقدام به توليد محتوا كرده و مردم را 

به دام انداخته اند

ابدو2ماه!

نگاهيادداشت
مالك شريعتي ؛  عضو كميسيون انرژي مجلس

طبق قواعد اقتصــادي، بهترين 
سيگنال دهي به مصرف كنندگان 
بــراي مديريت مصــرف، قيمت 
برق است. اگر از ابتداي سال اين 
قانون اجرا مي شــد، مشــتركان 
پرمصرف در تابستان و اوج مصرف 
برق، به اصالح الگوي مصــرف خود يا اســتفاده از انرژي  هاي 
تجديدپذير اقدام مي كردند. با وجود اقدام ديرهنگام وزارت نيرو 
در گران كردن تعرفه برق پرمصرف ها، از اجراي قانون بودجه و 

تعرفه گذاري پلكاني IBT  به طور جدي حمايت مي شود.
يكي از مشــكالت جدي كشــور در حــوزه انرژي، مســئله 
خاموشي هاي بخش صنعتي و خانگي برق در فصول گرم سال 
است كه آسيب هاي جبران ناپذيري را بر اقتصاد كشور وارد كرده 
اســت. اين موضوع از 2عامل كمبود توليد برق و رشد مصرف 
بسيار باال در كشور حكايت دارد. مصرف برق كشور در ماه هاي 
اخير رشد بي سابقه اي يافته است. هزينه بسيار پايين مصرف برق 
در كشور، موجب هدررفت و مصرف اسراف گونه انرژي در كشور 
شده است. از طرفي طبق اعالم وزارت نيرو، به دليل ارزان بودن 
برق، استفاده خارج از الگوي بهينه مشتركان و استفاده غيرمجاز 
از تجهيزات استخراج رمزارز، مصرف برق در كشور را به شدت 

افزايش داده است. در اين شــرايط براي حفظ تراز برق كشور، 
چاره اي جز تغيير الگوي مصرف مشتركان پرمصرف نيست.

در طرف عرضه برق به دليل سهل انگاري دولت قبل و عدم اجازه 
به سرمايه گذاري براي احداث نيروگاه برق و آب شيرين كن در 
كنار هم در سواحل، عمال ظرفيت برق توليدي كشور افزايش 
چنداني نداشــته اســت كه با توجه به برنامه آقاي محرابيان 
به طور ويژه افزايش ظرفيت برق به عنوان راهكار بلندمدت حل 
بحران خاموشي ها توسط وزير نيرو در دولت سيزدهم پيگيري 

خواهد شد.
اما مهم تر از طرف عرضه و توليد بــرق، مديريت طرف تقاضا و 
مديريت مصرف است. طي سال هاي اخير مصرف كشور با رشد 
بسيار بااليي همراه بوده اســت. متأسفانه به دليل قيمت پايين 
برق در كشــور هيچ گونه صرفه جويي يا بهينه ســازي مصرف 
از طرف مصرف كننــدگان برق صورت نمي گيــرد. مهم ترين 
مصرف كنندگان بخش خانگي، مشتركان پرمصرف هستند كه 
عالوه بر اخذ يارانه حداكثري، بيش از چند ده خانواده معمولي 
نيز مصرف دارند. طبق آمار اعالمــي مديرعامل توانير، مصرف 
يك مشــترك پرمصرف به صورت ميانگين برابر با 20مشترك 
معمولي است. بنابراين مصرف بســيار باال و خارج از عرف، به 
همراه دريافت يارانه پنهان باال توســط مشــتركان پرمصرف؛ 
مهم ترين مشــكل طرف مصرف و تقاضــا ي حامل هاي انرژي 

است. در اين شــرايط، بهترين مكانيسم 
اجرايي در كشورهاي پيشرفته دنيا براي 

جلوگيري از خاموشي ها، استفاده از مكانيسم هاي قيمتي براي 
اصالح الگوي مصرف مشتركان است. 

روانپزشــكي، دانشــي زيستي 
به حســاب مي آيد و نگاه پزشكي 
بــه موضوعــات دارد. در نتيجه 
هرچيــزي را بر مبنــاي علت، 
نشانه ها و براســاس رويه اي كه 
ايجاد شده است، تبيين و تالش 
مي كند تا مشكل را حل كند. با شيوع كرونا ما به تدريج با پديده 
روانشناسي زرد مواجه شديم و پس از آن به روانپزشكي زرد هم 
رسيديم كه از همان بينش روانشناسي زرد استفاده مي كند. 
روانشناسي زرد تالش مي كند به نوعي دستورالعمل هاي كتاب 
آشپزي خود را از موضوعاتي كه براي افراد جذاب است، فراهم 
كند، يعني دستوراتي را براي رسيدن سريع به تمام چيزهايي 
كه دوست داريم و مي خواهيم زودتر به دست آوريم. مثال اينكه 
چطور مي توانيم به سرعت پولدار شويم، موفق باشيم، شهرت 
كسب كنيم، اعتماد به نفس مان را افزايش دهيم و فرد خاصي 
به نظر برسيم. اين ميل كم و بيش در همه افراد وجود دارد، اما 
طبعا هرچه شــخصيت فرد پخته تر باشد، ارتباط او با واقعيت 
هم بيشتر مي شود و در عين حال، ميل كودكانه اش به داشتن 
هرچيز تمام و كمالي هم كاهش پيدا مي كند. رشــد اين نوع 
روانشناسي در دوران شيوع كرونا بيشتر به چشم مي آيد، چرا 

كه مردم ارتباط بيشــتري هم در اين مدت با فضاي مجازي 
برقرار كردند و دسترســي به اين محتوا در اين فضا براي آنها 
آسان تر اســت. اينكه در تنگناهايي مثل شــيوع كوويد-19، 
روانشناســي زرد فرصت جوالن بيشــتري دارد، به اين دليل 
اســت كه فرد در اين وضعيت مي خواهد به هر روشي خود را 
نجات دهد. در اين هنگام اســت كه بيشــتر احساس ناكامي 
مي كند و وقتي هم چنين احساســي داشته باشد بيشتر ميل 
به كنار زدن محدوديت ها و ميانبر زدن پيدا خواهد كرد. اين 
تفكر مثل مخدري اســت كه مي تواند ما را از ناكامي و ماندن 
در زندان محدوديت ها رهايي بخشــد. روانشناسي زرد هم به 
همين دليل اين روزها و هنگام شــيوع بيماري محدود كننده 
كرونا بيشــتر توجه افراد را به خود جلب كرده است. چون ما 
را تشويق به حذف تمام موانع مي كند بدون اينكه دردمان را 
به صورت ريشه اي بشناسد و درمان كند. شايد تنها بتواند مانند 
يك داروي مخدر تخديرمان كند، درصورتي كه باالخره بايد با 
واقعيت مواجه شويم. به طور كلي اين موضوع كه فرد بخواهد تا 
اندازه اي از مواهب و نعمت هاي اين دنيا برخوردار باشد كامال 
عادي است. اما روانشناسي زرد، دست روي قسمت كودكانه 
ذهن افراد مي گذارد كه به سهم خود قانع نباشند و همه كيك 
را براي خود بخواهند. يعني فرد را تشويق مي كند به موفقيت 
يك شبه و افسانه اي دســت پيدا كند. روانشناسي زرد دقيقا 

بر چيزهايي دست مي گذارد كه اصوال 
روانشناســي، روانپزشكي و نظريه هاي 

مهم قصــد دارند آن را از انســان بگيرند تــا كمتر ذهنش به 
تصاحب همه  چيز براي خودش و كمال گرايي منحرف شود.
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 عبور قيمت نفت
از ركورد 3ساله

قصه پر غصه 
دانش آموزان 

افغانستانی

 بازگشت
زائران اربعين 
از3مرز زمينی  دست پر 

در نبرد  با آتش
همزمان با روز آتش نشاني و ايمني، از تجهيزات جديد آتش نشاني 
با حضور شهردار تهران  رونمايي مي شود

روند صعــودي قيمت نفــت خام كه 
از چند هفته پيش آغاز شــده است، 
ديروز هم ادامه يافت و قيمت نفت خام 
به دليل كمبود عرضه، ركورد 3ساله را 
شكســت و از مرز 80دالر عبور كرد. 

صفحه4 را بخوانيد

گــزارش همشــهري از وضعيــت 
دانش آموزان افغانســتاني درســال 
تحصيلــي جديد كه با وجــود تاكيد 
 مقامــات ارشــد كشــور، همچنان

به سختي در مدارس ثبت نام مي شوند 
و حتي براي تهيه كتاب درسي مشكل 

دارند. صفحه10 را بخوانيد.

رئيس قــرارگاه اربعين مــرز مهران، 
سه شــنبه و چهارشــنبه  را روزهاي 
اوج بازگشــت زائران از مرز مي داند 
و به همشــهري مي گويد: ما در مرز 
كامال آماده بازگشت زائران هستيم و 
پيش بيني مي كنيم 80درصد زائران، 
از مرزهاي زميني به كشور بازگردند. 

صفحه6 را بخوانيد.

  قيمت هر بشكه نفت برنت 
ديروز از مرز 80دالر گذشت

  با افزايش قيمت نفت 
چشم انداز  رشد درآمد های نفتی ايران 

تقويت شد

   از زمان استقرار دولت سيزدهم
برخي شركاي استراتژيك خارجي 
ايران به ويژه چين به سرعت ميزان 
سفارش هاي خريد نفت از ايران را 

افزايش داده اند

ضمیمه امروز همشهری استانی
       تکلیف طرح جامع همدان روشن نیست

     تجهیزات مدرن مي خواهیم

    سیستان وبلوچستان بهشت میوه های گرمسیری

تسهيلشرايطدريافتمسكندولتي
 معاون وزير راه  وشهرسازي در گفتوگو با همشهري: در جريان اجراي قانون جهش توليد مسكن

در تالش هستيم  شروط دريافت مسكن دولتي به خصوص 2مورد سابقه مالكيت و سكونت را اصالح كنيم
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یادداشت

خبر

روايت پرواز 5 فرمانده

هفتم مهرماه1360، پنج دقيقه مانده به ســاعت 6 عصر، وقتي هنوز 
طعم شيرین موفقيت عمليات ثامن االئمه زیر زبان ها بود، یك فروند 
هواپيماي C-130 هركولس ارتش از فرودگاه اهواز عازم تهران شد؛ آن 
هم با 100سرنشين كه 58نفر از آنها مجروح بودند، 33مسافر و 9كادر 
پرواز هم داشت. در ميان آن 33مسافر، 5 نام آشنا بودند؛ سرلشکران 
ولي اهلل فالحي، جواد فکوري و موسي نامجو كه به ترتيب رئيس ستاد 
مشترك ارتش، فرمانده نيروي هوایي ارتش و وزیر دفاع بودند. آنها را 
در این سفر، سردار محمد جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهر و سرلشکر 

یوسف كالهدوز، قائم مقام سپاه همراهي مي كردند.
این گروه كــه با خود خبر شکســت حصر آبادان و گــزارش عمليات 
موفقيت آميز ثامن را حمل مي كردند، قصد داشــتند خدمت امام)ره( 
برسند و گزارشي از عملکرد سربازان ایشان در جبهه جنوب را تقدیم 
كنند و در نهایت براي عمليات آزادسازي خرمشهر كه در پيش بود، با 
امام)ره( مشورت كنند. در هواپيما هر مسافري داستان خودش را داشت؛ 
یکي درد جراحت داشت و به دردهایش فکر مي كرد، دیگري برنامه كاري 
داشت و به برنامه اش فکر مي كرد، آن 5 مسافر هم كه معلوم بود به جهاد 
فردا در جبهه خرمشهر فکر مي كردند. در سکوت پر سر و صداي داخل 
هواپيما، همه در خياالت خود غرق بودند كه با صداي انفجار كوچکي 
توجه همه مسافران به یك موضوع جلب شد: خطر سقوط! انگار نفس 
هواپيماي خاكي رنگ C-130 بند آمده بود و تکانه هایي چون سرفه یك 
آدم بيمار داشت. بر فراز كوه هاي حســن آباد قم و درست باالي سر آن 
پاالیشگاه، موتور سمت راست كابين هواپيما منفجر و برق هواپيما به طور 
كامل قطع شد. خلبان انگار فهميده بود كه سقوط حتمي  است. تمام توان 
خود را گذاشت تا توانست 15درجه هواپيما را به سمتي دیگر بکشاند تا 

هواپيما در بيابان سقوط كند. 
در پایان او موفق شد و پاالیشگاه از خطر سقوط رهایي یافت؛ اما درست 
در ساعت 19و15دقيقه، صداي خرد شدن قطعات هركول C-130 تنها 
صدایي بود كه در آن حوالي به گوش مي رسيد. براي مسافران، دقایقي 
همه  چيز متوقف شد و انگار دكمه pause زندگي را زده باشند. هواپيما 
پس از برخورد به زمين مشتعل و اندكي بعد از خروج خدمه منفجر شد. با 
كمك مردم محلي و تيم پرواز تنها براي 23 نفر از آن 100 مسافر، داستان 
زندگي از نو play شد و جان به دربردگان به بيمارستان منتقل شدند. اما 
 stop براي 77 مسافر دیگر با همه برنامه ها و انگيزه ها و اهدافشان دكمه

زده و همه  چيز متوقف شده بود. 
ساعاتي بعد كه نام شهداي این سقوط اعالم مي شد، مشخص شد كه 
عمليات بازپس گيري خرمشهر با شهادت فرماندهان نيروي هوایي و 
جهان آرا و كالهدوز یکي از همان برنامه هاي تعليق شده بود. شوك ناشي 
از شهادت و از دست دادن 5 نخبه نظامي در یك لحظه انگار همه  چيز را 
در كشور دچار یك وقفه كرده بود؛ درست مثل لحظاتي كه موتور هواپيما 
مي سوخت و در ميان زمين و آسمان همه  چيز در تعليق بود؛ در ذهن 
خيلي ها جرقه توقف جنگ زده شــده و همه  چيز در تعليق بود، این ها 

مغزافزار جنگ بودند. 
سرلشکر فالحي در جریان مقابله با تجزیه طلبان كردستان و سرلشکر 
فکوري در عمليات كمان 99 توقف ناپذیر به پيش رفته بودند و جهان آرا 
، موسي نامجو و كالهدوز هم هر یك جبهه اي را براي مقاومت و نبرد به 
حركت مي انداختند؛ اما حاال همگي آرام در آغوش خدا خوابيده بودند و 
تن و روح مؤمنانه شان قادر به ایفاي نقشي دیگر در جبهه نبود. سرنوشت 
جنگ در این لحظه تغيير كرد یا نکرد؟ سؤالي است كه پاسخ به آن دشوار 
است اما صياد شيرازي، ستاري و باقري، برنامه بازپس گيري خرمشهر با 
عمليات بيت المقدس را از نو آغاز كردند. خرمشهر آزاد شد، آن هم زماني 

كه محمد نبود تا ببيند...

 روايت عضو هیأت رئیسه مجلس 
از دولت روحانی

حجت االسالم عليرضا ســليمي، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي 
اسالمي ضمن تشریح تغييراتي كه درصورت تبدیل طرح اصالحي 
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به قانون رخ مي دهد، نقدهاي جدي  
به دولت های یازدهم و دوازدهم هم مطرح كرد.  سليمي كه در مجلس 
قبل هم عضو هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان بود، در گفت وگویي 
با خبرگزاري فارس، حسن روحاني را كثيرالشکایه توصيف كرد و از 
اقدام مجلس براي ارسال ترك فعل روحاني در خيلي از موارد به قوه 

قضایيه خبر داد. بخش هایي از این گفت وگو را مي خوانيد:
  یکي از مباحثي كه در قانون جدید نظارت بر رفتار نمایندگان مورد 
توجه قرار گرفته، این است كه مجلس خودپاالیشي داشته باشد. در 
طرح جدید، مصونيت برداشته نمي شــود، اما مصونيت نماینده در 
راستاي ایفاي وظایف نمایندگي است و مطلق نيست و اگر همدست 
قاچاقچيان شد و قاچاق را از مبادي رسمي گسترش داد و به اقتصاد 
ملي ضربه زد، اگر او یك سال نماینده بود تا 3سال باید این كار ادامه 

داشته باشد؟ 
   آقــاي روحانــي چند مــاه قبــل واكســن خارجــي زده و به 
 مردم هم نگفــت و پنهان كاري كرد، چــرا او واكســن زد و مردم

نباید بزنند؟ آقاي واعظي 2 ماه پيش گفت او واكســن زده است، او 
حتي با اینکه واكسن هم زده بود باز هم بين مردم نيامد! بعد از مراسم 
تحليف كه در مجلس بود، بعد از آن یکسري از اعضاي دولت به یك 
مجموعه تفریحي وزارت نفت رفتند كه در محمودآباد بود و مدتي 
آنجا بودند چون خسته شــده بودند 2سال در خانه استراحت كرده 

بودند و حاال مي خواستند در آنجا استراحت كنند!
  اشــکال دولت آقاي روحاني همين بود كه خيلــي از وزرا فقط 
مي خواســتند اینجا حکومت بکنند ولي زندگي و خانه آنها كشور 
دیگري است، زمستان كه هوا آلوده مي شد چه كساني به سوئيس 
مي رفتند؟ تابستان كه هوا گرم مي شــد 2 ماه هواي گرم را به آنجا 

مي رفتند و مابقي هم در اینجا ریاست مي كردند.
  ســؤال بعدي اینکه داماد آقاي روحاني چون داماد او بود مدتي 
معاون وزیر شد، با كسي كه او را به عنوان معاون وزیر انتخاب كرده، 
چه برخوردي شده است؟ و بعد وقتي با افکارعمومي روبه رو شدند او را 
برداشتند.  دختر خواهر آقاي روحاني كه فوق ليسانس خياطي دارد و 
در كيش مسئوليت گرفت، حتماً مي خواسته در آنجا خياطخانه كيش 
را دایر كند! مسئوليت عمراني به او دادند، چرا او را آنجا گذاشتند؟ 
چون مناطق آزاد حياط خلوت آنها بوده است. چه كساني در مناطق 

آزاد منصوب شدند و چقدر حقوق مي گرفتند؟

پاسخوزارتخارجهبهاظهاراتعلیاف

دولتمردان قبلی چه می کنند؟

اظهــارات رئيس جمهوري 
آذربایجــان عليــه ایــران ديپلماسی

بي پاســخ نمانــد. دیــروز 
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان مطالب 
مطرح شده از سوي الهام علي اف مبني بر 
ورود غيرقانوني كاميون هــاي ایراني به 
منطقه قره باغ را مایه تعجب دانست. سعيد 
خطيب زاده گفت:  درحالي كه روابط خوب 
و محترمانه اي ميان 2كشور برقرار است و 
مسيرهاي معمول ارتباطات ميان دوطرف 
در باالترین سطح وجود دارد، بيان آن به 
این شيوه مایه تعجب است. خطيب زاده 
حتي گفت كه وزراي خارجه 2كشــور در 
این زمينه در حاشــيه مجمــع عمومي 
ســازمان ملل رایزني هاي جدي و دقيق 
داشتند و توافق شد تا گفت وگوها در بستر 

مناسبي ادامه پيدا كند.
با این همه و با وجود رایزني های مقامات 
2كشــور در نيویــورك، الهام علــي اف 
در گفت وگویــي با خبرگــزاري آناتولي، 
مدعي شده كه كاميون هاي ایراني به طور 
غيرقانوني و منظم، پيش از آزادســازي 
منطقه قره باغ از اشغال ارمنستان در سال 
گذشــته، به این منطقه وارد مي شده اند. 
علي اف به برگزاري رزمایش از سوي ایران 
در مرز آذربایجان هم واكنش نشان داده 
و آن را »بســيار تعجب برانگيز« خوانده 
بود. خطيب زاده اما درباره برگزاري مانور 
در مناطق مرزي شــمال غرب نيز گفت: 
این یك موضوع حاكميتي اســت و براي 

آرامش و ثبات كل منطقه انجام مي شود. 
سخنگوي وزارت خارجه تأكيد كرد: البته 
روشن است كه جمهوري اسالمي ایران، 
حضور هرچند نمایشي رژیم صهيونيستي 
در نزدیکــي مرزهــاي خــود را تحمل 
نخواهد كرد و در این رابطــه هر اقدامي 
را كه براي امنيت ملي خــود الزم بداند، 
انجام خواهد داد. خطيــب زاده در ادامه 
نيز گفت: جمهوري اسالمي ایران همواره 
مخالفت خود با هرگونه اشغال سرزميني 
را اعالم داشته و بر لزوم احترام به تماميت 
ارضي كشــورها و مرزهاي شناخته شده 
بين المللي تأكيد كرده است؛ ضمن آنکه 
رعایت حســن همســایگي و همجواري 
از مهم ترین موضوعاتي اســت كه انتظار 
مي رود از ســوي همه همســایگان مورد 

توجه قرار گيرد.

امــا ادعاهاي علــي اف در حالــي مطرح 
شــده كه پيش از این نيز ســفارت ایران 
در باكو بــه خبرگزاري ترنــد اعالم كرد 
كاميون هــاي ایران در حال ارســال كاال 
به قره باغ نيستند. ســيدعباس موسوي، 
ســفير ایران در آذربایجان هم تأكيد كرد 
كه به شــركت هاي ایرانــي حمل ونقل 
ســوخت كه كاميون هایشــان به صورت 
غيرقانوني به منطقه قره بــاغ آذربایجان 
رفته اند، هشــدار داده شده است. حسين 
اميرعبداللهيان، وزیر خارجه كشــورمان 
نيز تاكنون بارها تأكيد كرده كه گسترش 
روابط با كشــورهاي منطقه و همسایه ها 
اولویت سياست خارجي دولت سيزدهم 
است. در چنين شرایطي حال باید دید كه 
مقامات آذربایجان چه رویکردي را در قبال 

ایران در پيش خواهند گرفت.

 دولتمردان حسن روحاني، رئيس جمهور سابق 
پس از پایان دولــت دوازدهم یا به دانشــگاه گزارش

بازگشتند یا جزو جمعيت هاي بازنشستگي قرار 
گرفتند. حسن روحاني، رئيس جمهور سابق با گذشت نزدیك 
به 2ماه از پایان دوره مسئوليتش اشــاره اي به فعاليت هاي 
سياسي یا اجتماعي خود بعد از فراغت نداشته است؛ با این حال 
برخي وزراي كابينه و معاونان او جســته و گریخته به محل 
ماموریت بعدي خود اشــاره داشــته اند. تدریس در دانشگاه 
بيشترین فراواني را در ميان مشاغل دولتمردان سابق دارد؛ اما 
جمعيت بازنشستگان آن هم كم نيستند. قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان مصوب سال1397فرصت هاي سابق در دولت هاي 
گذشته براي عضویت در هيأت مدیره شركت هاي دولتي را هم 
از بسياري از آنان گرفته اســت. وزرا و معاوناني كه بازنشسته 
شدند دیگر براساس قانون نمي توانند در مجموعه هاي دولتي 
ادامه كار دهند و این ممنوعيت حتي براي دانشگاه هاي دولتي 
نيز وجود دارد. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور با 
پایان دوره مســئوليت 8ســاله خود در دولت تدبيرواميد به 
فهرست بازنشستگان دولتي اضافه شد. او كه از چندین سال 
قبل صاحب امتياز نشریه صنعت و توسعه بود بار دیگر در دفتر 
این نشریه حاضر شده و با اعضاي تحریریه این نشریه جلسه 

برگزار كرده است.
محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه پس از مسئوليت 

خود اعالم كرد كه به دانشگاه تهران بازگشته است.
رضا اردكانيان، وزیر سابق نيرو هم كه در ایام انتخابات نامش در 
ليست كاندیدا هاي احتمالي بود همان زمان اعالم كرد كه قصد 
ادامه فعاليت اجرایي را ندارد و بعد از پایان دولت به دانشگاه باز 

خواهد گشت.
عليرضا رزم حسيني، وزیر سابق صمت نيز جزو بازنشسته هاي 
دولت دوازدهم بود كه مشمول معافيت هاي ذیل قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان در سطح وزرا شــده بود. او با پایان 
مسئوليت خود با مجموعه هاي دولتي خداحافظي كرده است.

بيژن زنگنه، وزیر سابق نفت در پاسخ به پرسشي درباره قبول 
پيشــنهاد وزارت در دولت بعدي گفته بود: »اگر پيشــنهاد 
ریاست جمهوري هم بدهند قبول نمي كنم و از مقام دولتي 

بازنشسته مي شوم و كار و پست دولتي نخواهم داشت.« 
محمدجــواد آذري جهرمي، وزیــر پيشــين ارتباطات در 
اینستاگرامش نوشت: مکرر پرسيدید كه مسئوليت جدیدم 
چيست؟ من افتخار پست كارشناسي در معاونت برنامه ریزي 

شركت زیرساخت را پيدا كردم و مسئوليتي ندارم.
محمد اسالمي، وزیر راه و شهرســازي دولت روحاني، رئيس 

سازمان انرژي اتمي دولت سيدابراهيم رئيسي شد.
ســيدعباس صالحي، وزیر فرهنگ دولت دوازدهم شــاید 
جزو معدود چهره هاي كابينه روحاني باشــد كه صحبتي از 
بازنشستگي نکرده است. او با سابقه مدیرمسئولي و عضویت 
در هيأت مدیره نشریات و نهادهاي قرآني و مذهبي به نهادهاي 

عمومي غيردولتي بازخواهد گشت. او در پاسخ به سؤالي مبني 
بر اینکه پس از پایان دوران وزارت خود در چه كاري اشتغال 
خواهد داشت، گفته: »بنده از فضاي علمي و فرهنگي به وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمي آمدم و امروز پس از پایان دوران 
مدیریتي خود مجددا به همان حوزه فکر، اندیشــه و كتاب 
بازخواهم گشت تا بتوانم از خوشه چيني اصحاب فکر و اندیشه 

بهره  ببرم.«
محمدباقر نوبخت، رئيس ســابق ســازمان برنامه و بودجه 
اعالم كرده بود پس از پایان مســئوليت در دولت به دانشگاه 
برمي گردد. او پيش از این عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد 
علوم تحقيقات بود. اسم او جزو استادان مدعو برخي دانشگاه ها 
به چشــم مي خورد. علي اكبر صالحي، رئيس سابق سازمان 
انرژي اتمي نيز پس از پایان دوره مسئوليت خود در این سازمان 
طي حکمي از سوي رئيس فرهنگستان علوم به عنوان معاون 
پژوهشــي و قائم مقام رئيس فرهنگستان علوم منصوب شد. 
كتاب جدید او درباره آغاز بحران هسته ای دیروز منتشر شد 
.فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد هم اكنون دانشيار دانشکده 
علوم اقتصادي و سياســي دانشگاه شهيدبهشتي است. علي 
ربيعي، سخنگوي دولت روحاني نيز سابقه عضویت هيأت علمي 
دانشگاه پيام نور را داشت؛ هرچند بعد از سخنگویي اشاره اي به 
بازنشستگي یا بازگشــت خود به دانشگاه نداشت. علي اصغر 
مونسان در پروفایل تویيتر خود به عنوان عضو هيأت علمي یاد 
كرده است كه در برخي گزارش ها به نام دانشگاه مالك اشتر 
اشاره شده است. عبدالرضا رحماني فضلي، وزیر سابق كشور  
هم دانشيار دانشکده علوم زمين  دانشگاه شهيد بهشتی است. 
محمود واعظي، سرپرست سابق نهاد ریاست جمهوري، محمد 
شریعتمداري، وزیر سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي  و محسن 
حاجي ميرزایي، وزیر سابق آموزش و پرورش ازجمله چهره هایي 

هستند كه در معرض بازنشستگي قرار دارند.
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور ســابق دانشيار 
دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران است كه پس از 
نهاد ریاست جمهوري به دانشگاه بازگشته است. وكالت و داوري 
در پرونده هاي حقوقي بين المللي كه جنيدی در آن سابقه دارد، 
احتماالً شغل غيردولتي اصلي او در فراغت از مسئوليت هاي 

دولتي خواهد بود.
حســينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور ازجمله 
چهره هایي بود كه در گفت وگوهاي رسانه اي خود در حاشيه  
نشست هاي خبري اعالم مي كرد پس از پایان دولت دوازدهم 
از مسئوليت هاي دولتي بازنشسته مي شود و ترجيح مي دهد 
فراغت خود را به امور شــخصي كشــاورزي در شهرســتان 
اختصاص دهد. جمشيد انصاري، رئيس سابق سازمان امور 
اداري و استخدامي و معاون رئيس جمهور سابق هم كه از یك ماه 
مانده به پایان دولت دوازدهم گزارش هایي مبني بر بازنشستگي 
او منتشر شده بود، مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان 

شده و منع فعاليت در شركت هاي زیرمجموعه دولت دارد.

 مهدي رزاقي طالقاني
كارشناس مسائل دفاعي

پاسخ هيأت ايران به ادعاها و اتهام هاي نخست وزير رژيم اسرائيل
 ادعاها و اتهام زني هاي نخست وزير رژيم صهیونیستی در مجمع عمومي سازمان ملل واکنش هیأت ايران را در پي داشت. 
مجید تخت روانچي، نماينده ايران در سازمان ملل در پاسخ به سخنراني نفتالي بنت که بخش زيادي از آن به ادعا علیه 
ايران اختصاص داشت، در تويیتر نوشت: »سخنراني نخست وزير رژيم اسرائیل در مورد ايران پر از دروغ بود. اين رژيم 
درحالي که صدها کالهك هسته اي دارد، نمي تواند در مورد برنامه صلح آمیز ايران بحث کند. سكوت او در قبال فلسطین 
نشانگر عزم آنها براي سلب حقوق فلسطیني ها است.« البته واکنش ايران به اين تويیت خالصه نشد و هیأت کشورمان در 
نیويورك بیانیه اي تفصیلي در اين ارتباط صادر و نماينده کشورمان آن را قرائت کرد. در پاسخ ايران تأکید شد که بنت با 
اطالعات نادرست، ادعاهاي بي اساس و مظلوم نمايي، نومیدانه تالش کرد تا رژيم اسرائیل را بي گناه معرفي کند. در ادامه 
پاسخ هیأت کشورمان نیز تأکید شد: »هدف خباثت آمیز او روشن است: سرپوش گذاشتن بر تمام سیاست هاي توسعه طلبانه 
و بي ثبات کننده و رفتارهاي جنايتكارانه رژيم صهیونیستي در منطقه طي هفت دهه گذشته.« به گزارش ايسنا در بخش 
ديگري از اين پاسخ نیز نماينده کشورمان گفت: »او به جاي ارائه چنین اطالعات نادرست و طرح اتهامات بي پايه و اساس، 
بايد مي گفت که به عنوان تنها قدرت اشغالگر در منطقه که بیش از ۱5جنگ به راه انداخته و بالاستثنا به همه همسايگانش 
بلكه حتي کشورهاي فراتر از منطقه حمله کرده است، هنوز هم به اشغال برخي سرزمین ها ادامه مي دهد و هر چهار جنايت 
اصلي بین المللي را نه يك بار بلكه بارها و گاهي همزمان مرتكب شده است و اين فهرست سیاه و طوالني همچنان ادامه 
دارد.« نماينده ايران افزود: »تمام سیاست ها و اقدامات وحشیانه اين رژيم ناقض آشكار اصول اولیه اخالقي و انساني و 
قواعد حقوق بین الملل به ويژه حقوق بین الملل بشردوستانه بوده و همچنان ادامه دارد. اين رژيم نمي تواند با راه اندازي 
يك برنامه نظام مند ايران هراسي، ازجمله آنچه امروز در مورد برنامه صلح آمیز هسته اي ما گفت، توجهات را از فعالیت هاي 
شرورانه و بي ثبات کننده خود در منطقه منحرف کند.« نماينده کشورمان در ادامه نیز درباره سخنراني نفتالي بنت گفت: 
»او همچنین با رد تمام اصول حاکم بر اين سازمان ازجمله اين مجمع مهم و با نقض آشكار منشور سازمان ملل، بار ديگر 
از زبان تهديد علیه کشورم استفاده کرد. او نبايد در مورد توانايي و عزم ما براي دفاع از امنیت و منافع مان توهمي داشته 
باشد. رژيم او بايد از هرگونه اشتباه محاسباتي و اقدامات ماجراجويانه در منطقه اجتناب کند. ما نشان داده ايم که از اعمال 

حق ذاتي خويش براي دفاع از خود در برابر هرگونه تهديد و در هر زمان ترديد نمي کنیم.« 
رافائل گروسي،  مديرکل آژانس بین المللي انرژي اتمي نیز در واکنش به ادعاهاي نخست وزير رژيم صهیونیستي مبني بر 
ضرورت توقف برنامه هسته اي ايران، با تصريح اين مهم که »قرار نیست سانتريفیوژها در ايران متوقف شود«، گفت: جامعه 
جهاني موافقت کرده که تهران مي تواند تاحد مشخصي اورانیوم غني کند. گروسي افزود: البته برخي ديدگاه هاي متفاوتي 

دارند و ترجیح مي دهند ايران کاري نكند اما تصمیم گیري در اين زمینه به من ارتباطي ندارد.  

ث
مک

 رئيس ســازمان انرژي اتمي راهي مسکو شد؛ 
ســفري همزمان با ادعاهاي آژانس بين المللي هسته ای

انرژي اتمي و غربي ها درباره عدم اجازه ایران براي 
دسترسي نظارتي به مجتمع تســاي كرج. محمد اسالمي قرار 
است در مسکو با الکسي ليخاچوف، مدیرعامل سازمان دولتي 
انرژي اتمي روسيه موسوم به روس اتم و برخي مقامات عالي رتبه 
سياسي این كشور گفت وگو كند. به گفته اسالمي در این سفر، 
رایزني هاي منظم بين تهران و مســکو   با هدف توسعه و تقویت 
همکاري هاي دو كشور در زمينه انرژي صلح آميز هسته اي انجام 
مي شود. در چنين شرایطي رئيس سازمان انرژي اتمي به محض 
ورود به مســکو در نخســتين اظهارنظر خــود گفت كه ادعاي 
آمریکایي ها درباره ضرورت دسترسي های بيشتر آژانس  مردود 

و بي اعتبار است.
 البته پيش از این، نماینده ایران در ســازمان هاي بين المللي و 
سخنگوي ســازمان انرژي اتمي به ادعاهاي مطرح شده پاسخ 
داده بودند.  با این همه اسالمي نيز در این زمينه افزود: واشنگتن 
در جایگاهي نيســت كه در زمينه نحوه همکاري ایران و آژانس 

اظهارنظر كند.
به گفته اســالمي، آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز تحت فشار 
آمریــکا و رژیم صهيونيســتي، برخورد سياســي را جایگزین 

همکاري فني كرده است.
 این در حالي است كه رئيس سازمان انرژي اتمي پيش از مسکو 
در راس هيأتي براي شركت در اجالس ساالنه آژانس به وین رفته 
بود و مذاكراتي با رافائل گروسي، مدیركل آژانس داشت. با این 
حال به نظر مي رسد كه چالشی جدید پيش روي ایران و آژانس 
قرار گرفته و گمانه زني ها درباره اقدامات غربي ها در روزهاي آتي 
باال گرفته است؛ اقداماتي كه حتي مقامات اروپایي و آمریکایي 
نيز اذعان دارند كه بــر روند مذاكرات وین و توافق هســته اي 
تأثيرگذار خواهد بود. همزمان اظهارنظرها درباره مذاكرات وین 

نيز ادامه دارد.
تاكنون سه كشور اروپایي انگليس، فرانسه و آلمان، اتحادیه اروپا 
و آمریکا در بيانيه هایي از ادعاهاي آژانــس عليه ایران حمایت 
كرده اند. آژانس بين المللي انرژي اتمي ادعا مي كند كه سازمان 
انرژي اتمي كشــورمان برخالف توافق شــهریور ماه در تهران 
اجازه دسترسي بازرســان به مجتمع كرج براي تعویض كارت 
حافظه دوربين هاي مداربسته را نداده است. سخنگوي سازمان 
انرژي اتمي اما با رد این ادعا تأكيد كرده كه این مجتمع به دليل 
خرابکاري هاي گذشــته همچنان تحت تحقيقــات امنيتي و 
قضایي قرار دارد و این موضوع در جریان دیدار اسالمي با گروسي 
در تهران و وین به طور شــفاف اعالم شــده بود. این موضوع در 
توافق دوطرف در تهران نيز در بيانيه مشــترك مورد توجه قرار 

گرفت و تأكيد شد كه ایران فقط اجازه دسترسي به سایت هاي 
مشخص شده را خواهد داد كه شامل مجتمع كرج نمي شود.  با 
این همه، مدیركل آژانس با وجود رایزني با مقامات كشورمان در 
این زمينه اقدام به صدور بيانيه اي عليه ایران كرده است. البته در 
ميان واكنش ها، نماینده روسيه در سازمان هاي بين المللي تأكيد 
كرده كه اقدام ایران مغایرتي با توافق انجام شده در تهران ندارد. 
از ميان طرف هاي برجام فقط چين تاكنون به این اتفاق واكنشی 
نشان نداده است. اما غربي ها از ایران خواستند تا هر چه سریع تر 
اجازه دسترســي بازرســان آژانس براي تعویض كارت حافظه 
مجتمع كرج را صادر كند. آنها تأكيد كردند كه در غير این صورت 
در روزهاي آتي نشستي براي رسيدگي به این موضوع تشکيل 
مي دهند. البتــه طبق گفته هاي بهروز كمالوندي، ســخنگوي 
سازمان انرژي اتمي ایران نيز نامه اي به آژانس بين المللي انرژي 

اتمي ارسال كرده و توضيحات الزم در این زمينه را داده است.

مسیر پرمانع مذاکرات وين و احیاي برجام
این روزها مقامــات آمریکایي نيز در اغلب نشســت هاي خود 
درباره مذاكرات وین و توافق هســته اي اظهارنظر مي كنند. به 
گزارش ایســنا جن ساكي، سخنگوي كاخ ســفيد در پاسخ به 
ســؤالي درخصوص دیدگاه رئيس جمهور آمریــکا درباره لغو 
تحریم ها و منافع ایران پس از بازگشت آمریکا به برجام، گفت: 
فکر مي كنم هنوز چند قــدم فاصله داریم. البته ما نســبت به 
اینکه برگردیم و در دور بعدي مذاكرات، مباحثاتي دیپلماتيك 
داشته باشيم مشتاقيم. ساكي افزود: آنها ممکن است نسبت به 
تمامي جزئيات عالقه مند نباشند. ما مطمئنا به تمامي جزئيات 
توجه نشــان مي دهيم. اما در موقعيتي نيستم كه ارزیابي كنم 
این موضوع چگونه خواهد بود. این در حالي اســت كه حسين 
اميرعبداللهيان، وزیر خارجه كشــورمان در رایزني های خود با 
اعضاي برجام در نيویورك تأكيد كــرد كه ایران مذاكرات وین 
را به زودي از سر مي گيرد. او در پاســخ به مقامات غربي درباره 
مشخص نکردن زمان از سوي ایران نيز تأكيد كرد به زودي؛ یعني 
به محض اتمام بررسي هاي الزم و اسناد مذاكرات تاكنون. پيش 
از آن رئيس جمهور نيز در ســخنراني خود در مجمع عمومي 
ســازمان ملل گفت كه جمهوري اســالمي ایران گفت وگویي 
را مفيد مي دانــد كه نتيجه آن لغو تحریم هاي ظالمانه باشــد. 
وزیر خارجه نيز در نشســت هاي مختلف تأكيد كرده كه دولت 
ســيزدهم به دنبال گفت وگوهاي نتيجه محور است و در عرصه 

سياست خارجي عمل گراست.
با این همه به نظر مي رســد كه مســير دیپلماسي پس از شش 
دور مذاكــره براي احياي برجــام همچنان با موانع بســياري 

روبه رو است.

مذاکره با شريک اتمی
رئيس سازمان انرژي اتمي برای دیدار با همتای خود به مسکو سفر كرد

مجلس شوراي اســالمي نيز با توجه به همين  ادامه از 
موضوع و اهميت مدیریــت مصرف درتبصره 8 صفحه اول

قانون بودجه سال1400، وزارتخانه هاي نفت و نيرو را موظف كرد كه 
تعرفه مشتركان پرمصرف و باالتر از الگوي مصرف به صورت غيریارانه اي 
و براساس الگوي افزایش پلکانيIBT تعيين شود كه متأسفانه دولت 
دوازدهم از اجراي این بند قانون بودجه سرباز زد و موجب شد این قانون 
با تأخير بيش از 5ماه و پس از وقوع بحران خاموشــي ها اجرایي شود. 
به كارگيري تعرفه گذاري پلکانيIBT، عالوه بر كنترل رفتار مشتركان 

پرمصرف، باعث كاهش شدید مصرف حامل هاي انرژي مي شود.
نکته بسيار مهم در زمينه اجراي این قانون، این نکته است كه مشتركان 
پرمصرف حداكثر 15درصد از مصرف كنندگان برق را شامل مي شوند 

و 85درصد از مردم، الگوي بهينه مصرف را رعایت مي كنند و مصرف 
عادي دارند و شامل افزایش قيمت در هزینه برق مصرفي نخواهند شد. 
با این اقدام، هزینه مصارف بي رویه و مســرفانه پرمصرف ها، با قيمت 
برق صادراتي و در پله هاي باالتر با قيمت برق تجدیدپذیر خورشيدي 
محاسبه مي شود. به این ترتيب براي مشتركاني كه در حد الگو مصرف 
مي  كنند، هيچ افزایش قيمتي را اخــذ یاپرداخت نمي كنند. بااجراي 
دقيق این قانون، در ماه هاي آینده مصرف مشتركان پرمصرف نيز روند 
كاهشي خواهد یافت. از طرفي با توجه به پيش بيني كارشناسان مبني 
بر  كمبود گاز در ماه هاي سرد سال ضروري است كه رویکرد اصالحات 
قيمتي و تعرفه گذاري پلکانــيIBT در زمينه همه انرژي هاي مصرفي 
كشور، تنها براي مشتركان پرمصرف و بدون فشار به مردم عادي، اتخاذ 
گردد تا بتواند با سيگنال دهي مناسب پيش از وقوع بحران، به مدیریت 

مصرف كشور كمك كند.

مزاياي تعرفه گذاري  افزايشي- پلكاني برق
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همزمان با 7مهر، روز ملي آتش نشاني و 
ايمني، از تجهيزات جديد آتش نشاني گزارش

در تهران رونمايي مي شود؛ تجهيزاتي 
مدرن كه باعث مي شود تا آتش نشــانان دست پُر به 

اطفاي حريق و عمليات امداد و نجات اعزام شوند.
 امروز، روز سرخ پوشان آتش نشاني است؛ كساني كه 
براي حفاظت از سالمت مردم و جلوگيري از تخريب 
و نابودي اموال شهروندان و محيط زيست بي باكانه به 
دل خطر مي زنند و هم در مقابله با آتش و هم عمليات 
امداد و نجات ايثار مي كننــد. مرداني كه هدفي جز 
نجات ندارند اما گاهي اوقات خودشان قرباني شعله ها 
مي شوند و چون ققنوس از ميان شراره هاي آتش پر 
مي كشند. شهداي پالسكو، شهيد اميد عباسي و بيش 
از 50شهيد ديگر سازمان آتش نشاني همه جانشان را 

براي بقاي ديگران فدا كردند. 
در برابر اين رشادت ها نمي توان كاري كرد جز اينكه 
سرتعظيم فرود آورد. هر سال 7مهر فرصتي مي شود 
براي بازگو كردن رشادت و ايثار و از خودگذشتگي 

آتش نشــانان اما امروز فرصت را غنيمت شــمرديم 
و از مديريت شــهري پيگير مطالبات آتش نشانان 
شديم. خواسته هايي كه محقق شدن آنها در نهايت 
منجر به خدمت رســاني مطلوب به شــهروندان و 
ايمن تر شدن شهر مي شود. شهردار تهران هم خوب 

مي داند مطالبه ســازمان آتش نشاني و نيروهاي آن 
بحق اســت و از اين رو گفت كه خواسته هاي آن در 
اولويت قرار دارد. عليرضا زاكاني در پاســخ به مدرن 
شــدن تجهيزات آتش نشــاني به همشهري گفت: 
»مطالبات آتش نشــانان بايد در قالب بسته تحولي 
مدنظر قرار گيرد تا اتفاقات خوبي در ايمني شــهر و 
آتش نشــانان رخ دهد. چرا كه در مسائل مربوط به 
سازمان آتش نشــاني ضرورت دارد هم ناظر به كار و 
تالش نيروها، نوع خدماتي كه توسط مديريت شهري 
ارائه مي شود و همچنين نوع تجهيزاتي كه سازمان 
و نيروهاي آتش نشان نياز دارند، به عنوان يك بسته 
تحولي مدنظر قرار گيرد كــه اميدواريم در اين دوره 

شاهد تحقق آن باشيم.«
او در ادامــه تأكيد كرد: »مديريت شــهري در حوزه 
آتش نشاني با دو مقوله مواجه است. يكي ايمني شهر و 
ديگري فراهم كردن زيرساخت ها ، امكانات و تجهيزات 
مورد نياز سازمان كه بايد به هر دو توجه شود.« زاكاني 
با بيان اينكه پيشــگيري از بحران بايد اولويت باشد 
گفت: »در تهران بيش از 3هزار ســاختمان ناايمن و 
حدود 200ساختمان بســيار پرخطر وجود دارد كه 
الزم است نخست نسبت به ايمن سازي  آنها اقدام شود 

تا از بروز بحران پيشگيري شود. مرحله ديگر كه تأمين 
تجهيزات ، امكانات و خدمت رساني مطلوب به سازمان 
آتش نشاني و آتش نشانان است كه همه اين موارد در 
قالب يك بسته تحولي مورد توجه قرار خواهد گرفت.«

همافزاييآتشنشانيباسايرسازمانها
مهم ترين خواسته آتش نشانان تأمين تجهيزات است؛ 
چرا كه مي تواننــد در مواقع امــداد و نجات خدمت 
رساني مطلوب تري به آسيب ديدگان داشته باشند. 
به گفته نايب رئيس شــوراي شهر تهران به روز شدن 
تجهيزات آتش نشــاني ضروري است. پرويز سروري 
با گراميداشــت روز آتش نشــاني و تقدير از تالش 
آتش نشــانان به همشــهري گفت: »امروز موضوع 
سازمان آتش نشاني شــهرداري تهران، به روز كردن 
تجهيزات ، امكانــات ، افزايش تخصــص و مهارت 
آتش نشانان است كه شهردار و اعضاي شوراي شهر 
تهران هم دغدغه مند اين موضوع هســتند و يكي از 
اولويت هاي مديريت شــهري رسيدگي به مطالبات 
سازمان آتش نشاني و نيروهاي آن است.« او در پاسخ 
به ضرورت هم افزايي ســازمان آتش نشــاني با ساير 
ســازمان ها و ارگان ها تأكيد كرد: »مديريت شهري 
و شوراي شــهر تهران بايد از يك سو اقدام به تحقق 
مطالبات سازمان آتش نشاني و آتش نشانان كنند و از 
سوي ديگر بايد  با ساير دستگاه هاي مرتبط با موضوع 
بحران هم افزايي ايجاد كنند. اگر هر دو مورد همزمان 
پيگيري شود مي توان شاهد تحول بزرگ در مطلوب تر 

شدن وضعيت سازمان آتش نشاني بود.«

برابريآتشنشانيتهرانباكشورهاياروپايي
آتش نشاني در دنيا شــغل و حرفه تخصصي است و 
آتش نشانان براي اينكه بتوانند در اين تخصص و حرفه 
موفق باشند نياز است همواره در حال افزايش مهارت 
و دانش تخصصي شان باشــند. طي سال هاي اخير با 
فراهم شدن برخي از امكانات و زيرساخت ها ازجمله 
مركز آموزش آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران، 
گام هايي در راســتاي آموزش نيروهــاي كارآمدتر 
برداشته شده است؛ اقداماتي كه به گفته عضو شوراي 

شهر تهران اجتناب ناپذير است. 
احمــد صادقــي در گفت وگو با همشــهري با بيان 
اينكه بــراي افزايش تــاب آوري شــهري در برابر 
حوادث و بحران ها، وجود يك ســازمان آتش نشاني 
پيشــرفته، مجهز و توانمند و نيز آتش نشــان هاي 
متعهد، متخصص و ماهر نياز است، گفت: » سازمان 
آتش نشاني در مقايسه با گذشته تغييرات زيادي كرده 
و امروز از استانداردهاي باالي بين المللي در بخش 
اطفاي حريق و ايمني برخوردار است و با كشورهاي 
اروپايي ازجملــه آلمان، فرانســه و انگليس برابري 
مي كند.« كمبود نيروي انساني از مطالبات سازمان 

آتش نشاني اســت كه مهدي داوري، مديرعامل اين 
ســازمان هم بارها اين موضوع را مطرح كرده است 
كه صادقی، عضو شوراي شهر تهران در جلسه ديروز 
پارلمان شهری با تأييد آن گفت: »سازمان آتش نشاني 
به لحاظ تعداد ايستگاه، تجهيزات، مدت زمان رسيدن 
به محل حادثه و مهارت آتش نشانان در حوزه امداد 
و نجات، وضعيت خوبي دارد اما در سازمان با معضل 
كمبود نيروي تخصصي مواجه هستيم كه اين معضل 
بايد در يك بازه زماني كوتاه مدت حل وفصل شود و 
قطعا شوراي شهر پيگيري اين موضوع خواهد بود.« 

به گفته صادقي موضوعاتي ماننــد تأمين تجهيزات 
جديد، هوشمندسازي برخي فرايندهاي حساس در 
حوزه مقابله با حوادث، سرمايه گذاري جهت ارتقاي 
زيرساخت هاي آتش نشاني شامل توسعه، مقاوم سازي  
و بهبود ايستگاه هاي آتش نشــاني شهر تهران، ادامه 
روند بهبود و تكميل مركز آموزش آتش نشاني تهران 
با توجه جدي به ضرورت ارتقاي كيفيت كالبدي اين 
مركز آموزشي، ســرمايه گذاري مناسب براي ايجاد 
شرايط الزم جهت تقويت بخش فني و مهندسي اين 
سازمان و جايگزين كردن ادوات و تجهيزات فرسوده 
سازمان، مطالبات ديگري هستند كه بايد به فوريت 

پيگيري شوند. 
وجود بناهــاي ناايمن در شــهر خطر جــدي براي 
شهروندان اســت و به گفته عضو كميســيون برنامه 
و بودجه شوراي شــهر تهران 25درصد حريق هاي 
تهران مربوط به آتش ســوزي هاي ساختماني است؛ 
حوادثي كه در مواردي مانند پالسكو منجر به شهادت 
آتش نشانان مي شوند. بنابراين شناسايي اين بناها الزم 
و ضروري است كه اين كار را نيروهاي آتش نشاني انجام 
مي دهند و به گفته صادقي تا كنون 33هزار ساختمان 
در تهران توســط نيروهاي آتش نشاني مورد بازرسي 
ايمني قرار گرفته كه حدود 3500ساختمان پرخطر 
و 129ساختمان بسيار پرخطر شناسايي شده اند كه 
ايمن سازي  آنها ضرورت دارد. صادقي در ادامه با بيان 
اينكه ايمن كردن شهر هم بخشي از مطالبات سازمان 
آتش نشاني است، تأكيد كرد: »امروز قانوني براي رصد 
و پايش ايمني ساختمان ها پس از بهره برداري وجود 
ندارد و از اين رو مالكان بعد از دريافت مجوز پايان كار 
اقدام به ايجاد تغييرات مي كنند كه در نهايت به ناايمن 
شدن بناها منجر مي شود. بنابراين توجه به اين موضوع 
ضرورت دارد و اميدواريم راهكار مناسبي براي اين خأل 

قانوني بيابيم.«
اين عضو شــوراي شــهر تهران در پايان چشم انداز 
سازمان آتش نشاني را اينطور بيان كرد: »اميدوارم با 
جديت شوراي شهر تهران در اين دوره سبب افزايش 
ايمني در شــهر و كاهش ميزان وقــوع حوادث در 
پايتخت باشيم و به چشم اندازهاي تخصصي در حوزه 

ايمني و آتش نشاني دست يابيم.«

مقابله با فســاد و تخلف، بدون مشاركت 
شــهروندان امكان پذير نيست. به همين شورا

خاطر در جلسه ديروز شوراي شهر تهران، 
رئيس كميته شفافيت شورا خواستار راه اندازي سامانه 
كشف فساد شد و گفت كه تا راه اندازي اين سامانه مردم 
مي توانند مــوارد تخلف و فســاد را از طريق شــماره 
09399803009گــزارش دهنــد. احمــد صادقي 
همچنين تأكيد كرد كه الزم اســت حركتي انقالبي و 
جهادي براي مقابله با فسادهاي سازمان يافته از درون 
سيستم مديريت شــهري آغاز شود. ديروز سردار علي 
فدوي، جانشــين فرمانده كل سپاه پاســداران هم به 
مناســبت هفته دفاع مقدس در پارلمان شهري حاضر 
شــد. او گفت: لحظه هــا را بايد غنيمت دانســت و از 

ظرفيت ها براي خدمت به مردم استفاده كرد.
به گزارش همشــهري، ديــروز حال و هــواي صحن 
شورا متفاوت بود. ســالن ورودي ميزبان عكس هايي 
از دفاع مقدس بود. در بخشــي از صحن پارلمان هم با 
استفاده از گوني هاي خاك سنگر كوچكي درست شده 
بود كه عكس سردار شهيد حاج قاسم سليماني در آن 
مي درخشيد. رئيس پارلمان شهري هم در نطق خود به 
عمليات ثامن االئمه و شكست حصر آبادان اشاره كرد و 
گفت: »اين عمليات يكي از برنامه هاي مهم دفاع مقدس 
و آغاز حركت هاي موفقيت آميز بعد از برخی شكست ها 
در جنگ بود. البته تا قبل از آن رزمندگان پيشرفت ها و 
موفقيت هايي داشتند گرچه در حد خود ارزشمند بود 
ولي شكست حصر آبادان به فرمان امام)ره( نخستين 

حركت بزرگ در دفاع مقدس بود.« 
مهدي چمران در ادامه به همايش پياده روي باشــكوه 
اربعين حسيني هم اشاره و از آن با عنوان مانور بزرگ 
سياســي و حركتي بي نظير ياد كرد و گفت: »عده اي 
موفق شدند در اين همايش شركت كنند و اميدواريم 
در ســال هاي آينده بتوانيم در شرايط مناسبي در اين 
راهپيمايي كه خود يك مانور بزرگ سياســي اســت 
شركت كنيم.« او به روز آتش نشاني هم اشاره و ضمن 
تبريك به آتش نشانان تأكيد كرد: »آتش نشانان افراد 
توانمندي هستند كه در طول ســاليان ثابت كردند از 

جان خود براي نجات ديگران مي گذرند.«

تسريعاقداماتدرشهر
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران هم كه به مناسبت 
هفته دفاع مقدس در شــورا حاضر شده بود، گفت كه 
شوراي شهر ششــم، انقالبي است و شهردار تهران هم 
كه رزمنده و جانباز و بسيار قبراق است و بايد اقدامات 
در شهر را ســريع انجام دهد. سردار علي فدوي تأكيد 
كرد: »فرصت  كم است و تا چشم برهم بزنيم زمان كار 
كردن پايان مي يابــد. بنابراين لحظه ها را بايد غنيمت 
شمرد و از ظرفيت هاي كشــور براي خدمت به مردم 
استفاده كرد. همچنين بايد عواملي كه باعث تعلل در 
خدمت رساني به مردم مي شوند، كنار گذاشته شود.« او 
در ادامه به رشادت رزمندگان و پيروزي آنها هم اشاره 
كرد و گفت: »چه كسي فكر مي كرد رزمندگان در برابر 
همه عالم و خبائث پيروز شــوند، آن زمان خودشــان 
مي گفتند 84 كشور در جنگ با ايران بودند اما با مقاومت 
و ايســتادگي ظفر ايجاد شــد و اين نتيجه عملگرايي 

رزمندگان و فرماندهان بود.«

مشاركتشهرونداندرشناساييمفسدانومتخلفان
شناسايي و برخورد با متخلفان و مفسدان در سازمان ها 
به ويژه سيستم شــهرداري موضوعي بود كه در جلسه 
ديروز پارلمان شــهري، توسط رئيس كميته شفافيت 
شوراي شهر تهران مطرح شــد و احمد صادقي گفت: 
»در روزهاي اخير خبرهاي متفاوتي از وقوع تخلفات 
برجسته در بعضي از مناطق و سازمان هاي شهرداري 
كه همچنان در يد اختيار مديران فاســد است، توسط 
شــهروندان و پرسنل شــهرداري گزارش شده است. 
بنابراين ضرورت دارد شهرداري در اسرع وقت نسبت 
به راه اندازي سامانه كشف فساد اقدام كند.« به گفته او، 
با راه اندازي اين سامانه شــهروندان مي توانند مواردي 
چون ترك فعل، صدور دســتورات خالف قانون، باند 
بازي، تغيير كاربري، واگذاري بلندمدت امالك به افراد 
و مجموعه هاي خاص، موافقت با تغيير و تخريب باغات، 
دريافت رشوه، استخدام نيرو خالف بخشنامه ها و...  را 

گزارش دهند. 
صادقي تأكيد كرد: »الزم اســت حركتــي انقالبي و 

جهادي براي مقابله با فسادهاي سازمان يافته از درون 
سيستم مديريت شهري آغاز شود و از اين رو تا راه اندازي 
سامانه كشف فساد مردم و عوامل شهرداري مي توانند 
از طريق ارســال پيامك يا از طريق شبكه هاي مجازي 

داخلي موارد تخلف و فساد را گزارش دهند.«

صدايمردمانيكهشنيدهنميشود
ديروز ناصر امانــي مطالبات اهالي محلــه عباس آباد 
شــهر ري را در قالب تذكر مطرح كرد و گفت كه بوي 
فاضالب 2 كانال در شــرق و جنوب ايــن محله حدود 
35سال اســت كه بالي جان مردم و حاشيه نشين ها 
شــده و طي اين ســال ها صداي اعتراضشان را كسي 
نشيده است. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
شهر تهران به بازديد اخير خود از اين محله و گفت وگو 
با اهالي اشاره و عنوان كرد: »تنها سازمان خدمت رسان 
در محله، شهرداري است و انگار هيچ سازماني ديگر در 
كشور وجود ندارد. شهرداري هم ميله هاي بريده فنس 
و حصار اين 2 كانــال را ترميم مي كند تا بچه ها در آب 
نيفتند و خفه نشوند و با لشگر موش ها مقابله نافرجام 
مي كند. فاضالب در خيابان و كوچه هاي محله روان و 
ديوار خانه هاي فرسوده در حال ريزش است. مردم براي 
ثبت نام فرزندان خود مدرســه اي ندارند و ساختمان 
بزرگي كه در دهه 80توســط خيري براي آموزش بنا 

شده، بالاستفاده رها شده است.« 
اماني در پايان خطــاب به فرماندار شهرســتان ري، 
شركت آب و فاضالب منطقه اي تهران و اداره آموزش 
و پرورش شهرســتان ري گفت كه بايد مشكالت اين 
محله از طريق نهضت خدمت رســاني برطرف شــود. 
در ادامه نايب رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شــهر تهران هم گفت كه مشكل كانال محله 
عباس آباد در سال هاي قبل پيگيري شده اما براي حل 

اساسي آن نياز به همكاري شهرداري تهران و فرمانداري 
شهرري است. جعفر بندي شربياني به كمبود خدمات 
اوليه در اين محله هم اشاره و عنوان كرد: »نكته ديگري 
كه بايد به آن اهتمام داشت عدم وجود خدمات اوليه و 
نيازمندي هاي روزانه مردم مثل درمانگاه و بانك است 
كه مشــكالتي براي مردم ايجاد كــرده و اهالي محل 
براي رفع نياز خود ناچار به خــروج از محل و پيمودن 

چندكيلومتر به سمت شهرري هستند.« 

خروجطرحازدستورجلسهبرايكسبنتايجبهتر
ديروز بررســي طرح كاهش زمان صــدور پروانه در 
دستور كار شوراي شهر تهران بود كه از دستور خارج 
شد. رئيس شوراي شــهر تهران در جمع خبرنگاران 
درباره علت اين تصميم گيري گفــت: »در اين طرح 
اختالف نظرهايي با معاونت شهرســازي داشته ايم و 
پيشنهاداتي در اين زمينه مطرح شده و نتيجه گرفتيم 
موضوع به تعويق بيفتد تا با بررسي هاي بيشتر نتايج 
خوبي حاصل شود. همچنين شــهرداري بايد طي 2 
 ماه راهكارهاي عملي جهت تســريع در صدور پروانه 

ساخت وساز ارائه دهد.«
مهدي چمران درباره تعداد جلســات علني هم گفت: 
»هر موقع نياز باشــد عالوه بر 2 جلسه در هفته حتي 
اضافه تر هم مي توانيم جلساتي را برگزار كنيم و در اين 
زمينه دست مان بسته نيست ولي نكته حائز اهميت اين 
است كه بايد مسائل پخته شود تا بتوانيم نتيجه خوبي 
بگيريم.« او تأكيد كرد: » اعضاي شــوراي شهر نياز به 
مشورت و طرح مسائل با يكديگر دارند همچنين نياز 
است كه جلســاتي را هفته  اي يك بار با شهردار تهران 
داشته باشــيم كه در دوره هاي گذشــته اين موضوع 
مطرح بود و برگزار مي شد. اميدواريم در اين دوره هم 

اين روند احيا شود.« 

رئيس كميته شفافيت شوراي شهر تهران در جلسه ديروز مطرح كرد:

سامانهكشففسادراهاندازیشود
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران در صحن شورا به بيان بخشي ازرشادت هاي رزمندگان دوران دفاع مقدس پرداخت

همزمان با روز آتش نشاني و ايمني، از تجهيزات 
جديد آتش نشاني در تهران رونمايي مي شود

خبر

احداثسولههايجديد
مديريتبحراندرتهران

مديرعامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران، از آغاز عمليات 
احداث يك پايگاه جديد مديريت بحران در منطقه13 و بهســازي 
5پايگاه ديگر در نقاط مختلف پايتخت خبر داد. به گزارش همشهري، 
سيدمجيد غمخوار در تشريح جزئيات اين خبر گفت: »عمليات احداث 
پايگاه جديد مديريــت بحران منطقه13 با زيربنــاي بيش از 3هزار 
مترمربع طي سال جاري آغاز شده و ضمن اتمام خاكبرداري، نصب 
سازه نگهبان و ساخت فونداسيون به پيشرفتي بالغ بر 20درصد رسيده 
است.«  او با بيان اينكه 2پايگاه مديريت بحران در مناطق 15 و 16 با 
اجراي اقداماتي از قبيل اصالح سيستم روشنايي، تهيه و نصب كفپوش، 
اجراي سيستم اعالم حريق، ساماندهي و اجراي تاسيسات، ساماندهي 
باكس هاي آتش نشاني و محوطه سازي  و رنگ آميزي سوله ساماندهي 
شده است، يادآور شد: »يكي از پايگاه هاي مديريت بحران در منطقه18 
نيز با حدود 90درصد پيشرفت عمليات بهســازي در آينده نزديك 
آماده بهره برداري خواهد شــد.«  مديرعامل سازمان عمراني مناطق 
شهرداري تهران، تكميل پايگاه مديريت بحران غني آباد در منطقه20 
را از ديگر اقدامــات در حال اجراي ســازمان درخصوص پايگاه هاي 
مديريت بحران پايتخت ذكر كرد و ادامه داد: »عمليات تكميلي سوله 
غني آباد در حالي در دستور كار قرار گرفت كه فقط اسكلت فلزي سازه 
فوق اجرا شــده بود. تاكنون احداث ديوارها و سقف، اجراي بتن كف 
طبقات، لوله كشي فاضالب، اجراي سيستم هاي روشنايي، سرمايش 
و گرمايش، رنگ آميزي پايگاه و ساخت ديوارهاي محوطه پيراموني به 

سرانجام رسيده است.«

 
خانهاميرالمومنين)ع(غبارروبيميشود

مديرعامل ســازمان مديريت پسماند شــهر تهران اعالم كرد آيين 
غبارروبي خانه حضرت علي)ع( امشــب توســط خدام الحسين)ع( 
شــهرداري تهران انجام خواهد شــد. به گزارش فارس، صدرالدين 
عليپور، مديرعامل سازمان گفت: »100نيروي پاكبان از روز شنبه و 
در دو شيفت 8ساعته در نجف اشرف به خدمات رساني مشغول بودند 
كه خدمت اين خدام الحسين ديروز در عراق به پايان  رسيد.« او ادامه 
داد: »ديروز پيش از اختتام كار، شست وشوي خيابان هاي اطراف حرم 
انجام شد و پس از مراســم عزاداري در حرم اميرالمومنين، با عكس 
يادگاري پاكبانان و عوامل شهرداري، خدمات رساني در نجف اشرف به 
پايان رسيد.« عليپور اضافه كرد: »روز چهارشنبه با هماهنگي با توليت 
مسجد ميثم تمار و براي تشــويق پاكبانان، غبارروبي خانه حضرت 
علي)ع( توسط خدام الحسين شهرداري تهران انجام مي شود. همچنين 
امروز خدام الحســين)ع( براي زيارت مرقد مطهر سيدالشهدا)ع( و 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( و برپايي مراسم عزاداري در بين الحرمين 

عازم كربال خواهند شد.«

شــهردار تهــران در گفت وگــو با 
همشــهري از ارائه بســته تحولي 
براي ايمني شهر و تحقق مطالبات 

آتش نشانان خبر داد

زينبزينالزاده
خبر نگار

زاکانی:عملکردمدیرانشهریبدونتعارفرصدمیشود
شهردارتهرانكهديروزدرشوراحضورداشــت،پسازپايانچهاردهمينجلسهشورايشهرتهراندر
جمعخبرنگارانحاضرشدوبابياناينكهازمديرانانتظاركاروپيگيرياولويتبرنامههاراداريموبهطور
قطع،عملكردآناندراينزمينهبدونتعارفرصدوارزيابيميشود،درموردروندانتصاباتدرشهرداري
گفت:»مالك،شايستگيافراداستامانقطهآغازراازدرونشهرشروعكردهايمونزديكبه۴۰نفرارزيابي
شدهاندكهبخشعمدهايازميانمديرانشهرداريهستندكهتعداديازاساميتاپاياناينهفتهمشخص
ومنتشرميشود.«عليرضازاكانيدرپاسخبهاينكهچراانتصابمديرانيكسالهانجامميشودهمعنوان
كرد:»مديريتشهريشوخينيستكهمسئوليتآنرابهمدت۴ســالبهشخصيبسپاريم.بنابراين
مسئوليتمديراندردورهيكساله،بسيارجدياستوكارمندانهمبايدهمكاريباآنهاراجديبگيرندو
بدانندعملكردهادراينمدتارزيابيميشود.«اوتأكيدكرد:»اصلبرايماكاروكاروكاراستوبرهمين
اساسمديرانارزيابيميشــوندواميدوارمهمهاينافرادكهاحكاميكسالهدارند،سالهايبعدنيزدر

خدمتشانباشيم.«

ارقامبدهيهادقيقنيست
شهردارتهراندرادامهدربارهتفاوتارقامبدهيهايشهرداريتهرانهمگفتكهگزارشيازسويمعاونت
برنامهوبودجهارائهشدكهدرآنميزانبدهيهايشهرداري۶۹هزارميلياردتومانوميزانسودبانكي
۱۲هزارو۵۰۰ميلياردتومانتاپايانسال۹۹استواعالمشدهبودكهباجمعاينارقامميزانبدهيشهرداري
تهرانمشخصميشود.اودرادامهتأكيدكرد:»هيچكدامازارقاماعالمشدهدراينزمينهقطعينيستو
بخشعمدهآنگمانهزنياست.«زاكانيدربارهپرداختبدهيهاودريافتمطالباتشهرداريتهرانهم
گفت:»برايپيگيرياينموضوع،كارگروهتشكيلخواهدشدوبررسيراازطريقكميتههايدوجانبهاي
كهبينماوسازمانهايدولتيشكلميگيرد،پيگيريميكنيموصورتجلسههابهسازمانبرنامهوبودجه
منعكسميشودودرنهايتاميدواريمبتوانيممطالباتخودرابهبهترينوجهدريافتكنيم.همچنيندر
مجموعهماليواقتصادي،كارگروهدرآمدهاشكلميگيردتابتواندرآمدهايپايداررادرشهردنبالكرد.
كارگروهديگريهمبرايتعيينبدهيهاومطالباتميانشهرداريودستگاههايدولتيتشكيلميشود

تابهاعدادشفافيبرسيم.«

مگاپروژههاجانميگيرند
اجرايمگاپروژههادرپايتختپرسشديگريبودكهشهردارتهراندرپاسخگفت:»مگاپروژههادراين
دورهحتمًاخواهدبودولياينمگاپروژههافقطدرحوزهكالبدنيستبلكهدرحوزهنرمافزارناظربهروح
شهر،حوزههاياجتماعيوفرهنگيهموجودخواهدداشت.بههرحالبايدبتوانيمدراينزمينهاقدامكنيم
ودركناراينموضوعاتنيزپروژههايجديوجودداردتابتواندكالبدشهررانيزارتقادهد.زحماتزيادي
درخصوصكالبدشهركشيدهشدهوليدرخصوصمسائلنرمافزاريوروحشهركمترينكارصورتگرفته
است.بنابراينماميخواهيمتوأمانبههر۲بخشتوجهداشتهباشيم.«زاكانيدرپاياندربارهاليحهكاهش
زمانصدورپروانههايساختمانيهمگفت:»اليحهدردستوركاراستوماهمدركناراعضايشورايشهر
بهدنبالتحققآنهستيموپيگيريميكنيمتاهمهافراديكهدرصدورمجوزدخيلهستندبهروندكار

خودسرعتبدهند.«

ث
مك

ديپلماسيشهريابزاري
برايتوسعهپايدارپايتخت

نطقپيشازدستورعلياصغرقائمي

امروزههمگانبهنقشبيبديلديپلماسي
فعالونــهمنفعل،درپيشــبرداهداف
استراتژيكدولتهاآگاهندوديپلماسي
شهرينيزازاينقاعدهمستثنينيست.
شهرتهرانبهعنوانيكياز۲۰كالنشهر
بزرگومهمجهــانوپايتختايرانكه
بســياريازمراكزمهمسياسي،اداري،
اقتصادي،علميوفرهنگيرادرخودجاي
داده،دارايموقعيتيمنحصربهفرداست
وبهعنوانيكنقطــهثقلوكانونتعادل
منطقهاي،تاكنونهمكاريهاينزديكيرا
بهويژهباكشورهايهمسايهومنطقهشكل
دادهاست.شهردارتهرانبايدديپلماسي
شهريرانهتنهابرايمعرفيدستاوردهاي
تهران،همفكريوتبــادلتجارببراي
ارتقايبهرهوريمديريتشــهري،بلكه
بهمثابهابزاريبرايتوســعهپايدارشهر،
بهرهمنديازظرفيتهايسرمايهگذاريو
برنامههاياقتصاديمنطقهايوبينالمللي
درنظرداشتهباشــد.هرچندتاپيشاز
سال۱38۴موضوع»ديپلماسيشهري«
درشهرداريتهرانبهصورتجديشكل
نگرفتهبود،وليبهمرورودرسايهاتخاذ
يكسياستدرستوهماهنگباسياست
خارجيودستگاهديپلماسي،بابرنامهريزي
صحيحوتدويناسناد،طرحهاوبرنامههاي
مرتبطباحوزهديپلماســيشــهريوبا
رويكردتوســعهپايدارودرقالباصولي
همچوندانشپايگيوهوشمندســازي
شــهر،يكپارچگيوپايداري،توســعه
زيرســاختهاوسيســتمهاوخدمات
نوآورانــهونويناقتصــادي،اجتماعي،
فرهنگيوزيســتمحيطيشهرداري
تهرانموفقشدبهيكيازنهادهايمحلي
پيشرودرعرصهديپلماسيشهريجهان
تبديلشود.توسعهروابطخواهرخواندگي
شهريوهمكاريهايتهرانبابسيارياز
پايتختهاوكالنشهرهايمهممنطقهو
جهانوحضوروفعاليتمؤثروالهامبخش
درسازمانهاومجامعبينالملليوهمچنين
معرفيايدههايخالقانهايهمچونتأسيس
مجمعشهردارانآسياييوجايزهجهاني
خشتطالييتهران،نمونههايبارزياز
رويكردسياستديپلماسيفعالشهري
تهرانبود.شايستهاستدردورهجديد
مديريتشهريبسترديپلماسيشهري
ازچارچوبهايسنتيبهعرصهديپلماسي
ســايبريارتقايابدوشهرداريبهعنوان
نهاديپيشــروبابرنامهريزيمنسجمو
اقداماتيجهــادي،ضمنحفظحاكميت
شهريوامنيتاطالعاتواشاعهفرهنگ
صحيحاينمهم،ازعرصهسايبريحداكثر

بهرهبرداريرادرحوزهديپلماسيببرد.
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انرژی

عبور قيمت نفت از ركورد 3ساله
 قيمت هر بشكه نفت برنت ديروز از مرز 80دالر گذشت

روند صعودي قيمت نفت خام كه از چند هفته پيش آغاز شده است، 
ديروز هم ادامه يافت و قيمت نفت خام به دليل كمبود عرضه، ركورد 
3ساله را شكســت و از مرز 80دالر عبور كرد؛ اين موضوع با توجه به 
افزايش صادرات نفت ايران در ماه هاي گذشته، اميد ها را براي افزايش 

درآمد هاي نفتي ايران بيشتر كرده است.
به گزارش همشهري، قيمت نفت خام ديروز، تحت تأثير كمبود عرضه، 
ششمين رشد متوالي خود را ثبت كرد و از مرز 80دالر عبور كرد. اين 
باالترين قيمت نفت برنت از اكتبر2018 تا كنون اســت. اختالل در 
عرضه جهاني نفت باعث شد شركت هاي انرژي مجبور شوند از ذخاير 
نفت خام خود برداشت كنند و همين موضوع قيمت نفت را به باالترين 
رقم در 3سال گذشته رسانده است. مؤسسات جهاني معتقدند حجم 
تقاضا براي نفت بعد از پايان اپيدمي كرونا برخالف انتظار به سرعت 
در حال رشد است؛ درحالي كه عرضه نفت پايين تر از حد انتظار است.

برخي گزارش ها نشان مي دهد به دنبال وقوع كرونا عمليات تعمير و 
نگهداري ميادين نفتي در برخي كشور ها با تعويق مواجه شده و اين 
موضوع عرضه نفت را با كاهش مواجه كرده است. اين گزارش ها نشان 
مي دهد كاهش سرمايه گذاري و مشــكالت تعمير و نگهداري باعث 
شده صادركنندگان آفريقايي نفت خام اوپك، نيجريه و آنگوال، حداقل 

تا سال آينده نتوانند مطابق سهميه خود توليد نفت را افزايش دهند.
ظرف يك هفته گذشته نيز به دليل وقوع توفان در آمريكا، عرضه نفت 
آمريكا كاهش يافت و اين كشور مجبور شد از ذخاير خود استفاده كند. 
هم اكنون ميزان ذخاير نفت آمريكا به پايين ترين حد خود رسيده و 
اين موضوع مي تواند فشار بيشــتري به بازار نفت وارد كند. توشيتاكا 
تازاوا، تحليلگــر بين المللي مي گويد: حال و هــواي بازارهاي نفت با 
كمبود جهاني عرضه و تقويت تقاضا در بسياري از نقاط جهان، بهبود 

يافته است.

آينده قيمت نفت 
با وجود رشد پرسرعت قيمت نفت ظرف روزهاي گذشته، تحليلگران 
اعتقاد دارند روند صعودي قيمت نفت همچنان ادامه پيدا خواهد كرد، 
زيرا اپيدمي كرونا رو به پايان اســت و تقاضا براي كاالها در جهان رو 

به افزايش، و اين موضوع، تقاضا براي نفت را نيز افزايش خواهد داد.
بانك سرمايه گذاري گلدمن ساكس روز گذشته پيش بيني كرد قيمت 
نفت خام برنت تا پايان سال جاري ميالدي از 80دالر فعلي به 90دالر 
در هر بشكه خواهد رسيد، زيرا تقاضا در حال افزايش است و تجهيزات 

توليد نفت در آمريكا نيز به دليل توفان آسيب ديده است.
گلدمن اعالم كرد: در حالي  كه همه ما يك دورنماي خوش بينانه براي 
نفت در نظر گرفته ايم ولي كسري فعلي تقاضا در برابر عرضه در جهان 
باالتر از حد انتظار ماست. تقاضاي جهاني براي نفت به سرعت به دنبال 
همه گيري كروناي دلتا رو به رشد بوده و عرضه جهاني نفت پايين تر از 
حد انتظار است. اين بانك سرمايه گذاري، متوسط قيمت نفت براي 
3ماه دوم و سوم سال آينده ميالدي را با پيش بيني به سرانجام رسيدن 
قرارداد اتمي ايران، تا 80دالر پايين آورده است. اين رقم قبال 85دالر 

در هر بشكه پيش بيني مي شد.
همچنين خبرگزاري بلومبرگ به نقل از يك مؤسسه بين المللي برآورد 
كرده تا سال2022 قيمت هر بشكه نفت تا مرز 100دالر افزايش يابد. 
اين پيش بيني خوش بينانه از آنجا ناشي مي شود كه تقاضا براي نفت 
به سرعت رو به افزايش است و بسياري از تاجران عقيده دارند بازار در 
اوايل يا اواسط 2022 به ســطح قبل از بحران كرونا بازمي گردد. اما 
ميزان عرضه نتوانســته همگام با رشد تقاضا افزايش يابد. بن الكوك 
تحليلگر بازارهاي انرژي در اين باره مي گويــد: نفت خام برنت براي 
تحويل در دســامبر2022 حدود 70دالر در هر بشكه در نظر گرفته 
مي شــود ولي تعجبي ندارد اگر قيمت نفت برنت تا 100دالر در هر 
بشكه در آن زمان افزايش يابد. او توضيح مي دهد: بازار نفت قراردادهاي 
2سال آينده را درست قيمت گذاري نكرده است، چون تاجران هنوز 
هم اين واقعيت را نپذيرفته اند كه تعادل عرضه و تقاضا براي مدت ها 

متوازن نخواهد بود و تقاضا از عرضه پيشي خواهد گرفت.

اثر رشد نفت بر درآمد هاي ايران 
همگام با رشد قيمت نفت و پيش بيني ها براي تداوم اين رشد، اميدواري 
براي افزايش درآمد هاي نفتي ايران هــم افزايش يافت؛ به ويژه آنكه 
تازه ترين گزارش ها نشان مي دهد صادرات نفتي ايران ظرف ماه هاي 
گذشته به باالترين حد خود رسيده است. يافته هاي همشهري نشان 
مي دهد از زمان استقرار دولت جديد در مرداد امسال، برخي شركاي 
استراتژيك خارجي ايران به ويژه چين به سرعت ميزان سفارش هاي 
خريد نفت از ايران را افزايش داده اند. گفته مي شود در 2 ماه گذشته 
نفتكش هاي ايراني تمام وقت در حال انتقال محموله هاي صادراتي به 

مقاصد اعالم شده بوده اند.
از ابتداي 1397 تا اوايل سال گذشــته صادرات نفت ايران به شدت 
كاهش يافته بود؛ حتي براساس برخي اخبار تأييدنشده صادرات نفت 
ايران در سال98 به 100هزار بشكه در روز هم رسيده بود. با اين حال 
برخي خبر ها نشان مي دهد از زمستان پارسال، ايران به طور متوسط 
روزانه 650هزار بشكه نفت صادر كرده كه به نظر مي رسد بخش اعظم 
آن راهي چين شده است. سازمان كشورهاي صادركننده نفت، اوپك، 
در تازه ترين گزارش خود از رشد چشمگير قيمت هاي جهاني نفت، 
ازجمله نفت ايران در 7 ماه ابتدايي ســال جاري ميالدي خبر داده و 
گزارش ها حاكي اســت صادرات نفت ايران نيز دوبرابر شــده است. 
آمارهاي شــركت هاي رديابي نفتكش ها نيز نشان مي دهد متوسط 
صادرات روزانه نفــت ايران در نيمه ابتدايي ســال جاري ميالدي به 

650هزار بشكه رسيده كه بيش از دوبرابر دور متوسط پارسال است.
اوپك همچنين در گزارش خود مدعي شده متوسط قيمت نفت ايران 
در 7 ماه ابتدايي پارسال كمي بيش از 35دالر بود، اما در دوره مشابه 
امســال به باالي 65دالر رسيده اســت؛ ضمن اينكه در  ماه گذشته 

ميالدي قيمت نفت ايران حتي به 75دالر نيز رسيده است.
قيمت هر بشكه نفت در قانون بودجه سال جاري 40دالر در نظر گرفته 
شده، اما آنطور كه گزارش هاي مختلف نشان مي دهد قيمت فروش 
هر بشكه نفت صادراتي ايران اكنون به بيش از 60 تا 65دالر رسيده و 
با افزايش قيمت نفت ظرف چند روز گذشته اين رقم احتماال با رشد 
بيشتري هم مواجه شده است. رشد قيمت نفت از اين جهت براي ايران 
اهميت دارد كه مي تواند بخشي از كسري بودجه هاي سنگين دولت را 

كه به تورم هاي سنگين منجر شده، جبران كند.
به نظر مي رسد در صورت تداوم صادرات روزانه 650هزار بشكه نفت، 
با توجه به افزايش قيمــت نفت، ايران بتواند در ســال جاري به طور 
متوســط به درآمدي معادل 15ميليارد دالر دست پيدا كند و هرچه 
قيمت و حجم صادرات نفت با افزايش بيشــتري مواجه شــود اين 
درآمد ها مي تواند با رشد بيشتري روبه رو شود كه اين موضوع مي تواند 
نقش زيادي در كاهش كســري بودجه دولت داشته باشد كه به زعم 

اقتصاددانان تا سقف 500هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

نرخ تورم نقطه به نقطه، براي  تورم
فقيرترين قشر جامعه ايران، 
در شــهريور امســال بــه 
48.8درصد رسيد، درحالي كه ثروتمندان در 
اين ماه با نرخ تــورم نقطه اي 40.6درصدي 
مواجه شده اند. شكاف 8.2درصدي نرخ تورم 
نقطه به نقطه در شهريورماه بين داراترين و 
ندارترين قشــر جامعه باعث شــد تا ديروز 
سيدابراهيم رئيســي بگويد تورم، خط قرمز 
دولت اوست و از دستگاه هاي اجرايي بخواهد 
از هرگونــه اقدامي كه باعــث افزايش تورم 
مي شــود پرهيز كنند و بانــك مركزي هم 
سياست هاي پولي را متناســب با مديريت 

نقدينگي و كنترل تورم پيگيري كند.
به گزارش همشــهري، نرخ تورم ســاالنه 
در شــهريورماه امســال بــه 45.8درصد 
رسيده اســت. پيش تر در 30مرداد امسال 
رئيس جمهوري در جلسه بررسي صالحيت 
وزيران پيشــنهادي خــود در مجلس فاش 
كرده بود نرخ تورم حسب اعالم مركز آمار به 
باالي 44درصد و براساس محاسبات بانك 
مركزي به بيش از 55درصد رسيده است. اين 
گزارش مي افزايد: هرچند بانك مركزي نرخ 
تورم را محاسبه می كند اما چند سالي است 

آن را منتشر نمي كند، با اين حال گزارش اين 
نهاد در اختيار رئيس جمهوري قرار مي گيرد 
و به نظر مي رسد نرخ تورم محاسباتي بانك 
مركزي با توجه به روند افزايش آن در 2 ماه 
گذشــته به 60درصد نزديك شــده باشد؛ 
اتفاقي نگران كننده كه باعث شــده ابراهيم 
رئيســي از تيم اقتصادي اش بخواهد زودتر 
فكري به حال مهار تورم كنــد. او ديروز در 
جمع تيم اقتصادي دولت با بيان اينكه مهار 
تورم مسئله مهم و اولويت دولت است، اعالم 
كرد: دستگاه هاي اجرايي از هرگونه اقدامي 
كه به افزايش تورم منجر مي شــود، پرهيز 
كنند. او نه تنها از بانك مركزي خواســته تا 
سياست هاي پولي ضدتورمي را به اجرا گذارد 
كه در دستوري ديگر سازمان برنامه و بودجه 
را موظف كــرده تا بودجه ســال1401 را با 
تأكيد بر اصالح ساختار و حذف هزينه هاي 

غيرضرور بودجه تدوين كند.
پيش از اين در 24مرداد امسال رئيس جمهور 
در جلســه ســتاد اقتصادي دولت با تأكيد 
بر ضرورت اصالح ســاختار بودجه كشــور، 
اعالم كرده بود تصميم هاي اقتصادي نبايد 
به هيچ عنــوان پايه پولــي را افزايش دهد. 
اين اشاره رئيسي نشــان مي دهد دولت در 

تالش است تا بودجه سال آينده را ضدتورمي 
تنظيم كند اما چالش اصلي پيش روي تيم 
اقتصادي دولت اينجاست كه بخش زيادي 
از بودجه جاري به پرداخت حقوق  كاركنان 
اختصاص دارد و رئيس جمهــور هم تأكيد 
دارد كه متناسب سازي  حقوق ها با تورم يك 
امر ضروري است و صرفا به يك قشر خاص 
تعلق ندارد و بايد همه گروه هاي شــغلي را 

شامل شود.

فشار هزينه ها بر سفره ضعيف ترها
تازه تريــن گــزارش مركز آمار اما نشــان 
مي دهد فشــار تورم بر دهك هــاي فقيرتر 
جامعه بيشــتر شــده و هرچند دهك اول 
نرخ تورم ســاالنه 47.3درصــدي و دهك 
غني تر نرخ تورم 49.4درصدي را در پايان 
شهريورماه تجربه كرده اما نرخ تورم ساالنه 
گروه كاالهاي خوراكي ها و آشــاميدني ها 
كه سهم بااليي در ســبد خانوار دهك هاي 
پايين جامعه دارد، نشــان مي دهد به عدد 
62.2درصــد بــراي دهك فقير رســيده، 
درحالي كه همين شاخص با ضريب اهميت 
كمتر بــراي دهك  ثروتمنــد 61.5درصد 
محاسبه شده است. از سوي ديگر سنگيني 
فشــار تورم در 12 ماه منتهي به شــهريور 
امسال براي دهك فقير جامعه 48.4درصد 
گزارش شده؛ درحالي كه دهك ثروتمند با 
فشار 40.6درصدي مواجه بوده است. چالش 

جدي اينجاست كه به رغم تالش دولت در 
يك ماه گذشــته براي كاهش فشار تورم بر 
دهك هاي فقير، نرخ تورم نقطه اي در پايان 
شــهريور براي 2دهك فقير جامعه باالي 
48درصد بوده درحالي كه 3دهك دارا ترين 
نرخ تورم نقطــه اي كمتــر از 43درصد را 

تجربه كرده است.
شــاخص مهم ديگر به روند نــرخ تورم در 
3شــاخص تــورم كل، تــورم خوراكي ها 
و آشــاميدني ها و دخانيــات و تــورم 
غيرخوراكي هــا و خدمــات در بيــن 
دهك هــاي مختلف مربوط مي شــود كه 
براســاس داده هاي مركز آمــار ايران نرخ 
تورم نقطه به نقطه نشــان مي دهد كه اين 
نرخ در شهريور نسبت به مردادماه امسال 
براي 8دهك نخســت افزايش داشــته و 
براي 2دهك نهم و دهم روند كاهشــي را 
تجربه كرده اســت. با اين حــال نرخ تورم 
نقطه به نقطه گــروه كاالهــاي خوراكي، 
آشــاميدني و دخانيات براي همه دهك ها 
از فقير و متوســط گرفته تــا ثروتمند در 
فاصله مــرداد تا شــهريور1400 صعودي 
بوده اســت. اين در حالي اســت كه نرخ 
تورم نقطه به نقطه كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات روند متفاوتي را در پيش گرفته و 
براي دهك هاي اول تا سوم افزايش و براي 
ساير دهك هاي متوسط تا ثروتمند كاهش 

يافته است.

شكاف تورم فقرا و اغنيا به 8/2 درصد رسيد
 تازه ترين گزارش مركز آمار از تخليه آوار تورم روي سفره فقرا حكايت دارد

خطر تنش آب شرب برای 28شهر
تعداد شهرهاي دچار تنش آب شرب در ايران 
دوباره ركورد مي زند و براســاس محاسبات 
مركز پژوهش هاي مجلس، دست كم 28شهر 
ايران در سال 1400با بحران تنش آب شرب مواجه شده اند. 
اين، باالترين ميزان در 3 ســال اخير است كه نشان مي دهد 

ايران دوباره به عصر خشكسالي و تنش  آبي وارد شده است. 

تنش آب شرب
مركز پژوهش هاي مجلس در تحليل وضعيت شــهرهاي 
دچار تنش آبي مي گويد: با كاهش بيشتر بارندگي، تعداد 
شــهرهاي تحت تنش آب شــرب افزايش مي يابد. البته 
اين موضوع هميشه صادق نيست و با مقايسه بين ميزان 
بارندگي در ســال هاي مختلف و تعداد شــهرهاي تحت 
تنش مي توان بــه آن پي برد. بــازوي تحقيقاتي مجلس 
مي گويد تنش آب شرب را به طور كامل نمي توان با كاهش 
بارندگي مرتبط دانست، زيرا در ســال هايي كه بارندگي 
بيش از نرمال بوده است مانند سال هاي98و99 شهرهاي 
متعددي تحت تنش آب شــرب قرار داشته اند كه نشان از 
چالش در زيرساخت هاي تامين آب شرب و مديريت آنها 
دارد؛ به گونه اي كه مطلوب بودن بارندگــي ها و پربودن 
مخازن ســدها لزوماً به معني وضعيت مطلوب تأمين آب 
شرب در كشــور نخواهد بود زيرا عالوه بر موجوديت آب، 
وجود زيرســاخت هاي مربوط ازجمله خطوط آبرساني و 
انتقال، مخازن، تصفيه خانه ها و به طوركلي شــبكه توزيع 
مناسب در تأمين آب شــرب مؤثر بوده و وجود مشكالتي 
در زيرساخت ها، تأمين آب شــرب با كيفيت مناسب را با 

محدوديت مواجه خواهد ساخت.

فشار تحريم ها بر آب شرب
كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس مي گويند: اجراي 
برخي از پروژه هاي تعريف شــده براي رفع مشكالت آب 
شرب برخي شــهرها، مســتلزم تأمين برخي تجهيزات 
ازجمله پمپ ها، قطعات تجهيزات مربوط به تصفيه خانه ها 
و... است، اما به دليل تحريم هاي فراگير و همچنين افزايش 
نرخ ارز، اجرا و اتمام اين پروژه ها ممكن است با مشكالتي 
مواجه شــود؛ به گونه اي كه پروژه اي با پيشرفت فيزيكي 
95درصد به دليل تأمين نشــدن تجهيزات و قطعات الزم 
معطل مانــده و به بهره برداري نرســيده كه اولويت بندي 
پروژه ها و اجراي موارد ضروري تر مي تواند راهگشا باشد. 
افزون بر ايــن آنها معتقدند درصورت امــكان، مي توان از 
پتانسيل شركت هاي دانش بنيان داخلي براي توليد پايدار 
اين تجهيزات و بهره مندي از خدمات آنهــا در آينده نيز 

استفاده كرد.

چالش آب شرب و فاضالب
اين گزارش مي افزايد: كمتر از 54درصد جمعيت شهري ايران 
تحت پوشش شبكه فاضالب قرار دارند و به بيان ديگر نيمي از 
جمعيت ساكن شهرهاي ايران از خدمات دفع فاضالب محروم 
هستند كه در اين مناطق دفع فاضالب عمدتا توسط چاه هاي 
جذبي صورت مي گيرد كه همين مسئله در شهرهايي كه آب 
شرب آنها از منابع آب زيرزميني استفاده مي شود، مشكل ساز 
شده است. از سوي ديگر ميزان بهره مندي جمعيت روستايي 
ايران از شبكه دفع فاضالب صفر درصد يعني هيچ برآورد شده 
كه همين مسئله خطر جدي براي تامين آب شرب روستاها 

در آينده خواهد بود.

بودجه ناكافي براي تأمين آب 
مركز پژوهش هاي مجلس از پشت صحنه كسري منابع مالي 
براي اجراي طرح هاي امنيت پايدار آب شــرب مردم گزارش 
داده و فاش مي سازد كه تكليف قانون ششم توسعه كشور مبني 
بر تامين حداقل 30درصد آب آشاميدني مناطق جنوبي كشور 
از طريق شيرين سازي آب دريا هم پيشرفت كافي نداشته تا 
جايي كه حداقل معادل 70درصد آب شيرين كن هاي مورد 
نياز در شــهرهاي حوزه خليج فارس و دريــاي عمان محقق 
نشده اســت. چالش ديگر به كلنگ زدن هاي بدون بودجه يا 
بودجه ريزي بدون در اختيار داشــتن منابــع كافي مربوط 
مي شود كه به گفته كارشناســان مركز پژوهش هاي مجلس 
حجم زياد پروژه هــاي ارتقاي كمي و كيفــي آب در مناطق 
مختلف كشور متناسب با اعتبارات تخصيص داده شده با اين 
موضوع نيست و درنهايت به اضافه شدن پروژه هاي نيمه تمام 

عمراني بخش آب منجر شده است.

زنگ خطر آبي به صدا درآمد
بــازوي تحقيقاتي مجلس در گزارش جديد خود نســبت به 
پيامدهاي احتمالي مرتبط با بحران تامين آب شرب در ايران 
هشدار داده است. ازجمله موارد مطرح در گزارش اين مركز 
مي توان به احتمال تنش هاي اجتماعي مرتبط با كمبود آب، در 
سراسر كشور به ويژه در فصل تابستان، تهديد امنيتي ناشي از 
منابع آب حوضه هاي خارج از كشور، خطر تنش هاي اجتماعي 
و امنيتي مرتبط با رقابــت در مصــرف آب بين بخش هاي 
كشاورزي و شرب به ويژه در انتقال آب ميان حوضه اي، احتمال 
درگيري اجتماعي بين شــهروندان اصفهان و چهارمحال و 
بختياري و همچنين رقابتي شدن برداشت از رودخانه در حد 
فاصل ســد تا آبگير اصفهان و يزد توسط باغداران اشاره كرد. 
افزون بر اين نبايد از بروز تنش در اجــراي پروژه هاي تأمين 
آب در استان ها ازجمله ممانعت از حفر و تجهيز چاه ها توسط 
كشاورزان و ذينفعان در بسياري از نقاط كشور، تغيير در الگوي 
اســكان جمعيت و اقتصاد منطقه اي مانند تخليه روســتاها 
و مهاجرت به شهرها، رها شــدن اراضي كشاورزي و تبديل 
جمعيت مهاجر به مصرف كننده و حاشيه نشين، تخليه مناطق 
دوردست و مرزي و افزايش ظرفيت هاي تهديد و بروز تنش 
اجتماعي ناشي از كمبود آب به دليل برداشت هاي غيرمجاز از 

سامانه هاي انتقال آب ميان حوضه اي غافل شد.

معاون وزير راه و شهرسازي در گفت وگو با همشهري :

تسهيل شرايط دريافت مسكن دولتي
با قواعد و آيين نامه هاي فعلي حوزه مسكن، نه جبران باخت سپرده گذاران صندوق  مسكن
پس انداز مسكن يكم امكان پذير است و نه امكان كمك به خانه دار شدن كساني وجود 
دارد كه در تنش هاي اقتصادي دهه 90 مسكن خود را از دست داده اند؛ اما آنگونه كه 
محمود محمودزاده، معاون مسكن و ســاختمان وزير راه و شهرسازي به همشهري مي گويد: اين 
معاونت در تالش است براي هر دو گروه جاماندگان تورم مسكن مصوباتي اخذ كند كه بتوان گامي 

براي خانه دار كردن آنها برداشت.
به گزارش همشهري، قانون توليد ساالنه يك ميليون مسكن در سال به زودي اجرايي خواهد شد و 
ثبت نام متقاضيان نيز احتماال در ماه جاري آغاز مي شود؛ اما براساس قواعد فعلي، 4شرط كلي براي 
متقاضيان اين واحدهاي مسكوني مدنظر قرار گرفته كه باعث مي شود بخشي از جامعه نيازمند در 
بازار مسكن همچنان از تمهيدات مسكني دولت محروم بمانند؛ اما تالش هايي در حال انجام است 

كه احتماال گره كار اين دسته از افراد را نيز باز خواهد كرد.

تالش براي تسهيل شرايط متقاضيان مسكن دولتي
طبق قانون، جامعه هدف طرح هاي مسكن دولت اعم از مســكن مهر، مسكن ملي و قانون جديد 
جهش توليد مسكن، خانوارهايي هستند كه 4 شرط اصلي را بايد احراز كنند. شرط اول اين است 
كه سرپرست يا اعضاي خانوار از ابتداي انقالب از تسهيالت، زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده 
باشند. طبق شرط دوم خانوار بايد از سال 1384 فاقد مسكن بوده و سابقه مالكيت براي سرپرست 
يا اعضاي خانوار ثبت نشــده باشد. شرط ســوم مربوط به تأهل متقاضي اســت و براساس شرط 
چهارم نيز فرد متقاضي بايد 5سال در شهر محل تقاضا سكونت داشته باشد. اين شروط در مسكن 

مهر و مســكن ملي مدنظر متوليان امر 
قرار داشته اما معاون مسكن و ساختمان 
وزير راه و شهرسازي مي گويد: در جريان 
اجراي قانون جهش توليد مسكن با هدف 
كمك به رفع مشكل مسكن خانوارهاي 
متوسط و رو به پايين و اصالح ساختار بازار 
مسكن، اين معاونت در تالش است شروط 
متقاضيان مسكن دولتي به خصوص در 
2مورد سابقه مالكيت و سابقه سكونت را 
اصالح و تسهيل كند. محمود محمودزاده 
در گفت وگو با همشــهري مي افزايد: در 
مورد سابقه مالكيت در دستورالعمل هاي 
فعلي سال 1384 به بعد ذكر شده اما ما 
براي تغيير اين ســال مبنا در حال اخذ 
مصوبه هســتيم تا درصورت جلب نظر 
مراجع ذيربط، شرايط براي خانه دارشدن 

نيازمندان مسكن تسهيل شود؛ زيرا برخي از خانوارها تا چند سال پيش مسكن داشته اند اما در جريان 
تنش هاي اقتصادي به هر دليلي مسكن خود را از دست داده اند و اكنون نيازمند مسكن هستند. او 
در مورد سابقه سكونت نيز مي گويد: پيشنهادي مطرح شده كه با توجه به خصوصيات هر منطقه و 
جامعه تقاضاي آن منطقه، اختياراتي براي شرط سكونت 5 ساله به وزارت راه و شهرسازي داده شود 

كه اين مورد نيز بايد در جلسات آتي شوراي عالي مسكن تأييد شود.

خبر خوش محمودزاده براي مسكن يكم
براساس آمارهاي بانك عامل مسكن، از مجموع سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن يكم، تقريبا 
يك سوم موفق به دريافت تسهيالت و خريد خانه شده اند؛ اما حدود يك سوم نيز كال قيد دريافت 
وام را زده اند و از صندوق انصراف داده اند. در اين ميان حدود يك سوم سپرده گذاران نيز به واسطه 
اينكه وام 80ميليون توماني آنها اثري روي تأمين مالي خريد مسكن ندارد، همچنان در صندوق 
باقي مانده اند و چشم انتظار توجه دولت هســتند. بخش عمده اين افراد در زمان سپرده گذاري، 
معادل ارزش 8 تا 10متر مسكن در شهر تهران را در صندوق مسكن يكم سپرده گذاري كرده بودند 
تا معادل ارزش 20متر مسكن را تسهيالت بگيرند؛ به واسطه تنش اقتصادي و جهش تورم مسكن، 
عمال قدرت خريد سپرده آنها به كمتر از ارزش 1.2مترمربع رسيده و قدرت خريد وام نيز به 3متر 
مسكن نمي رسد. پيش ازاين، همشهري بنا به درخواست مخاطبان، بارها در گزارش هاي خود به 
اين مسئله پرداخته بود و اكنون، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ابراز اميدواري 
مي كند درخواست اين معاونت براي كمك به اين افراد در مراجع ذيربط تأييد شود. محمودزاده در 
گفت وگو با همشهري، با اشاره به اينكه سپرده گذاران صندوق مسكن يكم جزو بازندگان تورم مسكن 
در سال هاي اخير بوده اند، مي گويد: ما براي كمك به اين سپرده گذاران پيشنهادي مطرح كرديم و در 
شوراي عالي مسكن نيز تصويب شدن آن را پيگيري مي كنيم تا درصورت موافقت اين شورا، جبران 
گذشته براي اين افراد صورت بگيرد. اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي مي افزايد: معاونت 
مسكن و ساختمان پيشنهاد داده است كه سپرده گذاران مسكن يكم در اولويت تخصيص مسكن 
دولتي قرار بگيرند يا مبلغ وام خريد مسكن آنها افزايش پيدا كند؛ اما جزئيات نهايي پيشنهاد ها پس 
از تصويب احتمالي در شوراي عالي مسكن اعالم مي شود و اميدواريم راه براي كمك به اين افراد كه 

متقاضيان واقعي مسكن اولي هستند، هموار شود.

جامعه هدف مسكن دولتي
هدف اصلي قانون جهش توليد مسكن اين است كه در 4سال با توليد 4ميليون واحد مسكوني در 
كشور، مشكل مسكن يا بدمسكني خانوارهاي به اصطالح مســكن اولي را به خصوص در 3 دهك 
پايين جامعه برطرف كرده و به اصالح ساختار بازار نيز كمك كند. معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازي مي گويد: در 3دهك پايين درآمدي و فقط در گروه هاي تحت پوشــش كميته 
امداد و بهزيستي بيش از 520هزار خانوار نيازمند مسكن شناسايي شده كه جامعه هدف يارانه ها و 
تخفيف هاي دولتي در اجراي قانون جهش توليد هستند. محمودزاده مي افزايد: همچنين ساالنه بيش 
از 530هزار ازدواج جديد در كشور ثبت مي شود كه كمك به تأمين مسكن آنها جزو مأموريت هاي اين 
قانون است و همزمان از 6ميليون خانوار مستأجر در كشور نيز بسياري فاقد مالكيت مسكني هستند 

كه هركدام واجد شرايط باشند، در پروژه هاي جهش مسكن مشاركت داده مي شوند.

آقاي بورس، لطفًا شفاف باش
خبر: درحالي كه ديروز مصطفي بهشتي سرشت، معاون اجرايي سازمان بورس كشف  نقد خبر
دستگاه استخراج رمز ارز را در ساختمان بورس تهران به صورت تلويحي تأييد كرده 

بود، روابط عمومي بورس تهران در اطالعيه اي اين خبر را تكذيب كرد.
نقد: چند روز بعد از انتشار اخبار ضد   ونقيض درباره كشف دستگاه استخراج رمز ارز از زيرزمين ساختمان 
بورس تهران، ديروز خبرگزاري ايسنا مدعي شد حراست سازمان بورس چند دستگاه ماينر يا دستگاه 
استخراج رمز ارز را در زيرزمين ساختمان بورس تهران، كشف كرده است. مصطفي بهشتي سرشت، 
معاون اجرايي سازمان بورس نيز در گفت وگو با ايسنا گفته بود: اين دستگاه ها شخصي نبوده اند اما 
به طوركلي چنين فعاليتي خارج از فعاليت هاي شركت بورس محسوب مي شود و اين مجموعه بايد 
پاسخگو باشد، زيرا اين شركت سهامدار دارد و سهامداران هم بايد خواهان پاسخگويي باشند. بعد از 
انتشار اين خبر، علي صحرايي، مديرعامل بورس تهران در سخناني مبهم به ايسنا گفت: اين موضوع 
صحت ندارد و آنهايي كه آن را مطرح كرده اند، اشتباه كرده اند. البته چند ساعت بعد، روابط عمومي 
بورس تهران با انتشار اطالعيه اي اعالم كرد: شركت بورس اوراق بهادار تهران، حوزه رگوالتوري رمزارز 
را به عنوان يك دارايي ديجيتال و در قالب يك پروژه تحقيقاتي دنبال كرده بود. در ادامه تأكيد شده بود: 
نظر به انتشار شايعه اي مبني بر وجود ماينر شخصي در اين شركت، بورس تهران شايعات مطرح شده 
در اين زمينه را قوياً تكذيب مي كند. بورس تهران در عين حال تأييد كرده است: از ابتداي سال 1399، 
موضوع رمزارزها را به عنوان پروژه تحقيقاتي، دنبال كرده كه البته اين فعاليت تحقيقاتي و آزمايشي 
پس از مدت كوتاهي در همان سال متوقف شد. تأييد و تكذيب اين خبر ديروز در شرايطي فضاي 
رسانه اي را تحت تأثير قرار داد كه از مديرعامل بورس تهران انتظار مي رفت به طور شفاف در گفت وگو 
با رسانه ها، ابهام هاي ايجاد شده درباره كشف ماينر در ساختمان بورس تهران را به طور شفاف برطرف 
كند، زيرا صرفا انتشار اين خبر صرف نظر از كذب بودن يا نبودنش، نيم قرن اعتبار بازار سرمايه و  شأن 
و منزلت آن را  زير سؤال مي برد. اصحاب رسانه اغلب گاليه مي كنند كه از زمان آغاز به كار مديرعامل 
فعلی در بورس تهران، فضای پاسخگويی كاهش يافته است و حتي انتشار اطالعات از داخل اين نهاد، 
به پايين ترين سطح خود در 2دهه گذشته رسيده است. مسئوالن بورس تهران، بايد درك كنند ادعاي 
كشف دستگاه رمز ارز در يك نهاد رسمي كه نيم قرن از فعاليت آن مي گذرد و دست كم 37ميليون 
نفر ذي نفع دارد، موضوعي حائز اهميت است و با فرار از پاسخگويي رسانه اي مسئله حل نخواهد شد.

نرخ تورم نقطه به نقطه شهريور بر حسب دهك هاي مختلف و به تفكيك گروه هاي اختصاصي

خوراكي، آشاميدني و شاخص كلدهك هاي هزينه اي
دخانيات

كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات

43.761.635.4كل كشور
48.462.234.5دهك اول
4861.835.3دهك دوم
46.861.734.8دهك سوم
46.161.834.3دهك چهارم
45.461.834.3دهك پنجم
44.561.833.9دهك ششم
43.761.734.1دهك هفتم
42.761.534دهك هشتم

41.761.63.3دهك نهم
40.661.535.9دهك دهم

   ارزان سازي با دالر 4200
يكي از تدابير دولت براي مهار روند فزاينده قيمت كاالهاي اساسي و صيانت از سفره خانوارها، 
افزايش واردات و به ويژه ســرعت دادن به كاالهاي انبارشده در گمرك  است؛ به گونه اي كه از 
مجموع كاالهاي اساسي واردشده در سال جاري 8۶درصد با ارز 42۰۰توماني تامين ارز و وارد 
شده كه البته محدود به 7قلم است. چنان كه طبق آمار رسمي در نيمه اول امسال مجموع واردات 
و صادرات به 7۹.۱ميليون تن به ارزش 4۵ميليارد دالر رســيده كه سهم واردات ۱۹.۱ميليون 
تن به ارزش 23.۱ميليارد دالر بوده اســت. از مجموع واردات صورت گرفته، ۱4.3ميليون تن 
به ارزش 8.8ميليارد دالر كاالي اساسي در 2۵گروه از گمرك ترخيص و وارد كشور شده كه 
اين مقدار در مقايسه با نيمه اول سال گذشته از نظر وزني 2۱درصد و ارزش ۵7درصد افزايش 
دارد. همچنين از ۱4.3ميليون تن كاالي اساسي واردشده از ابتداي امسال تا پايان شهريورماه، 
۱2.4ميليون تن به ارزش بالغ بر ۶.۹ميليارد دالر با ارز 42۰۰توماني وارد شده كه از نظر وزني 
24درصد و ارزش 7۹درصد نسبت به نيمه اول پارسال افزايش يافته است. بر اين اساس، حجم 
كاالي اساسي واردشده با ارز 42۰۰توماني در ســال جاري ۶4.۹درصد كل واردات از نظر وزن 
و 2۹.8درصد از لحاظ ارزش در همين مدت است. كاالهايي كه با ارز ترجيحي وارد مي شود، 
محدود به 7قلم شامل گندم، جو، دانه هاي روغني، روغن خام، ذرت، كنجاله سويا و بخشي از 
دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي است؛ به گونه اي كه ۶۹8.۵ميليون دالر گندم، ۱.4ميليارد 
دالر ذرت، ۵7۵.8ميليون دالر جو، يك ميليارد دالر دانه هاي روغني، ۱.۵ميليارد دالر روغن 
خوراكي و ۶84.۱ميليون دالر هم كنجاله سويا در نيمه نخست امسال وارد شده و سهم دارو و 

تجهيزات پزشكي ۹33ميليون دالر برآورد شده است.

   مسكن دولتي، بيمه كيفيت مي شود
قانون جهش مســكن در حالي اجرايي مي شود كه 
تجربيات مسكن مهر و مسكن ملي در اختيار متوليان 
امر اســت و انتظار مي رود خطاهاي اين طرح ها بار 
ديگر در پروژه هاي جديد تكرار نشود. از مهم ترين 
موضوعاتي كه معاون مسكن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازي درباره مشــخصات پروژه هاي جهش 
مسكن مي گويد اين اســت كه همه ساختمان هاي 
احداث شــده در قالب قانون جهش توليد مســكن 
بيمه كيفيت مي شــوند و اجزاي مختلف آنها بايد 3 
تا ۱۰سال بيمه باشند. نكته ديگر اينكه محمودزاده 
تأكيد مي كند: تمهيداتي انديشيده شده تا خدمات 
زيربنايي و روبنايي پروژه هاي جهش مسكن، همزمان 
با ساختمان سازي احداث و آماده شود تا در زمان اتمام 
كار و آغاز سكونت متقاضيان، همه خدمات موردنياز 

هم تأمين شده باشد.

تعداد شهرهاي دچار تنش آب شرب در سال هاي 79تا 0041
جمعوضعيت قرمزوضعيت نارنجيوضعيت زردبارندگي)ميلي متر(سال

140014512655101282
1399302962252170
13983391403459233
139716716663107336
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سطح زیر کشــت و میزان 
تولید امســال برنج ایرانی 
نسبت به سال های 98 و 99 
حدود 10درصــد کاهش 
یافته و میــزان تولید برنج 
از 2میلیــون و 450 هزار 
تن به 2میلیــون و 200 تا 
2میلیــون و 250هزار تن 
رسیده است اما اگر مبنای 
مقایســه ســال97 باشد، 
میزان تولید امسال کاهشی 

نشان نمی دهد

قانونگذار بــا اجبار شــهروندان به ثبت  مسكن
اطالعات ملكي و سكونتي در سامانه ملي 
امالك و اســكان و منوط کردن خدمات 
کشوري و دولتي به ثبت نام در این سامانه، به دنبال تجهیز 
یك بانك اطالعاتي جامــع در حوزه امالك اســت اما 
بررسي هاي میداني همشــهري از وقوع یك بحران در 
اطالعات ثبتي این سامانه حكایت دارد که عمال تحقق 

اهداف قانونگذار را با چالش جدي مواجه مي کند.
به گزارش همشــهري، مهلت ثبت اطالعات اقامتگاه و 
امالك تحت مالكیت شــهروندان ایراني در سامانه ملي 
امالك و اســكان تا آخر مهرماه تمدید شــده و وزارت 
راه وشهرسازي از جاماندگان خواسته است پیش از اتمام 
این مهلت، اطالعات خود را ثبت کنند؛ اما بررســي هاي 
همشهري نشان مي دهد به دنبال هك شدن سیستم هاي 
کامپیوتري وزارت راه وشهرســازي در 19تیرماه1400، 
بخش عمده اطالعات ثبت شده در سامانه امالك، مسكن 
ملي و وام ودیعه از بین رفتــه و حتي با بازیابي اطالعات 
ذخیره شده در ســرورهاي این وزارتخانه نیز اطالعات 
درست در این سامانه ها بارگذاري نشده است. بر همین 
اساس، کساني که قبال در این 3 سامانه ثبت نام کرده اند، 
به احتمال زیاد باید نســبت به ویرایش اطالعات قبلي یا 

ورود مجدد آنها اقدام کنند.

دردسرهاي سامانه امالك
به دنبال اصالح ماده54 مكرر قانون مالیات هاي مستقیم 
که به مالیات بر خانه هاي خالي مربوط مي شود، مأموریت 
وزارت راه وشهرسازي در ایجاد سامانه ملي و امالك براي 
شناسایي خانه هاي خالي و ایجاد دسترسي برخط سازمان 
امور مالیاتي به این سامانه تغییر کرد و قانونگذار با ملزم 
کردن شهروندان به خوداظهاري در این سامانه، عمال بار 

اصلي جمع آوري اطالعات را به مردم منتقل کرد. 
همچنین قانونگذار با منوط کردن ارائه خدمات اجتماعي، 
حمایتي، دولتي و کشوري به ثبت اطالعات ملكي و اقامتي 
افراد در این ســامانه، زمینه را براي ثبت اطالعات جامع 
و گسترده ملكي و راســتي آزمایي بانك هاي اطالعاتي 
موجود فراهم آورد؛ اما بروز مشــكالتي در مسیر ایجاد 
این بانك اطالعاتي باعث شــده مهلت ثبت نام چندین 
بار تمدید شود. در ابتدا، مقرر شده بود همه خانوارهاي 
ایراني از 19فروردین تا 19خرداد1400 نسبت به ثبت 
کامل اطالعات ملكي و اقامتي اعم از مالكیت هاي رسمي، 
وکالتي، تعاوني، شهري و روستایي در سامانه ملي امالك 
و اسكان اقدام کنند و از اول مرداد1400 نیز صدور قبض 
مالیاتي خانه هایي که به مدت 120روز از ابتداي سال خالي 
بوده اند، آغاز شود؛ اما به دنبال سردرگمي و البته استقبال 
پایین مردم از ثبت اطالعات خود در این سامانه، مهلت 
ثبت نام چندین بار تمدید شد. براســاس آخرین اعالم 
وزارت راه وشهرســازي، مهلت ثبت اطالعات سكونتي 
و مالكیتي در ســامانه ملي امالك و اسكان تا پایان مهر 

امسال تمدید شده است.

ثبت 17درصد اطالعات ملكي
در قانون مالیات هاي مستقیم، همه خانوارها اعم از مالك 
و مستأجر به ثبت اطالعات اقامتي و ملكي در سامانه ملي 
امالك و اسكان مكلف شده اند و در ادامه قرار است به هر 

خانوار یك کد یكتا تخصیص پیــدا کند. این کد مالك 
ارائه همه خدمات حمایتي، دولتي، بانكي و... خواهد بود 
و کساني که در این ســامانه ثبت نام نكنند دیر یا زود از 
دریافت بسیاري از خدمات که فعال با آدرس پستي ارائه 

مي شود، محروم خواهند شد. 
باوجود اهمیتي کــه قانونگذار براي ثبــت اطالعات در 
این سامانه ایجاد کرده اســت، اظهارات معاونت مسكن 
و ساختمان وزارت راه وشهرســازي حاکي از این است 
که از مجموع 26میلیون خانوار موجود در کشــور، فقط 
4.5میلیون ســند مالكیتي معادل 17درصــد، در این 
سامانه ثبت شده و به همین مناســبت، این معاونت از 
مردم دعوت کرده اســت ظرف مهلت مقرر، نســبت به 
ثبت یا ویرایش اطالعات خود در ســامانه ملي امالك و 
اسكان اقدام کنند. محمود محمودزاده، معاونت مسكن و 
ساختمان وزارت راه وشهرسازي، تكمیل اطالعات ثبتي و 
سكونتي خانوارها در این سامانه ملي را روشي براي پایش 
و ارزیابي به روز از جامعه مخاطب مســكن اعالم کرده و 
مي گوید: با تكمیل اطالعات سكونتي و ملكي سرپرستان 
خانوار در این سامانه، جامعه واقعي مخاطب حوزه مسكن 
در بخش هاي خرید، اجاره، مســكن شــهري و مسكن 
روستایي شناسایي مي شود و به این ترتیب سیاستگذاري 
و برنامه ریزي براساس نیاز واقعي انجام خواهد شد. البته 
کارکرد اولیه اطالعات این ســامانه به منظور شناسایي 
خانه هاي خالي و اخذ مالیات از آنهاســت و محمودزاده 
مي گوید: مالكان این اطمینان را داشته باشند که تعدد 
واحدهاي مسكوني در ثبت اطالعات در سامانه مورد خطر 
نیست و فقط خالي بودن آن سبب خواهد شد تا مالیات از 

آن واحدها اخذ شود.

تخريب اطالعات سامانه امالك
از 19فروردین امسال که ثبت اطالعات اقامتي و مالكیتي 
در سامانه ملي امالك و اســكان اجباري شد، بسیاري از 
مردم عادي نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کردند و 
هرچند شخص وزیر راه وشهرسازي سابق در یك مصاحبه 
رسانه اي گفته بود هنوز وقت نكرده در این سامانه ثبت نام 
کند؛ اما طبق آمار 4.5میلیون نفــر از عادي ترین مردم 

ایران به احترام الزام قانونگذار و براي ایمن ماندن از تبعات 
ثبت نام نكردن در این سامانه، به وظیفه شهروندي خود 
عمل کردند. باوجود این، پس از هك شدن سیستم هاي 
کامپیوتري وزارت راه وشهرســازي در تاریخ 19تیرماه، 
عمال دسترسي به این سامانه و سایر سامانه هاي وزارت 
راه وشهرســازي قطع شــد و عاقبت از اواسط شهریور، 
فعالیت این سامانه ها از سر گرفته شد. سامانه ملي امالك 
و اسكان نیز پس از 70روز توقف فعالیت، از 28شهریور 
دوباره در دسترس قرار گرفت. یك منبع آگاه در وزارت 
راه وشهرسازي به همشهري گفته است بعد از هك شدن 
سیستم هاي کامپیوتري این وزارتخانه و اختالل اطالعاتي 
در سامانه هاي امالك، مسكن ملي و وام ودیعه، آخرین 
اطالعات مربوط به قبل از حمله سایبري که در سرورها 
ذخیره شــده بود دوباره بارگذاري شده؛ اما بررسي هاي 
همشهري حاکي است اطالعات بارگذاري شده به شدت 
ناقص و پر ایراد است و ضمن حذف اسناد بارگذاري شده 
کاربران براي مسكن ملي و وام ودیعه، اطالعات ثبت شده 
براي اقامتگاه و مالكیت هــاي ملي نیز یا با نقصان جدي 

مواجه شده یا کال سنخیتي با واقعیت ندارد. 
پیگیري هاي همشهري از مجموعه وزارت راه وشهرسازي 
درباره دلیل این تناقض اطالعاتي تاکنون بي نتیجه بوده 
اما با این تفاصیل به نظر مي رسد همه ثبت نام کنندگان 
در سامانه هاي وزارت راه وشهرسازي باید اطالعات ثبت 
شده خود را بررســي و درصورت لزوم ویرایش یا مجدد 
ثبت کنند. به عبارت دیگر، هیچ قطعیتي وجود ندارد که 
اطالعات 4.5میلیون سند ثبت شده در سامانه ملي امالك 
و اسكان تغییر نكرده باشد و به همین واسطه احتمال بروز 
مشــكالت جدي براي این افراد در ماه هاي آینده وجود 
دارد؛ زیرا کد یكتاي صادر شــده براي آنها براي امالکي 

متفاوت از آنچه اظهار کرده اند صادر مي شود.
با توجه به اینكه در آن زمان، به احتمال زیاد مردم مقصر 
اصلي این تناقض اطالعاتي معرفي خواهند شــد، بهتر 
است فراخواني براي بررسي اطالعات ثبت شده در سامانه 
ملي امالك و اسكان صادر شــود و حتي در صورت لزوم 
بارگذاري اطالعات در این سامانه دوباره از صفر در دستور 

کار قرار بگیرد.

وزير جهادکشــاورزی کاهش 
20درصــدی تولید را عامــل گرانی برنج 
قلمداده کرده، وضعیت امسال تولید برنج 

چگونه است؟
مشخص نیســت وزیر جهاد کشاورزی کاهش 
20درصدی تولید برنج را در مقایســه با کدام 
دوره زمانی اعالم کرده است. اگرچه مسئوالن 
معتقدند وقتی ایــن درصدها را اعالم می کنند 
مبنای محاسبه مدت زمان مشابه سال گذشته 
است. واقعیت آن اســت که این میزان کاهش 
تولید در مقایسه با ســال 1399 بوده است، اما 
باید توجه کرد سال های98 و 99 دوران طالیی 
و سال های استثنایی برای تولید برنج بود؛ زیرا 
در این سال ها به دلیل بارندگی خوب در شروع 
سال و تامین آب موردنیاز کشت برنج و آفتاب 
مناسب در فصل تابستان که 2پیش شرط اصلی 

تولید برنج اســت، شاهد 
بهبود کمی و کیفی تولید 
برنج بودیم و میزان تولید 
برنج به 2میلیون و 450هزار 
تن برنج رســید، اما امسال 
به دلیل کاهش بارندگی و 
شرایط نه چندان مناسب 
جوی، میزان تولید برنج به 
2میلیون و 200 تا 2میلیون 
و 250هزار تن رسیده است 
)حدود 10درصد کمتر از 
سال قبل(. در صورتی که 
مبنای مقایسه تولید برنج 
در ســال جاری را میزان 
تولید این محصول در سال 
97 قرار دهیم که شــرایط 
جوی مانند امســال بوده و 
2میلیــون و 250هزار تن 
برنج تولید شده، امسال هیچ 

کاهشی در تولید برنج نداشــته ایم. با این روند 
وزارت جهاد کشاورزی نباید افزایش یا کاهش 
تولید برنج را به حساب خودش بگذارد؛ به طور 
مثال در ســال 99  به دلیل بارندگی خوب در 
استان خوزســتان 200 هزار هكتار برنج کاری 

داشتیم. 
يعنی کاهش سطح زيرکشت برنج 

عامل اصلی افت تولید و گرانی بوده است؟
بارها به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
کرده ایم که برای تولید برنج و سایر محصوالت 
باید الگوی کشت مدون داشته باشیم تا شاهد 
نوســان تولید به دلیل افزایش یا کاهش سطح 
زیر کشت نباشیم. وقتی در سال گذشته سطح 
زیرکشت برنج در استان خوزستان به 200هزار 
هكتار رســید، برخی انتظار داشتند که امسال 
نیز همین میزان برنج در اســتان مذکور کشت 
شود؛ در حالی که در استان خوزستان حداکثر 
ظرفیت کشت برنج 60هزار هكتار است. اگرچه 
در سال های قبل نیز کشت برنج در برخی مناطق 
ممنوع شد، اما مسئوالن نگفتند این کشاورزان 
به جای برنج باید چه محصولی  کشت کنند و در 
این زمینه هیچ الگوی کشت مدونی ارائه نشد. 
بخشی از کاهش تولید برنج در سال جاری نیز 
به دلیل رعایت نشدن الگوی کشت این محصول 
بوده است؛ ضمن اینكه با توجه به خشكسالی، 
کشت برنج در مناطق کم آب متوقف شده است.

میزان کاهش ســطح زير کشت 
و تولید برنج در گیــالن و مازندران چقدر 

بوده است؟
در سال های گذشــته در اســتان های گیالن 
و مازندران  سطح زیر کشــت برنج  به 230 تا 
240هزار هكتار مي رســید. سال هاســت که 
این سطح زیر کشــت تقریبا ثابت مانده، اما در 
اســتان های مازندران و گیالن گاهی به دلیل 
صرفه اقتصادی، کشاورزان در مناطقی به کشت 
برنج اقدام می کنند که مورد تایید کارشناسان 
نیست. مثال 2سال قبل شــاهد کشت برنج در 
نوار ســاحلی، از بندر ترکمن تا آستارا بودیم. 
این نواحــي خاکی شــنی دارد و آب به راحتی 
نفوذ می کند. در ســال های 98 و 99 با کشت 
برنج در نوار ساحلی، ســطح زیر کشت برنج در 
اســتان های گیالن و مازندران به 260 تا 270 
هزار هكتار افزایش یافت، اما مبنای اصلی سطح 
زیر کشت برنج در این دو اســتان بین 230 تا 
240هزار هكتار است. با این روند اگرچه امسال 

در 2استان  گیالن و مازندران هیچ کاهشی در 
سطح زیر کشــت تولید برنج نداشته ایم، اما در 
استان گلستان که دارای 3اقلیم  متفاوت در بندر 
ترکمن، آشوراده و گنبد است، سطح زیر کشت 
برنج در برخی مناطق خشك کاهش یافت. در 
این استان وقتی بارندگی خوب باشد بین  20 
تا 25هزار هكتار نسق زراعی برای کشت برنج 
وجود دارد، اما در ســال 99 تا 60هزار هكتار از 
اراضی این استان زیر کشــت برنج رفته بود که 
امسال با کاهش بارش ها، سطح زیر کشت برنج 

در این استان نیز کمتر شده است. 
با اين روند علــت اصلی افزايش 

اخیر قیمت برنج چیست؟ 
 باید بپذیریم که قیمت برنج نیز تابع نرخ تورم 
اســت؛ نرخی که به طور رســمی 46.1 درصد 
اعالم شــده و نه فقط بر قیمت مرغ ، تخم مرغ 
و شــیر تاثیر داشته، بلكه 
زمینه افزایش قیمت همه 
اقــالم کاالیــی را فراهم 
کرده که برنج نیــز از این 
قاعده مســتثنا نیست. از 
ســوی دیگر سال هاست 
تالش هـایـــی بــــرای 
مكانیزاسیون و تسطیح و 
یكپارچه سازی شالیزارها 
صورت گرفته، اما از ســال 
گذشته طرح یكسان سازی 
اراضی کشــاورزی متوقف 
و مكانیزاسیون این اراضی 
نیز بــه دلیــل تحریم ها و 
مشــكالت خرید و واردات 
ماشین ها متوقف شد. عالوه 
بر آن از تولید ماشین های 
داخلی نیز حمایت نشد و با 
این روند، کشاورزان مجبور 
به بازگشت به تولید سنتی و استفاده از کارگران 
در شالیزارها شــدند، اما این کارگران همانند 
کارگران سال های گذشته نبوده و به کارگیری 
آنهــا نیازمند پرداخت دســتمزدهای باال بود؛ 
به نحوی که امســال هزینه کارگر ســاده در 
استان های مازندران و گیالن روزانه تا 700هزار 
تومان افزایش یافت. درحالی که 75 تا 90درصد  
هزینه تمام شده تولید برنج، هزینه های کارگری 
و ماشین هاست و کود، سم و... سهم چندانی در 
قیمت تمام شده برنج ندارد. با  این شرایط هزینه 

تمام شده تولید برنج افزایش یافته است. 
نرخ برنج ايرانــی از مرز 50هزار 
تومان عبور کرده اســت. حداکثر قیمت 
برنج مرغوب ايرانی در مراکز تولید و سطح 

خرده فروشی کالنشهرها چقدراست؟
نمی توان قیمت برنج مرغوب ایرانی را در تهران 
یا سایر کالنشــهرها، مالك تعیین قیمت این 
محصول دانســت، بلكه مبنای محاســبه نرخ 
برنج ایرانی، قیمت این محصول در مراکز تولید 
شمال کشور با احتساب هزینه های حمل ونقل و 
سود معقول است. متاسفانه برنج ایرانی  وقتی از 
مراکز تولید در شمال کشور به تهران می رسد با 
مشكالت چندگانه ای مواجه است؛ به گونه اي که 
هم قیمت برنج و هم درصد ناخالصی و خرده آن 
افزایش مي یابد و هم به دلیل اختالط با  برنج های 
پرمحصول ایرانی و هندی با افت شدید کیفیت 
مواجه می شود. این در حالی است که خرده برنج 
نباید بیش از 2تا 3درصد باشد. نظارت بر قیمت 
خرده فروشــی برنج بر عهــده تولیدکنندگان 
نیست و همانطور که بارها اعالم کرده ایم، باید 
ســازمان های نظارتی در مورد تفاوت شــدید 
قیمت برنج از مراکز تولید تا سطح خرده فروشی 

پاسخگو باشند. 
باالخره قیمت فروش هر کیلوگرم 
برنج مرغوب ايرانــی در مراکز تولید چقدر 

است؟
 اکنون بایدي در تعیین قیمت برنج نداریم؛ زیرا 
هر کسی ساز خودش را می زند. شرایط به گونه ای 
شده که اکنون نمی توان مبنای قیمت مشخصی 
را برای برنج در مراکز تولید یا سطح خرده فروشی 
پیش بینی کرد؛ زیرا به دلیل افسارگسیختگی 
و شوك قیمتی همه اقالم کاالیی هر روز شاهد 
نوسان قیمت ها در بازار برنج هستیم. یكی باید 
این افسارگسیختگی را نه تنها در مورد برنج، بلكه 

براي سایر اقالم کاالیی نیز متوقف کند. 

بررسي هاي میداني همشهري از به هم ریختگي گسترده اطالعات ثبت شده در سامانه هاي وزارت راه وشهرسازي 
به ویژه سامانه ملي امالك و اسكان حكایت دارد

در گفت وگوی همشهری با دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج اعالم شد

سیر صعودی قیمت انواع 
برنج ايرانــی در مراکز 
تولید و خرده فروشی های کالنشــهرها همچنان ادامه دارد؛ 
به نحوی که اخیر قیمت هر کیلوگرم برنج گلستان به 64هزار 
تومان رســیده و نرخ انواع برنج مرغوب ايرانی در محدوده 
40 تا 50هزار تومان است. ديروز وزير جهاد کشاورزی کاهش 
20درصدی تولید برنج به دلیل خشكسالی را عامل گرانی برنج 

ايرانی معرفي و اعالم کرد: با عرضه ذخايری که در شرکت بازرگانی دولتی وجود دارد، بازار برنج 
کنترل می شود. با جمیل علیزاده شايق، دبیر انجمن تولید کنندگان برنج ايران گفت وگو کرده ايم.

مهلت ثبت اطالعات ملكي و سكونتي سرپرستان خانوار تا پايان مهر تمديد شد.

نوسان نرخ برنج روزانه شدبحران اطالعاتي در سامانه امالك

افزايش عجیب قیمت صابون
با اینكه قیمت مواد شوینده از ابتداي امسال یك بار و به  سوپرماركت
میزان 20 تا 25درصد افزایش مجاز داشته است، درصد 
افزایش قیمت بعضي انواع شوینده ها بسیار بیشتر از این 
میزان است. به گزارش همشهري، مشاهدات میداني نشان مي دهد از 
اسفندماه سال گذشته بعضي از انواع صابون جامد بیش از 50درصد و 
گاه تا 80درصد افزایش قیمت داشــته اند. به طور مثال صابون هاي 
90گرمي لوکــس از 5هزار تومــان به 8.600تومان رســیده اند که 

72درصد تغییر نشان مي دهد.
قیمت بســته هاي 5عددي صابون آرومكس هم با 80درصد رشد از 
17هزار تومان به 30.600تومان رسیده که بســیار بیشتر از میزان 
مصوب تعیین شده در ســتاد تنظیم بازار بوده است. تغییرات قیمت 
برخي برندها نیز در محدوده مصوب و درحد 25درصد بوده اســت، 
به طور مثال صابون هاي 120گرمي دورو از 10هزار تومان با 25درصد 
رشــد قیمت، حاال 12.500 به فروش مي رســند. ســوپرمارکت ها 
مي گویند قیمت صابون در یك هفته تا 10روز گذشته نیز افزایش یافته 
و سفارش های جدید خود را 20درصد گران تر تحویل گرفته اند. این 
درحالي است که اخیرا مجوزي براي تغییر قیمت شوینده ها صادر نشده 
و درباره تغییر قیمت این اقالم اطالع رساني نشده است. در طول سال 
گذشته قیمت مواد شوینده 3 بار با مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش 
یافت. تولیدکنندگان محصوالت شوینده، افزایش قیمت این کاالها را 
اجتناب ناپذیر و ناشي از رشد شدید قیمت مواداولیه به ویژه مواداولیه 
داخلي شامل مواد پتروشیمي مي دانند. از ابتداي پاندمي کرونا مصرف 
مواد شوینده و ضدعفوني کننده در ایران و سراسر دنیا به شدت افزایش 
یافت و تولید این محصوالت نیز به همین نســبت رشد کرد. انجمن 
تولیدکنندگان مواد شوینده و بهداشتي ایران اخیرا از کاهش چشمگیر 

خرید شوینده ها از ابتداي سال جاري خبر داد.

قيمت فروش بعضي ازانواع صابون در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومان مشخصاتبرند 
13.900گليسيرينه - 100گرميفيروز
12.500درخت چاي - 120گرميدورو
12.500عصاره انار - 120گرميدورو
8.600ولوت تاچ - 90گرميلوكس
39.600روغن نارگيل - 100گرمي - بسته 6عدديگلنار
30.000روغن آرگان و گليسيرين - 125گرمي - 5عدديحيات
27.800رايحه ميوه هاي جنگلي - 5عدديفاكس

19.000مدل اسپورت - 175گرميفا
23.000رايحه آلوئورا - 175گرميفا

70.000رايحه گل رز - بسته 6عدديهارموني
28.100گل بنفشه -  تري پالسسيتودرم

28.500روغن زيتون - 125گرميسيو
25.000زغال - 65گرمياوركلين

17.000خنك كننده - 65گرميدتول
30.600مدل پينك - بسته 5عدديآرومكس
60.000گل بابونه - 100گرميكاپوس
60.000مدل كليندا - 100گرميويرگو

21.000شكوفه گيالس و وانيل - 125گرميجانسون
26.000اليه بردار ماليم - 100گرميداو

39.000مدل روغن نارگيل - 125گرمي - بسته 6عدديشكوه

 کاهش اندك قیمت قارچ 
بعد از 2موج گراني

قیمت قارچ بعد از 5 ماه حرکت رو به باال، ســرانجام با  تره  بار
شروع ماه مهر کمي کاهش پیدا کرد تا بخش اندکي از 
رشد چشــمگیر 2 فصل اول ســال را جبران کند. به 
گزارش همشــهري، قارچ در میادین میوه و تره بار از خرداد ماه رو به 
گراني رفت و تا شروع تابستان افزایش قیمت 13درصدي را تجربه کرد. 
طي 3ماهه تابســتان نیز بین 32 تا 55درصد به قیمت انواع قارچ در 
میادین افزوده شد تا قیمت هر کیلوگرم از این ماده غذایي پرفروش به 
37هزار تومان برســد. حاال با شــروع پاییز، بخشــي از رشد باالي 
45درصدي قیمت قارچ در میادین جبران شــده و نرخ هاي جدید با 
8درصد کاهش نسبت به شهریور ماه در نرخنامه منظور شده است. 
براساس نرخنامه جدید ســازمان میادین میوه و تره بار تهران قیمت 
هرکیلو قــارچ فلــه ای از 37هــزار به 34هــزار تومان رســیده و 
بسته بندي هاي یك  کیلویي هم که قیمت شان تا یك  قدمي 40هزار 
تومان پیش رفته بود تا 36.500تومان عقب نشــیني کرده اســت. 
براساس نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار هم اکنون بسته هاي یك 
کیلوگرمي قارچ اسالیس شده، 35هزار تومان قیمت دارد و ارزان ترین 
بســته بندي یعني 200گرمي هم 10.800هزار تومــان به فروش 
مي رسد. این در حالي است که بسته هاي 200گرمي قارچ عرضه شده 
در سوپرمارکت ها کمتر از 15هزار تومان قیمت ندارند. علت افزایش 
قیمت قارچ در تابستان امسال گراني مواداولیه، کاهش تولید به دلیل 
گرماي هوا، کمبود مواداولیه و البته سوءاستفاده برخي فروشندگان از 
کمبود قارچ عنوان شــد که قیمت این محصول را در بازار به بیش از 
60هزار تومان رساند؛ درحالي که به گفته تولیدکنندگان، قیمت واقعي 

این محصول 46 تا 47هزار تومان است.
جوانه ها هم در ماه هاي اخیر قیمت شان بدون تغییر نبود و از ابتداي 
امسال تا پایان تابستان درمجموع 33درصد افزایش قیمت داشتند. 
ارزان ترین جوانه عرضه شده در میادین، هم اکنون جوانه گندم است 
که هر بسته 200گرمي آن 6.400تومان به فروش مي رسد. گران ترین 
هم جوانه یونجه است که بســته هاي 200گرمي آن 12.600تومان 
عرضه مي شود. قیمت جوانه مخلوط ساالدي هم 11.900تومان براي 

هر بسته 200گرمي تعیین شده است.

قيمت انواع قارچ و جوانه درجه يك در ميادين ميوه و تره بار تهران)تومان(
مهرشهريور ارديبهشتمشخصاتنوع محصول
19.60037.00034.000فله - درجه يك - كيلوييقارچ دكمه اي
26.20039.50036.500بسته بندي يك كيلوييقارچ دكمه اي 
21.50038.00035.000بسته بندي اساليس - يك كيلوييقارچ دكمه اي 
23.20032.00031.800بسته بندي 800گرميقارچ دكمه اي
21.00019.000 - بسته بندي 500 گرميقارچ دكمه اي
14.40022.00020.800بسته بندي 400گرميقارچ دكمه اي
7.40011.50010.800بسته بندي 200گرميقارچ دكمه اي
8.80011.80011.800بسته بندي باالي 300گرميجوانه ماش
4.9006.4006.400بسته بندي باالي 200گرميجوانه گندم
10.50011.20011.200بسته بندي باالي 250گرميجوانه شبدر
9.60012.60012.600بسته بندي باالي 200گرميجوانه يونجه
8.90011.90011.900بسته بندي باالي 200گرميجوانه مخلوط

علي ابراهیمي
خبرنگار

خشكسالي امسال میزان  بازار
محصــوالت  تولیــد 
کشاورزي و باغي را کاهش 
داده اســت. آثار کاهش بارندگي کم کم 
خود را به صورت آمار و ارقام کاهشــي از 
سطوح زیرکشت و برداشت محصوالت 
مختلــف زراعــي و باغــي در اظهارات 
مسئوالن دولتي و صنفي نشان مي دهد. 
واکنش بازار به این اظهــارات بي تردید 
رشد قیمت هاست. به گزارش همشهري، 
اظهــارات دبیرکل انجمن پســته ایران 
درباره کاهش 70هزار تني برداشت پسته 
نسبت به سال گذشــته، نه تنها در حوزه 
تجارت و صادرات بلكه در حوزه مصرف 
داخلي و بازار آجیل نیز نگران کننده است. 
حسین رضایي، کل تولید پسته امسال را 
140تا 150هزار تــن تخمین زده که در 
مقایسه با برداشــت 230هزارتني سال 
گذشته، کاهش قابل مالحظه اي را نشان 
مي دهد. این فعال صنفي با اشاره به از بین 
رفتن محصول و جوانه هاي پســته سال 
آینده بــر اثر تغییــرات اقلیمي، حفظ و 
مدیریت بازار امسال را »دشوار« توصیف و 
تأکید کــرده دولت بایــد در این زمینه 
حمایت کند. تولید پسته دو سال پیش 
هم خبرساز شد و بازار آجیل را با بحران 
قیمت پسته مواجه کرد. افزایش شدید 
قیمت پســته در ســال 97باعث به راه 
افتادن کمپین تحریم خرید پسته شد تا 
بلكه قیمت ها در بازار کاهش یابد. تكرار 
چنین شرایطي با توجه به حجم به نسبت 
باالي افــت تولید دور از انتظار نیســت. 
قیمت پســته تازه در بازار میوه درحال 
حاضر کمتر از 100هزار تومان نیســت. 
رصــد قیمت هــا در بازار آجیل نشــان 
مي دهد؛ کمترین قیمتــي که براي این 
محصول مي توان یافت از 250هزار تومان 

بیشتر است و قیمت ارقام باکیفیت پسته 
از 400هزار تومان براي هر کیلو فراتر رفته 
است. مصرف آجیل بعد از ایام عید نوروز 
رو به کاهش مي گذارد و در فصل تابستان 
به حداقل مي رسد، به همین دلیل به طور 
معمــول در فصول گرم ســال تغییرات 
قیمت آجیل به حداقل مي رسد، اما روند 
افزایشــي قیمت این محصــول در بازار 
امســال خالف معمول بود؛ افزایشي که 
دبیر کل انجمن پســته ایــران آن را به 
افزایش قیمت هاي جهاني و گران شدن 
محصول رقباي ایران نسبت مي دهد. با 
رســیدن پاییز، گرچه هنوز بخشــي از 
میوه هاي آجیلي کشور روي درختند و 
برداشت، کامل نشــده و آمار دقیقي از 
تولید در دست نیســت اما نگاه ها نگران 

قیمت هاي بازارآجیل در شب چله است.

ارز مهم تر از تولید است
رئیــس اتحادیــه کشــوري آجیــل و 
خشكبار معتقد اســت: در تعیین قیمت 
پســته در بازار داخلي، نرخ ارز مهم تر و 
تعیین کننده تــر از میزان تولید اســت. 
علیرضا ارزاني  ممقانــي، در گفت وگو با 

همشهري، در زمینه تأثیر کاهش حجم 
تولید پسته امسال بر بازار آجیل با اشاره به 
باال بودن تولید کشور در مقایسه با سرانه 
مصرف، مي گویــد: 60درصد محصول 
پســته صادر مي شــود و مصرف داخلي 
کمتر از 40درصد تولید اســت به همین 
دلیل تأثیر کاهش تولید، بیشتر خود را در 
آمارهاي صادراتي کشور نشان مي دهد تا 
بازار داخلي. او مي افزاید: با توجه به مصرف 
پایین داخلي به نظر نمي رسد کمبودي در 
بازار داخلي ایجاد شود اما قیمت خشكبار 
متاثر از نرخ هاي صادراتــي خواهد بود. 
به گفته ارزاني ممقاني، با توجه به اینكه 
اقالم خشكبار کاالهاي صادراتي هستند 
به شدت به نرخ ارز وابسته اند و با آن ارتباط 
مستقیم دارند و اگر دولت در ادامه سال 
نتواند نرخ ارز را کنترل کند، قیمت قطعا 
افزایشــي خواهد بود. نرخ ارز از ابتداي 
امسال بازه تغییرات گسترده اي نداشته و 
بین 25تا 28هزار تومان متغیر بوده است.

افزايش قیمت آجیل تا شب عید
 انتظارات کاهشي براي نرخ ارز با تغییر 
دولت، باعث شــده به رغم اینكه تاکنون 

تغییر محسوسي در سیاست هاي خارجي 
ایجاد نشــده، قیمت دالر در بازار داخلي 
مرز جدیــدي را فتح نكند امــا ابهام در 
این شرایط، بازار بیشــتر کاالها را نیز در 
شرایط مشــابهي قرار داده است. رئیس 
اتحادیه کشوري آجیل و خشكبار درباره 
قیمت احتمالي پسته تا شب یلدا و عید 
مي گوید: پســته هم اکنون در میادین از 
کیلویي 200تا 280هزار تومان فروخته 
مي شود و به احتمال زیاد تا شب یلدا تغییر 
محسوسي در قیمت ها نخواهیم داشت 
زیرا با وجود انتظارات کاهشي، عملكرد 
دولت به گونه اي نبوده کــه این اتفاق را 
شاهد باشیم. اگر در ادامه سال شرایط به 
همین صورت بماند تا شب عید قیمت ها 

قطعا افزایشي خواهد بود.

بادهاي سوزان تولید را کاهش داد
 ارزاني ممقاني درباره میزان تولید اقالم 
دیگر آجیل نیز کاهش تولید را محتمل 
مي دانــد. به گفته او امســال عــالوه بر 
خشكسالي، با تابستاني بسیار گرم مواجه 
بودیم که بادهاي گرم و سوزان به بخشي 
از تولیدات باغي خسارت وارد کرد و اگرچه 
به دلیل تكمیل نشــدن برداشت ها هنوز 
آمار دقیقي در دست نیست اما تأثیر این 
شرایط با افت تولید و افزایش قیمت ها در 
بازار خود را نشان خواهد داد. او مي گوید: 
هنوز بخشي از محصوالت آجیلي شامل 
بادام، فندق و پســته، برداشــت نشده و 
نمي توان پیش بیني دقیقي در این زمینه 
داشــت زیرا آمارها به صورت منطقه اي 
ارائه مي شود و برداشت در بعضي مناطق 
کشور بسیار خوب بوده است، اما برآوردها 
نشــان مي دهد امســال حجم تولید در 
همه محصوالت به ویــژه فندق کاهش 

یافته است.

شوك گرماي تابستاني به بازار آجیل
کاهش حجم تولید محصوالت باغي در اثر گرماي شدید تابستان، قیمت آجیل را افزایش خواهد داد
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آب و هوا خبر روز

هشدار نارنجي در شمال و جنوب
سواحل گيالن و سيستان  و بلوچستان در روزهاي آخر هفته، 
باراني و توفاني خواهد بود؛ هواشناسی موج های چندمتری 

را در چابهار پيش بينی کرده است

با آغاز فصل پاييز، بارش هاي موسمي در جنوب کشور آغاز شده 
است. به گزارش همشــهری، در سواحل غربي درياي خزر نيز 
براي روزهاي آينده هوايي ناپايدار گزارش شده تا حال و هواي 
پاييز کم کم قدم به شهرها بگذارد. هرچند اعالم هشدار نارنجي 
براي سواحل کشور مي تواند کمي نگران کننده باشد و مسئوالن 

امدادي استان ها را هوشيار نگه دارد.

سواحل ناآرام
کارشناس سازمان هواشناسي به همشــهري مي گويد: براي 
درياي عرب، درياي عمان و مناطق دور از ســاحل سيستان و 
بلوچستان از بعداز ظهر جمعه تا اواخر وقت روز يكشنبه هشدار 
دريايي سطح نارنجي صادر شده است. در اين مناطق به خاطر 

وزش بادهاي شديد ارتفاع موج به 3تا4متر خواهد رسيد.
کبري رفيعي، با بيان اينكه همچنين براي غرب درياي خزر، 
مناطق ســاحلي و مناطق دور از ســاحل گيالن نيز هشــدار 
نارنجي صادر شــده است، مي افزايد: براســاس اين هشدار از 
بعداز ظهر پنجشــنبه تا بعدازظهر جمعه وزش باد و افزايش 
موج اتفاق خواهد افتاد. افزايش وزش باد و ارتفاع گرفتن امواج 
در مناطق ساحلي شــمال و جنوب کشــور مي تواند موجب 
غرق شدن شناگران، آســيب به تورهاي صيادي، خسارت به 
قايق هاي کوچك و سبك و در مجموع اختالل در رفت وآمدها و 
فعاليت هاي دريايي شود و رعايت نكات ايمني براي جلوگيري 

از چنين خسارت هايي در اين مناطق الزم است.
وي با اشــاره به اينكه بادهاي 120روزه همچنان در سيستان 
 و بلوچســتان ادامه دارد، مي افزايد: با اينكه براي اين مناطق 
هشداري اعالم نشــده، اما در روزهاي آينده براي اين استان 

وزش باد شديد پيش بيني شده است.
کارشناس سازمان هواشناســي درباره اعالم هشدار نارنجي 
در مناطق مرکزي و شمالي گيالن نيز مي گويد: براساس اين 
هشدار از ابتداي امروز 6مهر تا اواخر وقت روز جمعه بارش شديد 
باران و وزش باد شديد موقتي در اين مناطق رخ خواهد داد. اين 
بارش ها مي تواند باالآمدن ســطح آب رودخانه ها، آبگرفتگي 
معابر، سيالبي شدن رودخانه ها و لغزندگي جاده ها را به دنبال 

داشته باشد.
رفيعي درباره وضعيت کلي آب و هواي کشــور نيز مي گويد: 
از ديروز سه شنبه 6مهر در شــمال آذربايجان شرقي، گيالن و 
اردبيل بارش هايي آغاز شده است که امروز و فردا اين بارش ها 

شدت پيدا خواهد کرد.
 از روزهاي جمعه و شــنبه عالوه بر اين مناطــق بارش ها در 
گلستان، شمال خراسان شــمالي و مناطقي از مازندران را هم 

در بر خواهد گرفت.
همچنين در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه براي مناطق جنوبي 
سيستان و بلوچســتان نيز رگبار پراکنده پيش بيني مي شود. 
از روزهاي شــنبه و يكشــنبه آينده هم در اين مناطق رگبار، 

رعدوبرق و وزش باد شديد اتفاق خواهد افتاد.

آماده باش بنادر و شيالت
سواحل سيستان  و بلوچســتان در روزهاي آينده جو ناآرامي 
را تجربه خواهد کرد. مديرکل بحران اين استان درباره صدور 
هشدار نارنجي براي ســواحل جنوب شرق ايران به همشهري 
مي گويد: اين اخطار به ما اعالم شده و بيشترين توصيه آن درباره 
مناطق ساحلي و کشتي هايي است که در سواحل استان تردد 
دارند. بنادر دريانوردي و شيالت استان هم در جريان موضوع 
قرار گرفته اند تا درصورت بروز احتمالي شرايط بحراني، آماده 

باشند.
عليرضا شــهرکي، با بيــان اينكه جنوب اســتان تحت  تأثير 
بارش هاي موسمي اســت، مي افزايد: خوشــبختانه تاکنون 
حادثه اي در استان اتفاق نيفتاده است. اخطاريه ها و اعالميه هاي 
الزم به همه دستكاه ها اعالم شده است تا آماده باشند. توصيه 
ما اين است که تردد غيرضروري در ساحل انجام نشود و همه 

صيادان با مجوز به دريا بروند. 
در زمينه کشــتي هاي تجاري هــم توصيه ما اين اســت که 
کشتي هاي تجاري به ويژه در مسير به سمت هندوستان کمتر 

رفت وآمد کنند و نكات ايمني را جدي بگيرند.

احتمال سيل در گيالن كم است
به جز مناطق ساحلي، سازمان هواشناسي براي نواحي شمال 
و مرکز گيالن هشدار نارنجي اعالم کرده است. مديرکل بحران 
اين استان با بيان اينكه هشدارهاي نارنجي در گيالن همواره 
از اهميت خاصي برخوردار است به همشهري مي گويد: از آنجا 
که در روزهاي گذشته بارندگي در ارتفاعات استان اتفاق افتاده 
و خاك مرطوب است، احتمال وقوع سيالب خيلي کم شده. با 
اين حال دستگاه هاي امدادي آماده باش هستند و ماشين  های 
ســنگين خود را در مناطقي که احتمال وقوع سيالب در آنها 

وجود دارد، قرار خواهند داد.
امير مرادي، مي افزايد: در زمان بروز هشدارهاي نارنجي توصيه 
ما به مسافران، تورهاي گردشگري و کوهنوردان اين است که 
از تردد در نقاط مرتفع و حاشــيه رودخانه ها خودداري کنند. 
از صيادان نيز مي خواهيم از حضور در دريــا اجتناب کنند تا 

حادثه اي برايشان رخ ندهد.

 عكس 2اثر از ساســان مويدي و علي فريدوني از عكاســان پيشكسوت 
دفاع مقدس، يكي از تيرماه سال۶۱ جاده خرمشهر- اهواز و ديگري خبر

مربوط به عمليات كربالي ۵ در تاريخ ۵ دي ماه ۱۳۶۵ منطقه شلمچه 
رونمايي شد. به گزارش گروه ايرانشهر، براي بار اول است كه خوزستان 
ميزبان رويداد رونمايي از آثار ديده نشــده از عكاسان دفاع مقدس است. ساسان 
مويدي از پيشگامان عكاسي دفاع مقدس در آيين رونمايي از اين عكس ها در شركت 
لوله سازي اهواز كه در زمان جنگ ۵هزار لوله براي ساخت پل بعثت ساخته بود، گفت: 
شركت هاي صنعتي مي توانند به صورت مشاركتي اسنادشان از دفاع مقدس را به شيوه  
علمي و هنري مستند كنند؛ چون اين اسناد به مرور زمان درحال از بين رفتن هستند.

رونمايي از 2عكس ديده نشده از دوران دفاع مقدس

بازگشت زائران اربعين از۳مرز زميني
بازگشت زائران اربعين که از عصر روز دوشنبه )5مهر( شروع شده بود روز گذشته هم ادامه 
يافت و رفته رفته در ساعت هاي عصر به اوج خود رسيد. احمد کرمي، معاون استاندار ايالم و 
رئيس قرارگاه اربعين مرز مهران، سه شنبه و چهارشنبه  را روزهاي اوج بازگشت زائران از مرز 
مي داند و به همشهري مي گويد: ما در مرز کامال آماده بازگشت زائران هستيم و پيش بيني 

مي کنيم 80درصد زائراني که به عراق رفته اند از مرزهاي زميني به کشور بازگردند.
براساس موافقت مســئوالن عراقي امســال قرار بود فقط 60هزار زائر از طريق هوايي در 
پياده روي اربعين حضور يابند اما طي روزهاي گذشته اين کشور مرزهاي خود را به صورت 
محدود به روي زائران زميني هم باز کــرد. با وجود اين، معاون عمليــات انتظامي ايالم 
مي گويد که 17هزار و 300زائر از استان هاي مختلف کشور از 20شهريور گذشته تاکنون 

به استان هاي مبدا خود عودت داده شده اند.
علي جمالوندي با بيان اينكه در اين مدت 4600خودرو حامل زائران نيز به استان هاي مبدا 
عودت داده شده اند و از ورود آنها به مرز جلوگيري شده است، مي افزايد: عمده اين زائران 
را ساکنان قم، تهران و خراسان رضوي و زائراني که از مبادي خروجي استان خوزستان به 
ايالم مراجعه کرده اند، تشكيل داده اند. از 25محرم تاکنون بيش از 52هزار نفر از مرز مهران 
تردد داشته اند و طبق توافق دولت عراق با ايران، زائران براي بازگشت مي توانند از مرز مهران 
استفاده کنند. البته از روز دوشــنبه معاون امنيتي و انتظامي استانداري خوزستان اعالم 
کرد 2پايانه مرزي شلمچه و چزابه در اين استان هم براي بازگشت زائران آماده شده است. 
ولي اهلل حياتي با بيان اينكه يك دستگاه ريل باس قطار از خرمشهر به شلمچه و برعكس با 
ظرفيت هر رام 400نفر فعال است، مي گويد: 4رام قطار از خرمشهر به تهران به ظرفيت هر 
رام 500نفر نيز فعال شده است تا زائران بازگردند. همچنين 2ريل باس از خرمشهر به اهواز 
با ظرفيت هر رام 500نفر مسافر راه اندازي شد.به گفته وي، 40اتوبوس خط واحد در پايانه 
مرزي شلمچه مستقر است و انتقال زائران از اين اتوبوس ها به خرمشهر و آبادان در 24ساعت 
شبانه روز انجام مي شود. 200اتوبوس برون استاني نيز در شلمچه و 50اتوبوس درون استاني 
در چزابه براي جابه جايي زائران به سراسر کشــور تدارك ديده شده است.تاکنون بيش از 
20هزار نفر از زائران از طريق اين 2مرز خوزستان وارد کشــور شده اند و معاون وزير راه و 
شهرسازي و رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در گفت و گو با ايرنا پيش بيني 
مي کند که در مجموع حدود 180هزار زائر اربعين از مرزهاي زميني ايالم و خوزستان وارد 
کشور شوند.به گفته داريوش اماني، براساس آمار غيررســمي بيش از 200هزار زائر براي 
شرکت در آيين بزرگ اربعين حسيني وارد کربالي معلي شده اند.هم اکنون در مرز شلمچه 
50موکب، در مرز چزابه 20موکب و در مرز مهران حدود 20موکب فعال براي پذيرايي از 

زائران در حال فعاليت است.

کاهش فروش، موانع صادراتی و افزايش قيمت توليد عالوه بر اينكه محصول سال قبل را روی دست 
زرشك کاران خراسان جنوبی گذاشته، شرايط را برای فصل جديد برداشت سخت کرده است

زرشکدرخانهخاکمیخورد

زرشکناشناخته
وقتي از معرفي محصوالت بومي صحبت مي شود بايد به اين موضوع هم توجه كرد كه اين محصوالت در 
داخل چقدر براي مردم آشنا هستند و در سفره چه گروهي قرار مي گيرند. رئيس اتحاديه زعفران و زرشك 
قاينات به همشهري مي گويد: تأثير كرونا بر كاهش فروش زرشك درست، اما مشكل اصلی اين است كه سطح 
زيركشت زرشك را بدون آنكه براي فروش و صادراتش كاری كرده باشيم، افزايش داده ايم و از سوي ديگر، 
فرهنگ مصرف اين محصول را در كشور ايجاد نكرده ايم. وقتی هنوز در كشور خودمان مردم اين محصول را 
نمي شناسند چه توقعی براي صادراتش داريم.رضا جوهري، مي افزايد: رايزنان بازرگاني وزارت امور خارجه 
از جمله كساني هستند كه بايد در زمينه معرفی محصوالت كشاورزي بومي به بازارهاي جهاني فعاليت كنند 
اما دولت ها اين موضوع را فراموش كرده اند.وي با بيان اينكه زرشكي كه براي صادرات توليد مي شود هم بايد 
شرايط خاصي داشته باشد، اظهار مي كند: شيوه خشك كردن زرشك صادراتي و شيوه كاشت آن بايد با دقت 
انجام شود. به ويژه بازار جهاني خواستار محصوالت ارگانيك است و بايد زرشكي با اين شرايط توليد شود 
كه شايسته صادرات باشد.رئيس اتحاديه زعفران و زرشك قاينات با اشاره به اينكه دولت بايد به كشاورزان 
براي توليد چنين محصولي تسهيالت اعطا كند، مي گويد: خشك كردن محصول زرشك به امكاناتي مثل 

بارگاه هاي بهداشتی  نياز دارد تا بتوان زرشك باكيفيتي به دست آورد.

ث
مك

خراســان جنوبي در مــرز ايران و 
افغانستان بزرگ ترين توليدكننده گزارش

زعفران و 98درصد زرشــك ايران 
است؛ سرزميني با آب وهواي ويژه كه اين 2محصول 
را بهتر از هر نقطه ديگري در ايران پرورش مي دهد. 
با اين حال كشــاورزان اين اســتان به ويژه در 
شهرستان هاي قائنات، زيركوه، درميان و بيرجند 
كه بيشترين توليد زرشــك را دارند، در حالي به 
فصل جديد برداشت زرشك رسيده اند كه محصول 
سال گذشته شــان هنوز در انبارها مانده است. 
كاهش فروش داخلي و موانع پيش روي صادرات اين 
محصول را كه مي تواند در بازار جهاني پرطرفدار 
باشــد به توليدي زيان  ده تبديل و كشاورزان را با 

مشكالت معيشتي مواجه كرده است.

    تقاضاي كم براي زرشك 

زرشك بيشتر در داخل کشور و آن هم در چند خوراك 
و نوشيدني محدود مصرف مي شود و کاهش تقاضاي آن 
در بازار مي تواند براي توليدکنندگان مشكل ايجاد کند. 
يك کشاورز توليدکننده زرشك درباره مشكالتي که اين 
روزها با آن مواجه اســت به همشهري مي گويد: خريدار 
عمده زرشك تاالرها و رستوران ها هستند، اما از زماني 
که کرونا شيوع پيدا کرد همه مراسم هاي عروسي و عزا 
در کشور تعطيل شد و با کاهش تقاضا و در شرايطي که 
صادرات هم زياد نيست، ما واقعا با مشكل مواجه شده ايم.

وهب ابراهيمي، با بيان اينكه زرشــك کشاورزان روي 
دستشان مانده است، مي افزايد: خشكسالي هم مزيد بر 
علت شــده و با کاهش بارندگي و افزايش آفات محصول 
ما کيفيت قبل را نــدارد و همين به کاهش فروش دامن 
زده است. به گفته وي، در ســال هاي قبل يك کيلوگرم 
زرشــك عمده 80هزار تومان قيمت داشت، اما االن در 
بهترين حالت ممكن اســت محصول را کيلويي 60هزار 
تومان بخرند. اين کشــاورز وجود کارخانه  هاي فراوري 
محصول را در فروش بهتر زرشــك کاران مؤثر مي داند، 
اما معتقد است اين تأثير شرايط خاص خود را دارد: اينجا 
يك کارخانه داريم که ابتداي فصل برداشت محصول را از 
کشاورزان مي خرد، اما براي فروش محصول شما بايد هم 
در صف هاي طوالني منتظر بمانيد و هم با کمترين قيمت 
حاصل دسترنجتان را به کارخانه بدهيد. وجود فقط يك 
کارخانه و انبوهي فروشــنده موجب شده است قيمت 
محصول بســيار پايين بيايد و به صرفه نباشد. ابراهيمي 
همچنين بــا بيان اينكه صادرات نســبت به قبل خيلي 
کمتر شده است، مي گويد: هفته پيش يكي از همكاران 
من 20تن زرشك به ترکيه صادر کرد ولي اين خيلي کم 
اســت. ارگان هاي دولتي بايد با زرشك کاران همكاري 
کنند تا صادرات امكان پذير شود. االن فقط اين محصول 
در داخل کشور مصرف کننده دارد درحالي که اگر روي 

آن کار شود مي تواند بازار خوبي در جهان داشته باشد.

    كارگري كنيم بهتر است

شــرايط بد بازار فروش زرشــك موجب شــده اســت 
کشــاورزان حتي تصميم بــه ترك اين شــغل بگيرند. 
يك زرشــك کار به همشــهري مي گويد: از يك طرف 
قيمت فروش زرشك بسيار کاهش پيدا کرده و از طرف 
ديگر هزينه هاي توليد سرسام آور شده است. سال قبل 
کارگر روزي 25هزارتومان دستمزد مي گرفت و امسال 
120هزارتومان، قيمت کود حيواني و شيميايي هم چند 
برابر شده درحالي که قيمت زرشك يك سوم شده است.
ابراهيم دهقاني، قيمت فروش زرشك را از همكارش هم 
کمتر اعالم مي کند و مي افزايد: امســال با وجود تورم و 
افزايش هزينه ها زرشــك را کيلويي 40هزارتومان هم 
فروخته ام. هرچنــد خريداري که به قصــد صادرات از 
من زرشــك خريده بود، بعد از 6ماه از گذشت قرارداد 
چون نتوانســت محصول را صادر کند بابت هر کيلوگرم 
زرشــك فقط 35هزارتومان به من پرداخــت کرد. در 
چنين شرايطي کشاورزي نمي تواند پاسخگوي زندگي 
من باشد.او درباره اينكه چرا قيمت زرشك همچنان در 
خرده فروشي ها باالست، اظهار مي کند: اگر شما زرشك 
را گران مي خريد به خاطر دالل بازي است چون در بهترين 
حالت زرشك را از من کيلويي 50هزارتومان مي خرند. 
اين کشاورز با بيان اينكه کشاورزان توليد کننده زرشك 
ضرر زيادي مي کنند، مي افزايد: اگر وضع همينطور باشد 
کاشت زرشك از بين مي رود. شايد شما ندانيد، اما زرشك 
گياهي استثنايي است؟ امسال شكوفه مي دهد و آماده 
مي شود تا ســال بعد ميوه بدهد. به همين دليل ما يك 
سال در ميان مي توانيم برداشت داشته باشيم. اين يعني 

ما هرچه فروش داشته باشــيم درآمد دوسالمان است و 
کاهش قيمت براي مدتي طوالنــي ما را درگير مي کند. 
دهقاني ادامه مي دهد: درنظر داشــته باشيد که در اين 
فاصله يكساله هر اتفاقي از بارش باران و بروز آفت گرفته تا 
گران شدن اقالمي مثل کود حيواني ممكن است رخ دهد. 
در سال هاي قبل جهادکشــاورزي به ما کمك مي کرد و 
مثال کود شيميايي را کيسه اي 30هزار تومان به ما مي داد، 
اما االن مجبوريم همان کود را 500هزارتومان خريداري 
کنيم. وي با بيان اينكه اگر سراغ کارگري ساختمان برود 
درآمد بيشتري خواهد داشت، اظهار مي کند: زرشك فقط 
محصول قائن اســت و  مقدار کمي هم در بيرجند توليد 
مي شود و اين يعني محصول ما مي تواند در تمام جهان 
مشتري داشــته باشــد. با وجود اين، اوضاع اقتصادي و 
معيشتي زرشك کاران خوب نيست و حتي اميدي نداريم 

محصول امسال عايدي چنداني برايمان داشته باشد.

    بهترين كار اختصاص يارانه است

توليدکنندگان زرشك سهمي از حمايت دولتي ندارند 
و آنچه در اين سال ها به عنوان کمك به آنها ارائه مي شد 
هم متوقف شده اســت. مدير جهادکشــاورزي قائن با 
بيان اينكه ســطح زيرکشت زرشــك خراسان جنوبي 
18هزارو600هكتار اســت و حدود 37درصد زرشــك 
استان در قائنات توليد مي شود به همشهري مي گويد: ما 
محدوديتي در توزيع کود و تامين نهاده نداريم ولي رشد 
سرسام آور قيمت نهاده هاي کشــاورزي مثل کودهاي 
شيميايي، ريزمغذي ها و سموم دفع آفات نباتي در چند 
سال گذشته موجب افزايش هزينه توليد در واحد سطح 
شده است. سيد عبدالحسين سجادي، بهترين کار را دادن 
يارانه به کشاورزان براي تامين نهاده ها مي داند تا هزينه 
توليد کاهش پيدا کند، زيرا به اعتقاد وي، دادن تسهيالت 
کم بهره بانكي به بهره برداران و همچنين صنايع تبديلي 
مرتبط با اين محصول در شرايط فعلي مي تواند راهگشا و 
براي گذر از بحران مفيد باشد. وي با بيان اينكه محصول 
زيادي از 2سال گذشته در سردخانه ها و تاالرهاي متعلق 
به بهره بــرداران و تاجران مانده اســت، اظهار مي کند: 
گســترش صنايع تبديلي و تكميلــي مرتبط و فرآوري 
اين محصول نيز مي تواند در تثبيت اشــتغال و پايداري 
کشاورزان زرشك کار مفيد باشد و وزارت جهادکشاورزي، 
صمــت، وزارت امورخارجــه و بخــش خصوصي)اتاق 
بازرگاني( بايد به دنبال شناســاندن ايــن محصول در 

بازارهاي جهاني وتوسعه صادرات باشند.

    زرشك معرفي نمي شود

صادرات و توليدات فراوري شــده از زرشك هم موفقيت 
چنداني در سال هاي اخير نداشــته اند. با اينكه زرشك 
خواص بســياري دارد و طعم و رنــگ جذابش مي تواند 
براي مصرف کنندگان بسياري خوشايند باشد، اما کمتر 

محصول توليد شده از زرشكي در بازار ديده مي شود. رئيس 
اتاق بازرگاني خراســان جنوبي به همشهري مي گويد: 
زرشك يكي از محصوالت استراتژيك کشاورزي استان 
محسوب مي شود، زيرا 98درصد زرشك بي دانه دنيا در 
خراسان جنوبي توليد مي شود. استان ساالنه 22هزارتن 
زرشــك خشــك توليد مي کند، اما از آنجا کــه در دنيا 
شناختي از اين ميوه ارزشــمند وجود ندارد صادرات آن 
عقيم مانده است درحالي که زرشــك هم مانند زعفران 
خواص مفيدي دارد. محسن احتشــام با بيان اينكه در 
سال هاي قبل رقم صادرات زرشــك حدود 50تن بود و 
اکنون اين رقم به 400تن رسيده است، اظهار مي کند: اين 
رقم صادرات بسيار کمتر از چيزي است که در استان توليد 
مي شود و با وجود تالش هاي اتاق بازرگاني در سال هاي 
گذشــته براي افزايش صادرات به دليل نبود کمك هاي 
دولتي و شــناخته نبودن اين محصول، موفقيتي حاصل 
نشده اســت. وي مانند ديگر افرادي که در زمينه توليد 
و صادرات زرشك فعال هستند، کرونا را عامل مهمي در 
ايجاد اين وضعيت مي داند و مي گويد: بازار سوغات مشهد 
هم که يكي از بزرگ ترين فروشندگان محصول زرشك 
کشور است، ماه هاست به دليل کاهش سفر تعطيل شده 
و به همين دليل فروش داخلي محصول زرشــك هم از 
هميشه کمتر است. به اين وضعيت افزايش هر سال سطح 
زيرکشت زرشك در سال هاي گذشته را که موجب شده 
است محصول زياد و بدون مشتري روي دست توليدکننده 
و صادرکننده بماند را هم اضافه کنيد. رئيس اتاق بازرگاني 
خراسان جنوبي با بيان اينكه شرکت هاي داخلي از زرشك 
حمايت نمي کنند، مي افزايد: کارخانه هاي توليد آب ميوه 
و کنســتانتره انبه، آناناس، بلوبري و کرن بري وارداتي را 
مي خرند، اما حاضر نيســتند روي زرشــك توليد داخل 
که فراوان و ارزان است، ســرمايه گذاري کنند. احتشام 
با بيــان اينكه اتاق بازرگاني خراســان رضــوي در ارائه 
نوشــيدني زرشــك به بعضي هتل هاي داخلي به جاي 
نوشــيدني هاي پرتقالي هم ناموفق بوده اســت، اظهار 
مي کند: توليدات بومي مانند محصوالت فراوري شــده 
از زرشك حامي داخلي نياز دارند. همچنين هزينه های 
تبليغات و اجاره بيلبوردها هم در توان توليدکننده نوپاي 
فراورده هاي مشتق از زرشك نيست. وي با بيان اينكه همه 
توليدکنندگان مجبور به خام فروشي هستند، مي افزايد: 
دولت بايد به توليدکننده زرشــك کمــك کند. بخش 
خصوصي سرمايه گذاري کرده، اما وقتي محصولي مجال 

معرفي ندارد سرمايه گذار به جايي نخواهد رسيد.

  
اوضاع نابسامان زرشك خراســان جنوبي به اين آساني 
بهبود نخواهد يافت. عزمي جدي نياز اســت که بخش 
خصوصي و البته دولت جديد اين محصول بومي و ويژه 
ايران را به بازارهاي جهاني برساند زيرا در وضعيتي جز 
اين کشاورزان ممكن اســت عطاي زرشك را به لقايش 

ببخشند.

حميده پازوكی
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3 ماه از شروع به کار رياست 
محیط
 جمهوري سید ابراهیم رئیسی زيست

مي گذرد و رئیس جمهور هنوز 
معاون خود در سازمان حفاظت محیط زيست 
را انتخاب نكرده است. اين تأخیر در انتخاب 
رياســت ســازمان حفاظت محیط زيست، 
همزمان با بــه جريان افتــادن طرحي در 
مجلس همراه شــده اســت که درصورت 
موفقیت، سازمان حفاظت محیط زيست به 
وزارتخانه تبديل مي شود. اگرچه اين طرح با 
امضاي 28نماينده مجلس بار ديگر به جريان 
افتاده، اما بســیاري از کارشناسان و حتي 
نمايندگان مجلس بــا آن مخالفند؛ چرا که 
معتقدند اين کار اوضاع محیط زيست کشور 
را از آنچه هســت، بدتر خواهــد کرد. طرح 
نماينــدگان مجلــس براي تشــكیل يك 
وزارتخانــه جديد با هدف حــل معضالت 
زيست محیطي ازجمله آلودگي هوا، خاك و 
آب از طريق مديريتي با قدرت اجرايي بیشتر 
و تقويت اثرگذاري و نیز چابك سازي و امكان 
نظارت قانوني نمايندگان مجلس ارائه شده 

است.
اين طرح پیش از اين در آذر سال99 اعالم 
وصول و به کمیســیون تخصصي نیز ارجاع 
شــد. براســاس ماده واحده اين طــرح، از 
تاريخ تصويب اين قانون، ســازمان حفاظت 
محیط زيست با تمامي اختیارات و وظايفي 
که به موجب قوانین و مقررات در مواردي که 
مغاير شرع نیست با رعايت قوانین مديريت 
خدمات کشــوري و قانون برنامه پنج ساله 
ششم توســعه بدون توســعه تشكیالت و 
افزايش نیروي انســاني به وزارت »حفاظت 
محیط زيســت« تبديــل مي شــود  و همه 
امكانات، اموال و نیروي انساني اين سازمان، 

در اختیار وزارتخانه جديد قرار مي گیرد.
البته شــرح وظايف آن حداکثر ظرف مدت 
يك سال براي تصويب مجلس از سوي دولت 
ارائه خواهد شد و تا آن زمان به روال پیشین 
عمل خواهد شــد. هرگونه افزايش نیروي 

انســاني، امكانات و بار مالي براي وزارتخانه 
موضوع اين مــاده واحده در طــول دوران 
اجراي برنامه ششم توسعه نیز ممنوع است.

به اعتقاد رئیس فراکســیون محیط زيست 
مجلس تبديل سازمان حفاظت محیط زيست 
بــه وزارتخانه تنزل جايگاه محیط زيســت 

است.

وزارتخانهنشود؛ارتقايابد
ســمیه رفیعي در گفت و گو با همشــهري 
مي گويد: وزارتخانه شدن سازمان هم اکنون 
در دستور بررســي مجدد قرار گرفته است. 
اســاس اين ســازمان، حاکمیتي اســت و 
وظیفه نظارت بر اجــرا را برعهده دارد. اين 
سازمان في نفسه سطحي باالتر از نهادهاي 
اجرايي دارد و حتي هم رده اجرائیات تعريف 
نمي شــود. درصورت وزارتخانه شدن، ديگر 
نمي تواند بر عملكــرد وزارتخانه هاي ديگر 
نظارت داشته باشــد. بنابراين اين طرح با 
اصل50 قانون اساسي و همچنین وظايفي 
که شوراي عالي محیط زيست تعريف کرده 
و قانون حفاظت و بهســازي محیط زيست 

زاويه دارد.
هم اکنون سازمان حفاظت محیط زيست در 
اجراي وظايف نظارتي خود با کاســتي هاي 
بي شــمار مواجه اســت و عــده اي بر اين 
عقیده اند که وزارتخانه شــدن اين سازمان 
به مجلسیان کمك مي کند نظارت بهتري بر 

عملكرد اين سازمان داشته باشند.
ســمیه رفیعي اما مخالف وزارتخانه شــدن 
سازمان حفاظت محیط زيست است. با اين 
حال معتقد است که ساختار سازماني بايد 
ارتقا يابد. اين نماينــده مجلس يازدهم در 
توضیــح »ارتقا يافتن ســازمان« مي گويد: 
ارتقای ســازمان به معناي تغییــر رويكرد 
برنامه ريزان و سیاستگذاران به محیط زيست 
اســت. اين ســازمان بايد به لحاظ بودجه و 
ســاختار در دولت حمايت بیشتري شود. 
سازمان، في نفســه يك دستگاه حاکمیتي 
است و نسبت به ساير دستگاه هاي اجرايي 
جايــگاه باالتري دارد ولــي در عمل چنین 
چیزي نمي بینیم. اين سازمان در مديريت 

کالن نتوانســته جايگاهــش را تثبیــت و 
حمايت هــاي الزم را کســب کنــد. تنها 
دستگاهي که يك اصل قانون اساسي برايش 
تدوين شده، امر محیط زيست است و سازمان 
به خوبي مي تواند از آن استفاده کند. اگر قرار 
است تغییري رخ دهد قطعا بايد در رويكرد 
مديران باشد. بنابراين بهترين ساختار براي 
محیط زيســت نیز ســازمان بودن آن است 
چون اگر بخواهیم ســاختار نحیف سازمان 
حفاظت محیط زيست را دستكاري کنیم از 
محیط زيست نیم بند کشور هم چیزي باقي 

نخواهد ماند.
همچنین مرکز پژوهش هاي مجلس، يكي از 
اصلي ترين مخالفان وزارتخانه شدن سازمان، 

خود سازمان حفاظت محیط زيست است.

سازمانناظراست،وزارتخانهمطیع
علي اصغر دانشیان، معاون توسعه مديريت، 
حقوقي و امــور مجلس ســازمان حفاظت 
محیط زيســت در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد: شروع اين ماجرا به مجلس پیشین 
بازمي گردد. آنها مي خواســتند که موضوع 
محیط زيســت و آب را در يــك وزارتخانه 
تجمیع کننــد. همان زمان هــم مخالفت 

کرديم و االن هم موضع مان همان اســت. 
تبديل سازمان به وزارتخانه باعث مي شود که 
بعضا با کوچك ترين مخالفت اين وزارتخانه 
با احداث پتروشیمي و انتقال آب و... با البي 
افراد مغرض با استیضاح وزير محیط زيست 
مواجه شويم. االن سازمان در جايگاهي است 
که بر عملكرد همــه وزارتخانه هاي مرتبط 
با موضوع محیط زيســت نظــارت مي کند. 
نماينــدگان مجلس هم اکنــون مي توانند 
رياست سازمان را براي توضیح برخي مسائل 
به مجلس دعوت کننــد، کما اينكه تاکنون 
به موقع و صمیمي با آنها جلســه گذاشته و 

ابهام زدايي کرده ايم.
قابلیت استیضاح نداشــتن رياست سازمان، 
محل انتقاد پیشنهاددهندگان تغییر ساختار 
سازمان حفاظت محیط زيست است. از سوي 
ديگر در موارد عمدتا تخريب محیط زيست، 
پاسخ عمده مديران سازمان بر اين است که 
»ما فقط ناظريم و فقــط مي توانیم اخطار 
دهیم.« به طور مثال در اجراي قانون هواي 
پاك از سازمان حفاظت محیط زيست انتظار 
مي رود که از جايگاه حاکمیتي خود استفاده 
کرده و دستگاه ها را مجبور به اجراي قانون 
کند ولي در عمل اين کار به چند نامه نگاري 

تكراري و ساالنه محدود شده است.
 اصغر دانشیان در اين باره مي گويد: در مورد 
آلودگي هوا بیش از 20سازمان و وزارتخانه 
درگیر هســتند. براي اجرايي شــدن اين 
قانون بايد زيرســاخت فراهم باشد. اگر اين 
قانون بخواهد کامل اجرايي شود، 2کارخانه 
خودروسازي بايد تعطیل شوند ولي آيا نظام 
ظرفیت پذيرش اين ماجرا را دارد؟ در بهبود 
کیفیت هواي تهران هیچ فرقي نمي کند که 
اين سازمان وزارتخانه شود. مثال ساده تري 
بزنم؛ از سال گذشته اســتفاده از مازوت در 
نیروگاه ها ممنــوع کرده ايم. وزارت نفت در 
اين فاصله با برخی نهادها مذاکره کرده که 
کارخانجات کشور بتوانند از مازوت استفاده 
کنند. آقــاي کالنتري جلــوي اين تصمیم 
ايســتاد و اعالم کــرد که اگــر کارخانه اي 
 از مــازوت اســتفاده کــرد، بــدون تعلل

 پلمپ شود.  
تأخیر در اعالم رئیس جديد سازمان حفاظت 
محیط زيســت بر شــائبه تبديل شدن اين 
ســازمان به وزارتخانه افزوده اســت. اصغر 
دانشــیان در اين باره مي گويد: تبديل اين 
ســازمان به وزارتخانه، حداقــل 6 ماه زمان 
خواهد برد، ضمن اينكه مي شــد به موازات 

آن رئیس سازمان را انتخاب کرد و بعدا تغییر 
وضعیت داد.  2 ماه اســت که رياست کنوني 
سازمان به جلسات هیأت دولت هم دعوت 
نشده است درحالي که آقاي کالنتري هنوز 
وظايف خود را انجام مي دهد و از يك مرداد 

بازنشسته شده اند.

مشکلازشورایعالیاست
چاالکي ســازمان در اجراي وظايف محوله 
از داليــل پیشــنهاد دهندگان طرح جديد 
در مجلس اســت. اقبال شــاکري، نماينده 
منتخب مردم تهران در مجلس در گفت وگو 
با همشهري مي گويد: چنین ادعايي نیاز به 
بررسي دارد. صرف کوتاهي در انجام وظايف 
به معناي تغییر ســاختار و تبديل شدن به 
وزارتخانه نیســت. ضمن اينكه بايد ديد آيا 
حوزه محیط زيست  حالت فراسازماني پیدا 
کرده اســت که به وزارتخانه تبديل شود؟ 
آسیب شناســي کارکرد ســازمان حفاظت 
محیط زيســت در شــرايط کنوني ضروري 
است. آيا اين سازمان مي تواند وزارتخانه هاي 
ديگر را بازخواســت کند؟ يا مثل ســازمان 
مديريت بحران است و ديگران بايد وظايف 
خود را اجرا کنند و اين سازمان هماهنگي ها 

را انجام دهد.
به اعتقاد او اگر وزارتخانه ها به حرف سازمان 
حفاظت محیط زيســت گــوش نمي دهند 
بايد نقص را در شــوراي عالي آن جســت. 
او مي گويــد: بايد ديــد آيا شــوراي عالي 
محیط زيست ســر موقع تشكیل مي شود؟ 
شــرکت کنندگان آن در سطح وزرا هستند 
يا نمايندگان آنها؟ در غیر اين صورت جنبه 
نظارتي سازمان حفاظت محیط زيست خیلي 
قوي نخواهد بود. االن سازمان محیط زيست 
در همه ارکان زندگي مردم نقش دارد ولي 
نمي توان به طور قاطع گفت که تبديل آن به 

وزارتخانه شرايط را تغییر دهد.
او معتقــد اســت کــه ســازمان حفاظت 
محیط زيســت جايگاه واقعي خود را ندارد 
ولي بعضي وقت ها براي پوشــاندن نقايص، 
داليل ديگري را مطرح مي کنیم که داليل 
اصلي نیست. اقبال شاکري درباره اينكه آيا 
وزارتخانه شدن اين سازمان مي تواند به کمك 
محیط زيست بیايد، مي گويد: صادقانه بگويم 
که هیچ وقت هیچ وزارتخانه اي از وزارتخانه 
ديگــر در مجلــس بابت تعامــالت کاري، 
مطالبه گري نكرده است. وزارتخانه ها هواي 
همديگر را دارند و کوتاهي ديگران را گوشزد 
نمي کنند. ســازمان بودن محیط زيســت 

مي تواند اين معذوريت را از آنها بگیرد.

در حالی که تعدادی از نمايندگان مجلس در طرحی به دنبال تبديل سازمان حفاظت محیط زيست به وزارتخانه هستند
رئیس فراکسیون محیط زيست مجلس به همشهری می گويد با اين طرح مخالف است

سازمانحفاظتمحيطزيستلباسوزارتخانهبرتنمیکند؟ خبرهای کوتاه

نخستینگروهپرندگانمهاجررسیدند
نخستین گروه از پرندگان مهاجر که همه ساله به ايران سفر مي کنند 
به تاالب هاي مازندران رسیدند. دســته درناهاي خاکستري مهاجر 
نیز در تايباد فرود آمدند. به گزارش ايرنا، نخســتین گروه از 2گونه از 
پرندگان مهاجر شــامل خوتكاها و فالمینگوها به عنوان پیش قراوالن 
وارد تاالب ســرخرود و ازباران در مرکز و میانكاله در شرق مازندران 
شدند. پیش بیني مي شود در پايیز و زمســتان سال جاري 120گونه 
پرنده در تاالب، آبگیر و آب بندان هاي مازندران فرود آيند. رئیس اداره 
حیات وحش حفاظت محیط زيست استان مازندران گفت: خوتكاها و 
فالمینگوها، نخستین گروه از پرندگاني وحشي طي 2روز گذشته به 
مازندران رسیدند و از اين پس به تدريج ديگر پرندگان هم در روزهاي 
آينده در تاالب ها، آبگیرها و آب بندان هاي اســتان فرود خواهند آمد. 
کوروس ربیعي گفت: امســال تأخیري در زمــان مهاجرت پرندگان 
به مازندران باتوجه به تغییر اقلیم و کاهش بارش ها مشــاهده نشــد. 
در خبري ديگر، نخستین دســته از درناهاي خاکستري نیز در قالب 
مهاجرت زمستاني از مناطق سردسیر به نواحي گرمسیر به شهرستان 
مرزي تايباد در شرق خراسان رضوي رسیدند و يوسف اربابي، رئیس 
اداره حفاظت محیط زيست تايباد گفت: هر سال با آغاز کوچ درناهاي 
خاکستري، افزون بر هزار قطعه از اين نوع پرنده در عرصه هاي طبیعي 

اين شهرستان فرود مي آيند.

طرحمديريتجامعتاالبجازموريانتصويبشد
مديرکل حفاظت محیط زيست استان کرمان از تصويب طرح مديريت 
جامع تاالب جازموريان در نشست شورای برنامه ريزی اين استان خبر 
داد. مرجان شاکری به ايرنا گفت: طرح مديريت جامع تاالب جازموريان 
در استان های کرمان و سیســتان بلوچستان برنامه ريزی شده است. 
وی افزود: طــرح مديريت يكپارچه حوزه آبريز تــاالب جازموريان از 
سال 1395 با هدف اســتقرار رويكرد مديريت زيست بومی در تاالب 
جازموريان در دستور کار سازمان محیط قرار گرفت. وی با بیان اينكه 
دبیرخانه طرح احیای تاالب جازموريان در استان کرمان است، افزود: 
فعالیت های بخش مرتبط با اين استان انجام شده و منتظر مصوبه استان 
سیستان و بلوچستان هستیم تا اجرايی شود. شاکری، طرح مديريت 
جامع تاالب جازموريان را شــامل مطالعات زيست محیطی، مديريت 
منابع آب، هواشناســی، ريزگردها، موضوعات معیشتی و اقتصادی 

منطقه و میراث فرهنگی عنوان کرد.

آتشجنگلهايكردكوياطفاشد
وزارت دفاع به نقل از خلبان محمدمهدي نــوري آل آقا، رئیس مرکز 
کنترل و پشــتیباني اطفای حريق هوايي وزارت دفاع و با اعالم پايان 
اطفای حريق جنگل هاي درازنو اعالم کــرد: 3فروند بالگرد اطفا طي 
3روز در منطقه حضور داشتند و در روز اول و دوم 2فروند بالگرد عملیات 
موفق داشتند، ولي روز سوم با اضافه شــدن يك بالگرد ديگر به دلیل 
وضعیت هوا و پايین بودن سقف ابر موفق به انجام ادامه عملیات نشدند. 
آل آقا گفت: آتش سوزي از ظهر روز پنجشنبه يكم مهرماه در منطقه 
»زرشك چال« ارتفاعات درازنو شهرستان کردکوي به وقوع پیوست و 

طي 3روز گسترش يافت.

رئیس جمهوري سرانجام پس از 19 ماه 
که پاندمي کرونا در ايران جوالن داد و گردشگری

تمام مرزهاي ايران را به روي گردشگران 
ورودي به کشور بست و گردشگري خروجي را نیز به 
رکود کشاند، فرمان صدور مجدد رواديد ورود به ايران 
را صادر کرد و ســتاد ملــي مقابله با کرونــا که  تمام 
مرزهاي ايران را در 19 ماه گذشته به روي گردشگران 
مسدود کرده بود، مصوبه توقف صدور ويزا براي ورود به 
ايران را  ملغي و اجازه ورود گردشگران ورودي به ايران 
را صادر کرد. عزت اهلل ضرغامي پیش تر در حســاب 
تويیتر خود از تصمیم رئیس جمهوري براي گشودن 
مرزهاي ايران به روي گردشــگران ورودي قدرداني 
کــرده بــود. او در هفته هــاي اخیــر در ديــدار با 
رئیس جمهوري پیام تشــكل هاي بخش خصوصي 
صنعت گردشــگري را به سیدابراهیم رئیسي منتقل 
کرده بود که براســاس آن بايد مرزهاي ايران به روي 
گردشگران ورودي گشوده مي شدند و صدور ويزاي 

سفر به ايران از سر گرفته مي شد.
به گزارش همشهری، فعاالن گردشگري در يك سال 
اخیر به طور مداوم اين پیام را از طريق رسانه ها و حتي 
در ديدارهاي حضوري با وزير قبلي میراث فرهنگي و 
معاون گردشگري او منتقل مي کردند که راه جلوگیري 
از شیوع کرونا در کشور بســتن مسیر مطمئن سفر 
در کشــور و حتي ورود گردشگران خارجي واکسینه 
شده به ايران نیســت و تداوم اين سیاست تنها منجر 
به ورشكستگي بیشتر دفاتر خدمات مسافرتي کشور 
و هتل ها مي شــود. آنها هربار از وزير ســابق میراث  
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خواسته بودند 

تا در ستاد ملي مقابله با کرونا درخواست هاي بخش 
خصوصي صنعت گردشگري مبني بر راه اندازي مجدد 
سفر را مطرح کنند. اگرچه گفته مي شد وزير سابق هم 
چنین کرده است، اما مصوبات ستاد ملي مقابله با کرونا 
و سرسختي وزير سابق بهداشت براي تداوم سیاست 
ممنوعیت سفر راه را بر رونق صنعت گردشگري ايران 
البته با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي مسدود کرد و 
سرانجام همین 2روز قبل بود که وزير جديد میراث 
فرهنگي اعالم کرد رئیس جمهوري با بازگشايي مرزها 

به روي گردشگران ورودي موافقت کرده است.
اما فرمان بازگشايي مرزها به روي گردشگران ورودي 
در شــرايطي که درهاي ايران به مدت 19 ماه به روي 
گردشگران ورودي بسته شد، چه اندازه قادر به رونق 

گردشگري ورودي به کشور است؟ 
ابراهیم پورفرج، رئیس جامعــه تورگردانان ايران که 
عمده فعالیت را در گردشگري ورودي ايران دارد، به 
همشهري مي گويد: پیش بیني ما با بازگشايي مرزها 
ورود گروه هاي بزرگ باالي 50گردشــگر نیســت و 
احتمال مي دهیم تورهاي ورودي با 10 تا 15گردشگر 
به ايران سفر کنند و تنها در پايان سال1401 است که 

امید داريم گروه هاي بزرگ تري به ايران سفر کنند.
پورفرج بازگشــايي مجــدد مرزهاي ايــران به روي 
گردشگران ورودي را منجر به ورود پرتعداد گردشگران 
به کشــور نمي داند و معتقد است فصل سفر در پايیز 
ايران از دست رفت و تنها امید اندکي به فصل زمستان 
و بهار وجود دارد تا گردشگران خارجي با پايان بسته 
 بودن مرزها و سیاســت توقف صدور ويــزا به ايران

سفر کنند.

رئیس جامعه تورگردانان ايران البته از وجود عالقه سفر 
به ايران در شرايط فعلي خبر مي دهد و به همشهري 
مي گويد: مدت ها بود شرکت ها و مشتريان خارجي که 
سال ها با ايران کار مي کنند درخواست داشتند ايران 
در رديف بوکینگ ها و تبلیغات سفر قرار بگیرد و حاال با 
پايان يافتن سیاست توقف صدور ويزاي ورود به ايران 
براي آنها جواب داريم و همكارانمان نیز از همین حاال 
با تمام شرکت ها گفت وگو خواهند کرد و خبر صدور 
ويزاي ورود به ايران از ابتداي آبانماه را به دفاتر خارجي 

براي بستن تورهاي سفر به ايران خواهند داد.
او گفت: امیدواريم وزارت خارجــه هم براي دريافت 
ويزاي آنالين لینك مرتبط با دفاتر خدمات مسافرتي 
را باز کند تا اين دفاتر مستقیم به وزارت خارجه متصل 
شوند و تقاضاهاي ويزا را در سريع ترين زمان ممكن 

به انجام برسانند.
رئیس جامعه تورگردانان ايران با اعالم اينكه ناامیدي 
فعاالن صنعت گردشــگري کشــور براي حضور در 
نمايشــگاه هاي بین المللي گردشگري و تالش براي 
جذب گردشگر به ايران با پايان سیاست توقف صدور 
ويزا به پايان رسید اعالم کرد: امیدواري اصلي فعاالن 
گردشگري آن اســت که تورهاي ورودي به ايران از 
ژانويه و آغاز تعطیالت ســال نو میالدي و همچنین 
تورهاي ورودي به ايران براي فصل بهار و نوروز افزايش 
و وضعیت صنعت گردشگري ايران در ماه هاي آينده 
بهبود يابد تا بتوان خسارت سنگیني که در اين سال ها 
با سیاســت انجماد گردشگري و ســفر،  به صنعت 
گردشگري ايران وارد شد مي توانست به اين صنعت 

وارد نشود، جبران کرد.

بازگشت رونق به صنعت گردشگري در زمستان و بهار
رئیس جامعه تورگردانان ايران: با پايان يافتن سیاست توقف صدور رواديد، گردشگران خارجي در تعطیالت ژانويه و نوروز به ايران سفر مي کنند

زهرارفیعي
خبرنگار
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عمق فاجعه ســرقت اموال 
عمومــي شــهر تهــران در گزارش

 پيام هاي ثبت شده شهروندان 
در سامانه 137كامال مشهود است. آنطور كه 
آمار ســازمان بازرسي شــهرداري نشان 
مي دهد بيشــترين ســرقت ها مربوط به 
لوله هــاي آب فضــاي ســبز بزرگراه ها، 
بوستان ها و خيابان هاست. سرقت تجهيزات 
هوشمند كنترل ترافيك نيز طي سال هاي 
اخير افزايش يافته است؛ موضوعي كه روز 
دوشنبه هنگام حضور شهردار پايتخت در 
مركز كنترل ترافيك تهران نيز مطرح شد. 

در اين ميان، آنطور كه اعالم شــده روزانه 
دست كم 500تجهيز شهري سرقت مي شود 
كه از بين آنها تجهيزات ترافيكي قيمت هاي 
بســيار گرانی دارند و خســارت هاي چند 
ميلياردي در  ماه روي دست شهرداري تهران 
مي گذارند. اگرچه سيدمناف هاشمي، معاون 
حمل ونقل و ترافيك مي گويد كه با همراهي 
پليس، ميزان ســرقت ها طي يك سال و نيم 
 اخيركاهش يافته اســت. ســرقت لوله ها، 
پيچ و مهره، گاردريل بزرگراه ها، ديوارهاي 
صوتي، دريچه هاي فاضالب، مخازن زباله، 
چراغ هــاي راهنمايــي و رانندگي و حتي 
شمشــاد باغچه ها كه همه از اموال شــهر 

به حســاب مي آيند، همچنــان ادامه دارد. 
اصغــر عطائي، مديركل ســازمان خدمات 
شــهري شــهرداري تهران درباره افزايش 
سرقت لوله هاي آب فضاي سبز بوستان ها 
و معابر به همشــهري مي گويد: »براساس 
آمــار و تماس هــاي مردمي، بيشــترين 
سرقت ها، مربوط به ســرقت لوله هاي آب 
و آبگرفتگي در معابر اســت كه در اين باره 
درخواست رســيدگي فوري دارند. معموال 
ســرقت اين لوازم كوچك سبب مشكالت 
مختلفي مي شود كه بايد آنها را جدي گرفت. 
بنابراين با هدف پيشگيري از حوادث، حفظ 
و نگهداشت شهر به صورت منطقه اي توسط 
شــهرداران نواحي اقدامات الزم در دستور 
كار قرار مي گيرد.« او ادامه مي دهد: »همين 
سرقت هاي كوچك در نهايت خسارت هاي 
زيادي به كالبد شهر وارد مي كند و معموال 
اين نوع رفتارها را اغلب از ســوي معتادان 
متجاهر و كارتن خواب ها شــاهد هستيم. 
رفتار ديگر  آنها كه سبب اتفاق هاي ناگوار 
در شهر بوده است، پناه بردن به زير مسيل ها 
و رودخانه هاي بزرگ شمال غرب و شمال 
تهران است. آنها ميله هايي كه مانع از ورود 
زباله به حوضچه ها مي شوند را قطع مي كنند 
و با رهاسازي ســنگ و بتن ها به حوضچه، 
موجب انباشــت زباله و ســاير پيشامدها 
می  شــوند. بنابراين در فصول بارندگي كار 
نيروهاي خدمات شهري چند برابر مي شود. 

حال بــراي كنترل و پيشــگيري از چنين 
اتفاق هايي از شــهروندان انتظار همكاري 
داريم و درصورت مشاهده چنين رفتارهايي 

آن را با سامانه 137در ميان بگذارند.«

سرقتسريالياموالگران
در باب سرقت هاي ســريالي در پايتخت، 
ســاير معاونت هاي شــهرداري تهران نيز 
مسئوليت هايي به عهده دارند كه با هر مورد 
سرقت يا تخريب اموال، هزينه هاي بسياری 
براي جبران خســارت پرداخت مي كنند. 
چندی پيش، وحيد ســرلك، معاون فني 
و مهندسي ســازمان حمل ونقل و ترافيك 
شــهرداري تهران به همشهري اعالم كرد، 
تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، گاردريل ها و 
ديوارهاي صوتي ازجمله اموالي هستند كه 
به دليل گراني جنس آلومينيوم در بازار توجه 
سارقان را به خود جلب كرده است. به گفته 
او، آمار نشان مي دهد كه بيشترين سرقت ها 
هــم در بزرگراه هاي مناطق جنوبي شــهر 
يا اطراف آنها به خصــوص بزرگراه آزادگان 
رخ مي دهد و روندي سريالي به خود گرفته 
اســت. در اين ميان، از اداره حقوقي و امور 
قرارداد هاي ســازمان حمل ونقل و ترافيك 
شــهرداري تهران خبر مي رسد كه سرقت 
تجهيزات و اموال شــهري چندان كاهش 
نيافته و حتي در ماه هايي از ســال روندي 
صعودي داشته است. امير درفشه، سرپرست 
اداره حقوقي و امور قرارداد هاي ســازمان 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران به طور 
مشخص اعالم مي كند كه  هر شب دست كم، 
500لوازم تجهيزاتي شــهر توسط سارقان 

ربوده مي شود.

باندهاييبرايسرقتاموالشهري
كورش جــدي ثاني، مديرعامل شــركت 
كنترل ترافيك تهران درباره ســرقت هاي 
تجهيزات شهري در سال 1399مي گويد: 
»متأسفانه سرقت تجهيزات ترافيكي جدا 
از همه خسارت هايي كه وارد مي كند، خلل 
در ترددهاي شــهري را هم در پــي دارد؛ 

به گونه اي كه سال گذشته بالغ بر 200 فقره 
تخريب و ســرقت انواع تجهيزات )سرقت 
كابل، تجهيزات الكترونيك ايســتگاه هاي 
اتوبوس، كنترلر تابلو هاي متغير خبري، كابل 
برق و شبكه سامانه هاي سرعت، تجهيزات 
دوربين هاي تصويــري و انواع دوربين هاي 
ثبت تخلفات و...( در معابر كالنشهر تهران 
اتفاق افتاده اســت. هم اكنــون پيگيري و 
رسيدگي به اين موارد با همكاري و تعامل 
پليس فاتب و پليس آگاهي تهران و دستگاه 
قضايي انجام شــده اســت.« به گفته ناصر 
اماني، عضو شــوراي اســالمي شهر ششم 
نيز ســرقت تجهيزات شــهري در ماه هاي 
اخير افزايش يافته اســت. او حتي خبر از 
زياد شــدن باندها و تيم هايــي مي دهد كه 
با برنامه ريزي و همــكاري چند نفر، اموال 
شهر را به ســرقت مي برند. اماني مي گويد: 
»ربودن اموالي مانند دريچه هاي فاضالب، يا 
سرقت گاردريل بزرگراه ها، چراغ هاي پارك 
يا المان هاي ترافيكي، تابلوهاي راهنمايي و 
رانندگي و... آن قدر زيادشده كه پيگيري را 
با دشواري مواجه كرده است. اما در اين ميان 
برخي از سارقان به صورت باندي و گروهي 
هســتند كه با پيگيري و رصد مي توان آنها 
را يافت؛ در غير اين صورت پيگيري ها براي 
پيداكردن سارقان به نتيجه چندان مطلوبي 

نمي رسد.«

نيازبهراهكارهاياساسي
 براي پيشگيري از رفتارهاي خرابكارانه در 
شهر، تجربه در شهرهاي بزرگ نشان داده 

اســت كه بايد يكســري از آموزش ها براي 
عموم به صورت عمومي اجرا شود. 

رضا صفــر شــالي، جامعه شــناس عامل 
رفتارهاي مخرب ســارقان را درباره اموال 
عمومي شــهر به مقدار درآمد، داشــتن يا 
نداشتن شغل، تسهيالت رفاهي و معيشتي، 
محدوديت هاي ناشــي از مقايســه خود با 
ديگران و مهاجرت مي داند و در اين باره به 
همشهري مي گويد: »جمعيت روزانه تهران 
نسبت به شب، برابر نيست و در روز به دليل 
حضور شهروندان از شــهرهاي اقماري به 
يك و نيم برابر مي رسد.  بنابراين افراد زيادي 
با سليقه هاي مختلف در شهر حضور دارند 
و احتمال هرگونه آســيبي به اموال وجود 
دارد. اما آســيب هايی كه به دليل تصادف 
و اتفاقات آني پيش مي آيد با آســيب هايي 
كه با تخليه هيجانات منفي افراد ربط دارد، 
متفاوت است.« او درباره راهكارهاي كاهش 
چنين رفتارهايي در پايتخت نيز مي گويد:  
»برحســب مطالعاتي كه درباره كشورهاي 
توسعه يافته داشــته ام، اين كشورها اصوال 
2 رويكــرد دارند؛ يكــي رويكــرد مبتني 
بر پيشــگيري و ديگری رويكــرد درماني 
است. براي رويكرد اول افراد جامعه بايد از 
حداقل هاي زندگي برخوردار باشند و براي 
سارقان مجازاتي خاص درنظر گرفته شود. 
مثال مي توان پس از شناسايي سارقي برايش  
تنبيه در حوزه نظافت و رفت و روب لحاظ 
كرد.« او درباره رويكرد درماني هم مي گويد: 
»برخي نيز از روي مســائل رواني دست به 
تخريب و سرقت اموال شهر می زنند. به طور 

نمونــه بارها ديدم كه زيــن دوچرخه هاي 
اشــتراكي را از جا كنده اند و برده اند. معلوم 
نيست اين زين پس از جداشدن كه خراب 
شــده به چه كار مي آيد. اين نــوع رفتار از 
منظر وندالسيم شــهري بايد بررسی شود. 
از سوي ديگر هر شــهروندي در هر شهري 
و مكاني كه زندگي مي كنــد بايد با حقوق 
شهروندي آشنا باشد و احساس مسئوليت 
كند. به عنوان مثال در سوئيس برای افرادي 
كه قرار است تابعيت آن كشــور را بگيرند 
قبل از هر پذيرشــي 6 ماه دوره آموزشــي 
مي گذارند كه شامل قوانين و چارچوب هاي 
شهري اســت. نحوه برخورد با تجهيزات و 
لوازم شــهري يكي از اين آموزش هاست.« 
ناصر اماني، عضو شوراي شــهر تهران نيز 
معتقد اســت كه راهكارهاي مقطعي مانند 
افزايش گشت نواحي يا گشت هاي شهربان 
و حريم بان هميشه نتيجه بخش نيست. او 
مي گويد براي رفع اين معضل در شهر بايد 
وضعيت اقتصادي و معيشــتي مردم ارتقا 
يابد و سرقت، براي ســارقان سخت شود؛ 
موردي كه سرلك، معاون فني و مهندسي 
ســازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهران نيز مي گويد بيش از پيش در دستور 
كار قرار گرفته است؛ »براي آنكه آمار سرقت 
گاردريل ها كاهش يابد از نيوجرسي هايي كه 
به هم قفل مي شوند، بيشتر از قبل در شهر 
استفاده مي كنيم. اين راهكار تأثيرگذار هم 
بوده اســت. سال گذشــته و امسال حدود 
35 كيلومتر نيوجرســي بتني مفصلي در 

بزرگراه ها نصب شده است.«

سرقت سریالی  تجهیزات  شهری
اين روزها سرقت تجهيزات در شهر تهران افزايش يافته و مديريت شهري با 

تعامل شهروندان سعي در كاهش آن دارد

زهراکريمی
خبر نگار

سيدمحمدآقاميري،عضوشوراياسالميشهرتهران 
آنگروهازافراديکهدستبهسرقتاموالشهر
ميزنند،داليلمختلفخودشانرادارند.هماکنون
شرايطاقتصاديبهگونهايشدهاستکهممكن
استافرادبرايتامينمخارجزندگيبهاينعمل
رويبياورند.مقولههاييچونتحريم،شــرايط
کروناييوتورمسببشدهزندگيومعيشتمردم

دچارخللشودوحتيعدهايبهسرقتاموالهايکوچكگرايشپيداکردهاند.
درواقعاينسرقتهايسريالي،زندگيمعموليوترددهايروزانهشهروندان
رابامشــكلمواجهميکند،بهطوريکهبرخيازتصادفاتياترافيكهاي
سرسامآورناشيازسرقتتابلوهايشناساييمعابرياچراغهايراهنماييو
رانندگياست.بنابراينسرقتبهصورتزنجيروارپيامدهايديگريرابهدنبال
دارد.درنهايت،برايپيشگيريوکنترلآن،2راهكارميتوانارائهداد؛ازيك
سوکيفيتفرهنگسازيباکمكرسانههاوسايرآموزشهايعموميتقويت
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هيچتعهدومسئوليتیبهشهر،شاخههاراقطعميکردند.اقداميکهآنزمان
انجامشدفرهنگسازيموضوعوآموزشبهصورتجديبودوازطرفيمعابر
وپاركراباديوارجداسازيکردند.اکنوناينفرهنگبينهمهرواجيافتهکه
گلهايسرخبرايزيباييشهردرباغچههاکاشتهميشوندوکسيحققطع
شاخهگلهايداخلشهرراندارد.اينفرهنگبينهمهشهرونداننهادينهشد.
همچنينشهروندانبايديكديگرراازآسيبوسرقتوسايلشهريامرونهي
کنندودرصورتمشاهدهسرقتهايبزرگ،آنرافوريبهشهرداريونيروهاي
امنيتياطالعبدهند.همكاريشهروندانبانيروهايامنيتيوشهرداريتهران،

شرايطسرقترابرايسارقانسختميکند.

سيدمنافهاشمي،معاونحملونقلوترافيك 
مسئوليتتجهيزاتيکهبراينظارتبرترافيكو
هدايتآندرپايتختنصبشدهباشرکتکنترل
ترافيكتهراناستکهشاملتجهيزاتمتنوعي
ازتابلوهاوعالئمتادوربينهاميشود.قبالمشكل
سرقتتابلوهاراداشتيمکهبراياستفادهازفلزات
آنانجامميشد.اماچنديپيشقطعاتيازمجموعه

دوربينهايکنترلترافيكدريكقسمتازمعابرشهربهسرقترفت.باهمكاري
همسايگانواهاليمحلهکهشاهدبازکردنوجداکردناينقطعاتبودند،نيروي
انتظاميتوانستسارقانراشناساييودستگيرکند.مشخصشدکهسارقانبا
اينتجهيزاتآشناييدارندوبهعنوانمثالباتريهاراسرقتکردهاند.باهمكاري
نيرويانتظاميتوانستيمبااشخاصيکهاينکارراانجامميدادند،برخوردکنيم
واکنونآماراينسرقتهاکمترشدهاست.دوربينهاوشبكهنظارتيپايتخت
بايدبهروزرسانيشودتابتوانبااستفادهازفناوريپيشرفتهتريبهکارادامهداد
واطالعاتالزمراازسطحشهرجمعآوريکردامادرکنارآنبامشكلديگري
روبهروهستيموآنسرقتياآسيبواردکردنبهاينسامانههايالكترونيكي
است.پيشازاينهماتفاقافتادهاستکهمطلعشديمکارکناناخراجييك
پيمانكارسابقياکسانيکهدچاراختالفهايماليوکاريباپيمانكارفعليهستند
وميخواهندبهروندکارآنلطمهايواردکنند،دستبهسرقتميزنند.مشكل
اينجاستکهاينسرقتهابخشيازشبكهنظارتيرابرايمدتيازکارمياندازد
تابتوانيمآنراجايگزينوتعميرکنيم.زمانيکهايناتفاقدرنقطهحساسيمانند

تونلهايابرخيتقاطعهارخدهد،منشأحادثهخواهدشد.

سرقت هاي سريالي، پيامدهاي فراواني دارد

سرقت و مشكل از كارافتادن شبكه نظارتی

   سرقت های بیشتر در نیمه اول سال
آمارهایسامانه137حكايتازآنداردکهسرقتدرنيمهدومسالنسبتبهنيمهاولسالکمتر
ميشود.براساسگزارشهايتجميعيازپيامهايثبتشدهدرسامانه137،سرقتاموالعمومي
وتخريبدرنيمهدومسال1399حدود96درصدنسبتبهنيمهاولســالودرنيمهدومسال

1398حدود35درصدنسبتبهنيمهاولسالدرشهرکاهشيافتهاست.

میزان سرقت تجهیزات گرانقیمت در 2سال اخیر
تعدادبازه زمانی

618252 ماه اول سال1398
66385 ماه دوم سال1398
612199 ماه اول سال1399
61183 ماه دوم سال1399
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تازه هاي نشر

كالهگردانيميانآسوپاسها
»كاله گردانــي ميان آس وپاس ها« نوشــته 
حسين ســناپور اســت كه به تازگي به چاپ 
دوم رســيده اســت. در اين قصه، ســودابه 
و كمال و مهنــاز و  كيومــرث و رضا مي روند 
ميان كارتن خواب ها، توي گالري ها، كافه ها، 
گورستان و زندان تا حرف بزنند از كارهايي كه 
مي خواهند بكنند اما نمي توانند، از آدم هايي 
كه نمي خواهند باشند اما هستند، از آينده اي 

كه يا به مهاجرت ختم مي شــود يا زندان، از نوشتن و نقاشي كردن 
و بازيگري؛ كارهايي كه همه آينه هايي اســت در برابر خودشــان. از 
مهم ترين شاخصه هاي اين رمان، ديالوگ نويسي و تك گويي هايي است 
كه به بهترين نحو عمل مي كنند و موقعيت هاي مختلف داستان را به 
تصوير مي كشند. اين رمان به دليل نقد وضعيت سياسي و اجتماعي 
سال هاي اخير ايران و به تصويركشيدن جامعه فرهنگي و گروه هاي 
مختلفي كه بر سرنوشت نسل جوان تأثيرگذار بوده اند مي تواند اثري 
مهم در ميان ادبيات داستاني فارسي باشد. اين رمان 176صفحه اي 

به بهاي 45هزار تومان منتشر شده است.

مقدونيهازتهراندورنيست
اين كتاب نخستين رمان نيره پازوكي است كه 
از سوي نشر برج منتشر شده است. رمان، روايت 
عشق، گريز و مهاجرت در ميانه انقالب ، جنگ 
و نسل كشي  است. كتاب، قصه زني است كه در 
اوايل دهه60 و روزهاي پرالتهاب تهران، مردي 
را كه دوســت مي دارد به اجبــار در حبس جا 
مي گذارد و خود را به مقدونيه مي رساند. در آن 
جا تالش مي كند خود را با محيط جديد تطبيق 

دهد. با عشق صاحب خانواده اي تازه مي شود، اما باز هم حوادث تاريخي، 
محبوب را از او مي گيرند و او با دختر خردسالش به تهران برمي گردد 
تا در جايي زندگي كند كه اين بار مهاجرت را از چشم ديگران مي تواند 
ببيند. جاده ها و رفتن ها و دوبــاره آغازكردن ها ناهيد را رها نمي كند. 
رمان اول نيره پازوكي هم داستاني است كه براساس تجربيات واقعي اش 
نوشــته شــده و هم بر پايه واقعيت هايي مهم در تاريخ ايران و جهان، 
اما تخيل نويســنده و قراردادن رويدادها در ساختار و فرمي برآمده از 
حقيقت داستاني آن را خواندني كرده اســت. داستان اگرچه اشاراتي 
به اندازه بر وقايعي چون انقالب ايران، جنگ ايران و عراق و جنگ هاي 
داخلي يوگسالوي دارد اما نويسنده داســتانش را بر پايه احساسات، 
اعمال و روزمره مردمي پيش مي برد كه غيرمستقيم از اين وقايع متاثر 
شده اند. به اين معنا كه داستان ريشه در وقايعي تاريخي دارد اما داستاني 
تاريخي نيست و تمركزش را بر اين وقايع قرار نداده است و بر حاشيه اين 
رويدادها تامل مي كند. اگرچه اغلب شخصيت هاي داستان زن هستند 
و داستان بر محور اعمال و احساســات آنها مي چرخد اما نويسنده به 
مسائلي فراتر از مسائل زنان مي پردازد و مهاجرت، خانواده، وطن، هويت 
و مضاميني از اين دست را به چالش مي كشد. اين رمان 244صفحه اي 

66هزارتومان قيمت دارد.

هفتم وهشتم مهرماه، روز بزرگداشت شمس و موالناست و 
فرصت مناســبي براي ارزيابــي كارنامــه مولوي پژوهي و گفتوگو

شمس پژوهي. سال گذشته كارنامه مولوي پژوهي نسبت به 
سال هاي قبل كم برگ تر بود، اما همچون گذشته از شاعران پرمخاطب باقي 
مانده و كتاب هاي جديدي درباره زندگي و انديشه هايشان  منتشر شده است. 
علي اصغر محمدخاني، معاون فرهنگي و بين الملل شهركتاب در گپ و گفتي 
كوتاه با همشهري، كارنامه مولوي پژوهي را در سال گذشته بررسي اجمالي 

كرده است.

اهميتفرهنگوزبانفارسي
 در ميان آثار موالنا، كتاب گران سنگ مثنوي از ديرباز در بسياري از كشورها 
به ويژه در ايران، تركيه و شبه قاره هند مورد توجه گروه هاي مختلف قرار 
گرفته و آثاري فراوانی در پيوند با آن به وجود آمده است، اما درباره اين آثار 
به وجود آمده تاكنون گزارشي مدون و بايسته ارائه نشده است. به دست دادن 
گزارش هايي علمي و آماري از چگونگي سير مثنوي پژوهي در كشورهاي 
مختلف، از يك سو پايگاه موالنا و مثنوي را در آن ديار روشن تر مي كند و از 

سويي اهميت فرهنگ و زبان فارسي را بيش از پيش نشان مي دهد و از جهت 
ديگر نيز راه ساير پژوهشگران حوزه موالنا پژوهي را هموارتر مي كند. اهميت 
و اعتباري را كه موالنا نزد طيف بسيار وسيع مخاطبان خود، در سراسر عالم 
و اعصار داشته كه با گذشت زمان افزون تر مي شود بايد بيشتر كاويده شود 
و آثار منتشرشده به تحقيقات و مطالعات آينده و برخورداري از انديشه ها 
و آثار شاعري شگفت كه نزديك به 800سال پيش پا به دنيا نهاد، كمك 

مي كند و بر دامنه آن مي افزايد.

انتشاربيشاز189هزارنسخهكتابدربارهموالنا
ازمهرماه سال گذشته تاكنون و از ميان 186 اثري كه از مولوي و درباره او 
با شمارگان 18۹هزارو 100 نسخه منتشر شده است، 26 اثر با شمارگان 
3۹هزارو 250 نســخه به بازنويسي داســتان هاي مثنوي به نثر و براي 

گروه هاي مختلف سني اختصاص داشته است.
مثنوي معنوي ۹ بار با شمارگان 7هزارو ۹00 نسخه چاپ شده است. 26 
اثر به شرح مثنوي با شمارگان 30هزارو 130 نسخه اختصاص داشته اند 
و فيه مافيه نيز 6 بار با 4هزارو 150 نســخه منتشر شده است. 7فرهنگ 

موضوعي هم درباره آثار موالنا با تيراژ 15هزارو400 نســخه در اين سال 
راهي بازار شده و غزليات شــمس تبريزي 3بار با شمارگان 2هزارو 800 
نسخه منتشر شــده اســت. همچنين آثاري كه به صورت كتاب، مقاله و 
پايان نامه درباره مولوي نوشته و منتشر مي شود از ديگر شاعران فارسي 
بيشتر است. به عنوان نمونه در ســال گذشته۹5اثر به نقد و بررسي آراي 
موالنا و آثارش اختصاص داشته است كه با تيراژ 7۹هزارو 80 نسخه چاپ 
شده اند و 14 كتاب به زندگي موالنا و خانواده او خصوصاً سرگذشت كيميا 

اختصاص داشته كه تيراژ اين آثار 10هزارو 3۹0 نسخه است.

7كتابدرباهشمستبريزي
موالنا و شمس از يكديگر جدانشدني هستند، ولي زندگي شمس 
در بيشتر منابع با آنكه حكايات و نكته هايي را به صورت  زندگينامه 

درباره خصلت هاي فردي شمس نقل مي كند، تصويري افسانه گونه 
از او ارائه مي دهد كه مؤلفان بعد از آنان اين تصوير را به نسبت هايي 
بسيار بزرگ تر از واقعيت زندگي او جلوه داده اند. اما بعد از تصحيح 
مقاالت شمس و در3 دهه گذشته با انتشار تحقيقات جديد درباره 
شــمس و ارتباط او با زندگي موالنا تا حدودي تصوير واقعي تري 
از شمس به دست آمده است كه هم در قالب پژوهش هاي علمي 
عرضه مي شود و هم به شــكل رمان و داستان است. همچنين در 
يك سال گذشته 7كتاب درباره شمس تبريزي به صورت چاپ اول 
و تجديد چاپ در شمارگان 18هزارو 300 نسخه منتشر شده است 
كه كتاب »ملك گرسنه« نوشته نهال تجدد با 12چاپ با بيشترين 
استقبال روبه رو بوده اســت و كتاب هايي مانند »آكادمي عشق« 
نوشته شهاب الدين عباسي هم با 4چاپ از كارهاي ارزشمند سال 
گذشته است. بيست و ششمين نوبت چاپ كتاب خط سوم دكتر 
ناصرالدين صاحب الزماني در اين سال نشان مي دهد كه كماكان 
اين كتاب از منابع شناخت شمس براي مخاطبان به شمار مي رود.
و نكته آخر اينكه مركز فرهنگي شهركتاب در روزهاي بزرگداشت 
شــمس و موالنا با معرفي كتاب هاي ارزشــمندي كه در ســال 
گذشته درباره اين دو شخصيت برجسته ادبيات فارسي و عرفان 
اسالمي منتشر شده است و انتشار سخنان مؤلفان اين آثار و ديگر 
مولوي پژوهان برجسته تالش مي كند تا كتاب هاي مفيد در اختيار 

مولوي دوستان و عالقه مندان به شمس تبريزي قرار گيرد.

يازدهمين جشنواره كتابخواني رضوي با 
انتخاب و معرفي 6كتاب دربــاره تاريخ، گزارش

سبك زندگي و سيره اهل بيت)ع(، در 3رده 
سني كودك، نوجوان و بزرگسال درحال برگزاري است. 
جشنواره اي كه با محوريت كتابخانه هاي عمومي سراسر 
كشور و همچنين راهنمايي و هدايت كتابداران در 2 بخش 
»فردي« و »خانوادگــي« در بســتر الكترونيك برگزار 
مي شــود. عالقه مندان مي توانند تا يكــم آبان1400 با 
مطالعه منابــع مرتبط، به صورت فردي يــا خانوادگي از 
طريق سامانه مسابقات الكترونيك كتابخواني به نشاني 
www.samakpl.ir در جشنواره شركت كنند. در ادامه، 
نگاه كوتاهی داريــم به آثار معرفي شــده در اين دوره از 

جشنواره.

آشناييبافرهنگرضوي
كتاب  »زندگي امام رضا)ع(« اثر سيدمهدي مهاجراني از 
انتشارات كتابك يكي از آثار معرفي شده در بخش كودك 
اين دوره از جشنواره است كه با ارائه مطالبي درباره تاريخ، 
سبك زندگي و سيره امام رضا)ع( و ايجاد شناختي صحيح 

از آن حضرت، نحوه استفاده از اين آموزه ها را در زندگي 
كودكان روايت مي كنــد. اين كتاب تركيبي از ســبك 
زندگي و تاريخ است براي اينكه كودك تا حدودي بداند 
امام رضا)ع( كه بود و چه زماني و كجا مي زيست و همچنين 
اطالعاتي دربــاره جامعه آن زمان و ســبك زندگي امام 
داشته باشد. به اين صورت هويتي از امام در ذهن كودك 

شكل مي گيرد كه بتواند با او تصويرسازي كند.

آشناييودوستيباامام
كتاب »مجموعه 14 معصــوم: امام زمان)عج(« اثر زهرا 
عبدي از انتشــارات جمكــران نيز ديگر كتــاب معرفي 
شــده در بخش كودكان يازدهمين جشنواره كتابخواني 
رضوي است كه مطالب جالبي از زندگي امام زمان)عج( 
را به صورت مختصر و با زباني شيرين براي كودكان بيان 
مي كند تا زمينه ساز آشنايي و دوستي با امام در دل بچه ها 
شود. كتاب، نكاتی را درباره زندگي امام، مختصر و با زباني 
شــيرين بيان مي كند. در واقع با خوانــش اين كتاب در 
ذهن كودك تلنگري ايجاد مي شود تا از كودكي ارتباطي 

صميمانه و دوستانه با امام زمانش داشته باشد.

لذتتجربهزيارت
در حوزه نوجوان جشــنواره، كتاب »بــراي ضامن آهو، 
55 پرسش و پاســخ درباره امام رضا)ع( و زيارت ايشان« 
اثر غالمرضا حيدري ابهري از انتشــارات به نشر به عنوان 
يكي از آثار معرفي شده در اختيار نوجوان قرار داده شده 
تا با مطرح كردن سؤاالت و ارائه پاسخ هاي مفيد و مختصر 
درباره ســيره رضوي و حرم شناســي، تجربه متفاوتي از 
زيارت حرم مطهر امام رضا)ع( را به نوجوانان بچشــاند. 
نويسنده در تدوين اين كتاب تالش كرده است كه همه 
مسائل مورد پرسش و مسائل مربوط به زيارت نوجواناني 
را كه به حرم مشــرف مي شوند در يك ســير منطقي و 

بخش بندي كلي ارائه كند.

نگاهيبهامامخوبيها
كتــاب »ده قصه از امــام زمان)عج(« اثر فريبــا كلهر از 
انتشــارات قدياني هم ديگر كتاب معرفي شده در بخش 
نوجوان اين جشنواره است كه با روايت 10قصه با عناوين 
»نرگس خاتون در راه اســت«، »بانويي بــه نام مليكه«، 
»خواســتگاري«، »بمان حكيمه!«، »خبري كه راست 

نگاهي به انتشار آثار مكتوب درباره شمس و موالنا در سال گذشته 

سهمموالنابيشازديگرشاعراناست

درنگي بر منابع معرفی شده يك مسابقه

جشنواره اي براي گسترش فرهنگ رضوي 
بود«، »جعفر دروغ گو«، »سه نشانه«، »دل تنگ«، »اولين 
رابط« و »آخرين رابط« تالش مي كند تصويري صحيح 
از زندگي و ســيره امام رضا)ع( را از دريچه قصه گويي به 

نوجوانان ارائه دهد.

چشمههايبهشت
در بخش بزرگسال اين جشــنواره، كتاب »چشمه هاي 
بهشــت: گزيده عيون اخبار الرضا)ع(« اثر محمدهادي 
زاهدي از انتشارات به نشر يكي از آثار معرفي شده است 
كه با استناد به كتاب »عيون اخبارالرضا)ع(« نوشته شيخ 
صدوق به ارائه مطالبي از نزديك ترين و موثق ترين منبع 
براي دست يابي به اخبار و آموزه هاي حضرت امام رضا)ع( 

پرداخته است. اين كتاب در 5 دفتر تدوين شده است.

پاسخيبهسؤاالتمهدويت
كتاب »پرسش و پاسخ هاي دانشجويي: مهدويت )دوران 
ظهور(« اثر رحيم كارگر از انتشــارات معارف نيز دومين 
كتاب معرفي شــده در بخش بزرگســاالن يازدهمين 
جشنواره كتابخواني رضوي اســت كه به ارائه مطالب در 
جهت پاسخگويي به سؤاالت و شبهات مردم و به خصوص 
دانشجويان در حوزه مهدويت پرداخته است. اين كتاب 
بخشي از يك مجموعه سه جلدي است كه يكي از آنها به 
موضوع »مهدويت پيش از ظهور«، ديگري به »مهدويت 
هنگام ظهور« و جلد سوم كه اين كتاب را شامل مي شود به 

موضوع »مهدويت و دوران ظهور« مي پردازد.
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مهدكودكهابازميشوند

خبر اول اينكه رئيس سازمان تعليم و تربيت گفت: مهدهاي كودك در 
شهرهايی غير از شرايط قرمز كرونايي مي توانند از روز سه شنبه ششم 
مهر 1400 با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي فعاليت خود را آغاز كنند.

عليرضا حاجيان زاده در اين باره به مهر توضيح داد: براســاس مصوبه 
ستاد ملي كرونا مهدهاي كودك در مشاغل گروه 2 قرار دارند و فعاليت 
آنها در شهرهايی غير از شرايط قرمز كرونايي منعي ندارد. او به شهريه 
مهدهاي كودك اشاره كرد و گفت: شهريه مصوب به مهدها ابالغ شده 

و براساس نرخ تعيين شده سازمان مدارس غيردولتي خواهد بود.

جذبكارنامهسبزهاغيرممكناست
كارنامه سبزها تبديل به يكي از چالش هاي اصلي مديران وزارت آموزش 
و پرورش شــده اند. به گزارش ايســنا، آنها گروهي از داوطلبان آزمون 
استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي ســال 13۹۹ هستند كه در 
مرحله 3 برابر ظرفيت پذيرش، نمره قبولي علمي را اخذ كرده اند، اما در 
مصاحبه پذيرفته نشده اند و طي هفته هاي اخير با برپايي تجمع در مقابل 
وزارت آموزش و پرورش، خواستار استخدام خود هستند. رئيس مركز 
برنامه ريزي منابع انســاني و امور اداري وزارت آموزش  و پرورش درباره 
وضعيت آنها گفت: متأسفانه امكان اقدام قانوني براي اين افراد وجود ندارد 
و اگر بخواهند وارد آموزش و پرورش شوند، حتما بايد در آزمون شركت 
كنند. ناصر سليمان زاده افزود: براي اينكه مشكل  اين افراد حل شود از 
سازمان اداري استخدامي كشور خواهش كرده ايم، سقف سني پذيرش 
افراد واجد شرايط براي آزمون سال 1400 را يك سال افزايش دهد تا آنها 
كه محدوديت سقف سني دارند بتوانند در آزمون ثبت نام و شركت كنند. 

اميدواريم سازمان اداري استخدامي اين پيشنهاد را بپذيرد.

تسهيالتجديدصندوقهنربهخبرنگاران
 ثبت نام »بيمه تكميلي« صندوق هنر چند روزي اســت آغاز شده و 
اعضايي كه اقدام به ثبت نام بيمه تكميلي كنند از تاريخ اول مهر امسال 

تا 31شهريور ماه سال آينده تحت اين پوشش بيمه اي خواهند بود.
به گزارش تسنيم، بيمه تكميلي امســال صندوق هنر نيز در 3طرح 
»اميد، آرامش و رفاه« عرضه شده است و بسته به سطح خدمات ارائه 
شــده در هر يك از اين طرح ها به ترتيب 110هزار تومان، 500هزار 
تومان و يك ميليون و 100هزار تومان بابت حق بيمه درنظر گرفته 
شده است. البته مبلغ ۹5هزار تومان نيز به صورت اجباري در هر يك 
از اين طرح ها به عنوان پوشش بيمه عمر از بيمه شده دريافت مي شود.

گزارش همشهري از وضعيت دانش آموزان افغانستاني درسال تحصيلي جديد كه با وجود تاكيد مقامات ارشد كشور، همچنان به سختي در مدارس ثبت نام مي شوند و 
حتي براي تهيه كتاب درسي مشكل دارند

ديگه چه خبر؟قصه پر غصه دانش آموزان افغانستاني

 4 روز از بازگشايي مدارس و تشكيل 
كالس هــاي مجــازي و حضــوري گزارش

مي گذرد، امــا بــراي دانش آموزان 
مهاجر بازمانــده از تحصيل در به همان پاشــنه 
قديمي مي چرخد. آنها هنوز از اين مدرســه به آن 
مدرسه مي روند تا شايد نيمكت خالي  براي درس 
خواندن پيدا كنند. داستان شــان همان داستان 
هميشگي است؛ نداشتن مدارك هويتي و اقامتي 
معتبر و ممانعت مديران مدارس دولتي از ثبت نام 
آنها. همه اين اتفاقات هم در حالي رقم مي خورد كه 
ارديبهشــت ســال 13۹4،  رهبرمعظــم انقالب 
اســالمي در اين باره به صراحت فرمودند: »هيچ 
كودك افغانستاني، حتي مهاجريني كه به صورت 
غيرقانوني و بي مدرك در ايران حضور دارند، نبايد 
از تحصيل باز بمانند و همه آنهــا بايد در مدارس 

ايراني ثبت نام شوند.«
البته اين مشــكل فقط به كــودكان خانواده هاي 
مهاجــران غيرقانونــي ختــم نمي شــود، تعداد 
دانش آموزاني كه با وجود داشتن مدارك اقامتي، 
در مدارس دولتي ثبت نام نمي شوند، هم كم نيست. 
نادر موسوي، رئيس »مؤسسه آموزشي فرهنگی« 
در محله نــواب در اين باره به همشــهري گفت: 
»محله هايي كه مهاجران افغانســتاني بيشــتري 
دارند، مدارس شان معموال شلوغ و پرتراكم است 
و خيلي زود ظرفيت شان با ثبت نام دانش آموزان 
ايراني تكميل مي شود. براي همين دانش آموزان 

افغانستاني از قافله عقب مي مانند.« 

مدارسخودگردانومشــكلتأييدمدرك
تحصيلي

 سال هاســت كه فعــاالن مدنــي بــا »مدارس 
خودگردان« مشــكل تحصيل كودكان مهاجران 
غيرقانوني  را حــل كرده اند؛ مدارســي كه گرچه 
مجوز قانوني وزارت آموزش و پــرورش را ندارند، 
اما كودكان مهاجــر بازمانده از تحصيل را پذيرش 
مي كنند و به آنها آموزش مي دهند. پس از تأكيد 
رهبر معظم انقالب، تعداد انگشت شــماري از اين 

مدارس در استان تهران موفق به اخذ مجوز رسمي 
از آموزش و پرورش شده اند، اما همچنان بسياري 
از آنها بدون مجــوز فعاليت مي كننــد؛ بنابراين 
مدركي كه به دانش آموزان خود مي دهند، اعتبار 

كافي ندارد.
موســوي در اين باره توضيح داد:» بــا توافقي كه 
ما با آموزش و پــرورش داشــتيم، دانش آموزان 
بازمانده از تحصيل مي توانند در مدرسه خودگردان 
درس بخواننــد و تا پايان ســال تحصيلي فرصت 
دارند تا مــدارك اقامتي خــود را تكميل كنند. با 
اين كار مي توانيم براي دانش آموزان برگه حمايت 
تحصيلي بگيريم تا بتوانند در مدارس دولتي ثبت 
نام كنند. اگر دانش آموزي ايــن روند را طي كند، 
ما كارنامه تحصيلــي او را براي تأييد رســمي به 
آموزش و پرورش ارسال مي كنيم. اما تعداد كمي 
از دانش آموزان افغانســتاني موفق به كســب اين 

مدرك مي شوند.«
با تحوالت اخير دركشــور افغانســتان و افزايش 
مهاجــران و پناهندگان ايــن كشــور در ايران، 
وزارت آموزش و پرورش افزايش 5تا 10درصدي 
دانش آموزان افغانســتاني را براي سال تحصيلي 
جديد پيش بيني كرده اســت، با اين حال امسال 
تعــداد دانش آموزاني كه تا هفتــه اول مهر ماه در 
مدارس تعاملي ثبت نام كرده اند، كمتر از سال هاي 

گذشته است.

ناتوانيخانوادههادرپرداختشهريه150هزار
توماني

مدارس خودگردان جزو مدارس غيردولتي به شمار 
مي آيند كه آموزش و پرورش هيــچ پولي به آنها 
پرداخت نمي كند؛ به همين دليل مجبورند بخشي 
از هزينه ها را از طريق نيكوكاران و بخش ديگري را 
با دريافت شهريه تامين كنند؛ شهريه هاي اندكي 
كه والدين دانش آموزان مهاجر توان پرداخت آن را 
هم ندارند و به همين دليل مانع از تحصيل فرزندان 

خود مي شوند.
عبداالحمد نادري، مدير مدرسه خودگردان »آل 
احمد« در جنوب شرق تهران در اين باره مي گويد: 
»براي تامين هزينه هاي جاري، ماهانه 150هزار 
تومــان از دانش آموزان دريافــت مي كنيم. با اين 

حال در 2سال گذشته به دليل افزايش هزينه هاي 
زندگي و مشكالت اقتصادي، خانواده هاي زيادي 
توان پرداخت همين مبلغ را هم نداشتند. در طول 
يك ماه گذشته كه ثبت نام مدرسه ما آغاز شده بين 
60تا 70نفر از والدين دانش آموزان فقط به همين 

دليل از ثبت نام فرزندان خود منصرف شدند.«
او افزود: »يكي ديگــر از اتفاق هايي كــه در اين 
2،3 سال شــاهد آن هســتيم، كاهش چشمگير 
دانش آموزان دختر اســت؛ برخــي خانواده ها كه 
توان پرداخت هزينه تحصيل همه فرزندان خود را 
ندارند، اول از همه مانع درس خواندن فرزند دختر 
خود مي شوند و تنها به تحصيل يكي از فرزندان كه 

معموال پسر است، بسنده مي كنند.«

درسخواندنباكتابدستدوم
مشــكالت تحصيلــي دانش آمــوزان مهاجر به 
همين جا ختم نمي شــود، آنها حتي از داشــتن 
كتاب درســي هم محروم  هســتند؛ معضلي كه 
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش از آن باخبرند، 
اما براي حل قطعي آن فعال تصميمي نگرفته اند. 
به آفرين جعفري، مدير مدرسه »قرآن و عترت« 
كه مخصوص دانش آمــوزان بازمانده از تحصيل و 
مهاجر در شهريار اســت، در اين باره به همشهري 
گفت: »چند سالي است كه كتاب هاي درسي فقط 
از طريق ثبت نام اينترنتي در سامانه فروش و توزيع 
مواد آموزشــي وزارت آموزش و پــرورش توزيع 
مي شــود كه نياز به كد ملي و كــد دانش آموزي 
دارد؛ 2موردي كه دانش آمــوزان ما از آن محروم 
هســتند. پس هيچ ســهميه اي هم به آنها تعلق 
نمي گيرد. تنها 2ســال پيش و فقط براي يك بار 
بعد از فرمايشــات مســتقيم رهبرمعظم انقالب 
اســالمي، كتاب هاي درســي راحت به دست ما 
رسيد. حاال اما روز از نو و روزي از نو، مدرسه ما با 
300دانش آموز با مشكل جدي تامين كتاب هاي 
درسي روبه روست.« مديران مدارس مجبورند با 
تشــكيل كمپين هاي مردمي در فضاي مجازي، 
كتاب درسي دســت دوم دانش آموزان سال هاي 
قبل را از آنها گرفته و در اختيار دانش آموزان خود 
بگذارند؛ تازه اگر كســي كتاب هــاي خود را دور 
نينداخته باشــد. جعفري در اين باره توضيح داد: 

»پارسال بعد از گذشت 2،3ماه از سال تحصيلي، 
تعدادي كتاب توســط يكي از مديــران مدارس 
به دست ما رسيد. تا آن زمان مجبور بوديم كه هر 
هفته از 3،4درس هر كتاب كپــي بگيريم و بين 
دانش آموزان پخش كنيم. سال گذشته نيز مجبور 
شديم براي خريد كتاب هاي يك پايه از بازار آزاد 
حدود 150هزار تومان پــول بدهيم؛ درحالي كه 
كل مجموعه كتاب هر پايه ابتدايي با يارانه دولت 
25هزار تومان بود. امسال هم با گذشت يك هفته 
از آغاز ســال تحصيلي هنوز كتابي به دســت ما 
نرسيده و بايد منتظر بمانيم تا راهي براي تامين 
كتاب هاي درســي موردنياز پيــدا كنيم؛ چون 

فروش شان در بازار آزاد هم ممنوع است.«

معضليبهنامردمرزشدنپدر
از ديگــر معضالتي كــه دانش آمــوزان مهاجر با 
آن مواجه هستند، رد مرز شــدن هرساله پدران 
آنهاســت؛ مســئله ای كه بر آموزش آنهــا تاثير 
مســتقيم دارد و اغلب منجر به تــرك تحصيل و 
ورودشــان به بازار كار می شــود. حسين محقق، 
كارشــناس آموزشي معتقد اســت كه اين نحوه 
برخورد با مهاجران در ايران،  ضررها و آسيب هاي 
فراواني را به خانواده  آنها وارد مي كند؛ »آنها چون 

در زندگي شــان ثبات كافي ندارنــد، تصميمات 
مقطعي و كوتاه مــدت مي گيرند و از اولين چيزي 
كه صرف نظر مي كنند، تحصيل فرزندشان است؛ 
به همين خاطر در ايران دانش آموزان مهاجري را 
داريم كه با وجود برخورداري از هوش باال و گرفتن 
نمرات خوب بــه ناچار مجبور بــه ترك تحصيل 
شده اند. آيا بهتر نيســت كه يك بار براي هميشه 
ايران تكليفــش را با آموزش كــودكان مهاجران 

غيرقانوني مشخص كند.«
او افزود: » حاال كه وضعيت افغانســتان به گونه اي 
رقم خورده كه ميزان مهاجرت شــهروندان اين 
كشور به ايران باالست، آيا نبايد مسئوالن وزارت 
آموزش و پــرورش فكري براي آمــوزش رايگان 
فرزندان آنها داشــته باشــند؟ آيا ما با مهاجران 
توانمند و آموزش ديده روبه رو باشــيم، بهتر است 
يا افرادي كه در بي سوادي به ســر مي برند؟ چرا 
آموزش و پرورش با نهادهــاي بين المللي مانند 
يونسكو براي پرداخت هزينه ها در اين باره مذاكره 

نمي كند؟«
  داستان درس خواندن دانش آموزان افغانستاني 
در مدارس ايران از آن قصه هاي پرغصه اي است كه 
پايان ندارد و هر روز اندوهي به آن اضافه مي شود؛ 

دانش آموزاني كه از كشور خود رانده شده اند. 

مرضيهموسوي
خبر نگار

سنا
س: اي

عك
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ايــن روزهــا پيامي در 
بعضــي از گروه هــاي 
خانوادگــي رد و بــدل 
مي شود كه از كاربران مي خواهد بين ساعت 8 تا 14 از اينترنت 
و شــبكه  هاي اجتماعي اســتفاده نكنند، زيرا در اين ســاعات 
دانش آموزان در كالس هــاي مجازي حضور دارند و اســتفاده 
از اينترنت، تدريس مجازي را با مشــكل مواجــه مي كند. با اين 
حال، 2نكته در اين مورد قابل توجه اســت. اگر دانش آموزان از 
شبكه شاد استفاده مي كنند، اين پيام چندان قابل اعتنا نيست، 
زيرا اپليكيشن »شاد« روي شبكه ملي اطالعات كار مي كند. اما 
در اين ميان، بعضي از مدارس از پيام  رســان هايي مانند واتساپ 
براي تدريس اســتفاده مي كنند كه اين پيــام مي تواند مربوط 

به اين گروه از دانش آموزان باشــد. 
همچنين برخي كاربران شبكه هاي 
اجتماعي اخيــرا از كندي اينترنت 
گاليه مي كنند. اما چــه عواملي بر 

كندي اينترنت مؤثر هستند؟

مفهوم صرفه جويي در اينترنت
محمد كشوري، كارشناس ارتباطات 
و فناوري اطالعــات در گفت وگو با 
همشهري در پاســخ به اين سؤال 
كه صرفه جويي در مصرف اينترنت 
به چــه معنــي اســت، مي گويد: 
»صرفه جويي در مصــرف اينترنت 
به مفهومي كه براي صرفه جويي در 
مصرف آب يا برق مطرح مي شــود، 

نيست.«
با اين حــال، در مســئله اي به نام 
»كندي اينترنــت« چندين عامل 
دخيل است. اين كارشناس با اشاره 
به اينكــه مردم عمومــا از اينترنت 
موبايل اســتفاده مي كننــد، ادامه 
مي دهد: »طبيعتا در ســاعت هايي 
كه پيك مصرف است، كاربران اين 

كندي را احساس مي كنند.«
به گفته كشوري »اگر چه براي ابراز نظر در مورد پيك مصرف بايد 
گراف مربوطه را بررسي كرد، اما عموما ساعات اوليه تا پاياني شب، 

يكي از دوره هاي پيك مصرف اينترنت است«.

عوامل افت كيفيت و سرعت
كارشــناس ارتباطــات و فناوري اطالعات به مشــكل شــبكه 

دسترســي)access( اپراتور در ساعات اوج اشــاره مي كند و 
مي گويد: »اين مشكل ربطي به اينترنت بين الملل و پهناي باند 
ندارد. آن دكلي كه اينترنت كاربران به آن وصل مي شود، ظرفيت 
محدودي دارد و اگر از يك حدي اتصال به آن بيشــتر و درواقع 
ترافيك بيشتري ايجاد شود، طبعا كيفيت اينترنت همه كاربراني 

كه به آن دكل وصل هستند، افت مي كند.«
كشوري براي توضيح اين موضوع از يك مثال استفاده مي كند. 
به گفته او »لوله اصلــي آب كه وارد يك كوچه شــود، ظرفيت 
مشخصي دارد و اگر همه ساكنان همزمان از آب استفاده كنند، 

طبعا با افت فشار مواجه مي شود«.
درواقع اين لوله اصلي براي استفاده همزمان همه اهالي طراحي 
نشده است. منطق استفاده از اينترنت هم به همين شكل است. 
اگر همه در يك زمان مشــخص از 
اينترنت استفاده كنند، افت كيفيت 
را تجربه خواهند كرد. اين موضوع 
هيچ ربطي به اينترنت بين الملل و 
وزارت ارتباطات هم ندارد، چراكه 
اپراتــور در ظرفيــت خــود دچار 

محدوديت است.
كشــوري علت بعدي افت كيفيت 
را مربوط به شــبكه اصلــي اپراتور 
مي داند و ادامــه مي دهد: »ممكن 
اســت در مركز اپراتور، پهناي باند 
اپراتور يا كر)core( اپراتور يا حتي 
بخش راديويي اپراتور مشكل وجود 

داشته باشد.«
او در مرحله بعدي، مشــكل را در 
شــركت ارتباطات زيرساخت)كه 
اينترنت بين الملل را تامين مي كند( 
يا مراكزي كه نقطه تبادل اينترنت 
داخلي هستند، مي بيند كه استفاده 
همزمان اينترنــت مي تواند باعث 
كندي اينترنت شــود. به گفته اين 
كارشناس »مشــكل افت سرعت و 
كيفيت، مربوط بــه تركيبي از اين 
عوامل است؛ يعني ممكن است كه براي عده اي ظرفيت محدود 
دكل در ساعات اوج مطرح باشد. درحالي كه احتمال دارد عده اي 
با مشكل دكل روبه رو نباشند و مســئله مربوط به اپراتور باشد يا 
براي عده اي ديگر مشكل مربوط به ارتباطات زيرساخت باشد.« با 
اين اوصاف، شايد بخش زيادي از مشكل كندي اينترنت  به خاطر 
ظرفيت راديويي بخش دسترسي اپراتور باشد كه طبعا نارضايتي 

كاربران را به همراه دارد.

   توسعه پرهزينه زيرساخت
محمد كشوري، كارشناس ارتباطات و فناوري اطالعات 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا زيرساخت هاي موجود 
قابليت توسعه دارند تا مشكل مصرف همزمان رفع شود، 
مي گويد: »اين زيرساخت ها قابل توسعه هستند، اما 
مسئله اصلي هزينه بااليي است كه اين توسعه به همراه 
خواهد داشــت. درواقع با تعرفه هاي موجود و درآمد 
اپراتورها، توسعه اين زيرســاخت ها مقرون به صرفه 
نيست.« اين كارشناس در نهايت مهم ترين راه حل رفع 
مشكل كندي اينترنت را توسعه شبكه اينترنت ثابت 

روي فيبر نوري مي داند.

هم اكنــون دو ســوم از 
جمعيــت بزرگســال هند 
حداقــل يك دوز واكســن 
خود را دريافــت كرده اند. 
جمعيــت  از  23درصــد 
بزرگســال نيز هــر دو دوز 

واكسن خود را گرفته اند

 گزارش شــاخص جهاني 
نوآوري 2021 كه توســط نوآوری

سازمان بين المللي مالكيت 
معنوي منتشر شده است، ارتقاي 2پله اي 
تهران در ميان شــهرهاي نوآور جهان را 
نشان مي دهد. به گزارش همشهري، اين 
گزارش با موضوع »رديابــي نوآوري در 
ميان بحران كوويد-19« منتشر شده و 
حاوي موارد و نكات قابل توجهي در اين 
حوزه اســت. براساس شــاخص جهاني 
نوآوري )GII(، شهر تهران امسال توانسته 
خود را با 2پله صعود به رتبه چهل و يكم 

در ميان شهرهاي جهان برساند.
 اين بدان معناست كه پايتخت كشورمان، 
نوآورتر از شــهرهايي همچون مادريد، 
اســتانبول، وين، بارســلونا و برلين بوده 
است. حضور شهرهاي آسيايي در صدر از 
نكات مهم اين جدول محسوب مي شود. 
انتخاب شاخص شهرهاي نوآور در ارزيابي 
ســازمان بين المللي مالكيت معنوي در 
حالي مؤيد اهميت نوآوري و توجه به آن 
در حوزه هاي شهري است كه اين شاخص 
به عنــوان يكي از مهم تريــن محورهاي 
اصلي برنامه تهران هوشــمند توســط 
شــهرداري تهران نيز درنظر گرفته شده 

است. 
توســعه نــوآوري شــهري و ارتقــاي 
شــاخص هاي مرتبط با آن، از حوزه هاي 

مورد توجه در اكثر شــهرهاي هوشمند 
اســت. در برنامــه تهران هوشــمند نيز 
همگام با ســاير شــهرهاي هوشــمند، 
ســرفصل ويژه اي با عنوان تهران نوآور 
به موضوع توســعه زيســت بوم نوآوري 
شهري در تهران و حمايت از شركت هاي 
اســتارت آپي و دانش بنيــان اختصاص 
يافته است. از اقدامات اين حوزه مي توان 
به ايجاد فن بازار تخصصي شهر هوشمند، 
احصا و انتشار 400نياز فناورانه و نوآورانه 
شــهرداري، ايجاد مراكز نوآوري شــهر 
هوشمند در مناطق مختلف تهران و نيز 
تسهيل استقرار كســب وكارهاي نوآور 
در شهر اشــاره كرد. شــاخص نوآوري 
جهانــي2021، عملكــرد اكوسيســتم 
نوآوري 132 اقتصاد را نشــان مي دهد 
و جديدترين روندهاي نــوآوري جهاني 
را دنبــال مي كنــد. نظــارت بــر نبض 
نــوآوري كار ســاده اي نيســت. تبديل 
يك ايــده به يك كاال يــا خدمات جديد 
ممكن اســت ماه ها طول بكشد و شايد 
حتي بيشــتر تا پيشــرفت هاي فناوري 
به طور گســترده پذيرفته شود، مشاغل 
جديدي ايجاد كند، بهره وري اقتصادي 
را افزايــش داده و ســالمت و رفاه مردم 
را بهبود بخشد. پيشــرفت امروز نتيجه 
نوآوري هاي گذشته بوده و طبيعي است 
كه نوآوري هاي امروز بــه نوبه خود، بذر 

پيشرفت را در ســال هاي آينده كاشته 
است. در يك دهه ونيم گذشته و از زمان 
تأســيس، GII از كشــورهاي مختلــف 
جهان كه ســرمايه گذاري هاي نوآورانه و 
سياست هاي مرتبط را بهبود بخشيده اند، 
پشتيباني كرده است. ده ها كشور از همه 
مناطق و گروه هــاي درآمدي هم اكنون 
به طور فعال از چارچــوب GII در ايجاد 
سياســت هاي خود در زمينــه نوآوري 

استفاده مي كنند. 
اين نشان دهنده درك فزاينده از اهميت 
نوآوري بــراي رشــد در يــك اقتصاد 
جهاني به هم پيوســته، اما رقابتي است. 
در عين حال در اين گــزارش، ايران كه 
در ســال2020 در جايگاه شصت وهفتم 
جهان قرار گرفته بود، در ســال2021 با 
7پله صعود به رده شصتم رسيده است كه 
اين رشد بسيار خوبي در ميان كشورهاي 
مختلف محسوب مي شــود. در گزارش
GII، از 81 زيرشــاخص در قالب 7ركن 
)۵ركن مربوط به شــاخص هاي ورودي 
و 2ركن مربوط به شاخص هاي خروجي( 
براي محاســبه امتياز و رتبه كشــورها 
استفاده شــده است. شــاخص نوآوري 
جهاني2021 تحت هدايت عمومي دارن 
تانگ، مديركل در بخش آي پي و سازمان 
بين المللي مالكيت معنوي تهيه شــده 

است.

تهران توانسته براساس گزارش جديد شاخص جهاني نوآوري، با 2پله صعود در جدول شهرهاي نوآور 
جهان، باالتر از شهرهايي همچون مادريد، استانبول، وين، بارسلونا و برلين  در جايگاه 41 قرار گيرد

گاليه كاربران از كندي اينترنت در  ماه مهر
با شروع سال تحصيلي جديد تمركز كاربران روي اينترنت موبايل بار ديگر باعث كندي سرعت 

اينترنت به ويژه در ساعت پيك مصرف و در نقاط پر جمعيت شده است 

 تهران نوآور، باالتر از برلين و وين

به سوی آينده

سرمايه گذاري 11ميليارددالري فورد 
براي جهش برقي ها

اين روزها جهان بيشــتر از قبل نگران شرايط بد اقليمي است. 
موضوع تغييرات آب و هوايی در پي آتش ســوزي هاي كوچك 
و بزرگ در بســياري از نقاط دنيا و همچنين وقوع توفان هاي 
سهمگين، به اصلي ترين مبحث پس از ويروس كرونا و بيماري 
كوويد-19تبديل شده است. در اين راستا، نقش خودروسازان 
در بهبود شــرايط مي تواند بسيار مهم باشــد. به تازگي »فورد 
موتور« با اعالم اين موضوع كه در همكاري با يك شركت كره اي 
بيش از 11ميليارد دالر براي ســاخت 3كارخانه توليد باتري و 
كارخانه توليد وانت هاي الكتريكــي در آمريكا هزينه مي كند، 
تعهد خود به  خودروها و وانت هاي برقي را به ميزان قابل توجهي 
افزايش داده است و در 4سال آينده بيش از 11هزار شغل ايجاد 
خواهد كرد. به گزارش نيويورك تايمز، فورد اين سرمايه گذاري 
را كه براساس آن مي تواند ساالنه بيش از يك ميليون خودروي 
برقي در نيمه دوم ايــن دهه توليد كند، به عنــوان بزرگ ترين 
سرمايه گذاري در تاريخ 118ســاله خود توصيف كرده است. 
به طور كلي، اين شــركت و يــك تامين كننــده از كره جنوبي 
11ميليارد و 400ميليون دالر براي اين پروژه هزينه خواهند 
كرد. حمل ونقل مســئول توليد حدود 30درصــد از گازهاي 
گلخانه اي در آمريكا به حساب مي آيند. حركت فورد همچنين 
مي تواند به نقطه عطــف گفت وگوها در كنفرانس تغييرات آب 
و هوايي ســازمان ملل متحد در نوامبر آينده در شهر گالسكو 
تبديل شود. در عين حال اين صنعت در ماه هاي اخير به دليل 
يكه تازي تسال كه سهم مهمي در ساخت خودروهاي برقي در 
دنيا دارد، محلي براي رقابت شــديد ميان خودروسازان شده 
است. شــركت هايي مانند فورد و جنرال موتورز در حال رقابت 
براي رسيدن به تسال هستند كه امسال در مسير فروش بيش 
از 800هزار دستگاه خودروي برقي تا پايان سال جاري ميالدي 
است. تسال تاكنون با سرمايه بازار نزديك به 800ميليارد دالر 
به ارزشمندترين خودروســاز جهان تبديل شده است. ارزش 
بازار فورد، هم اكنون ۵6ميليارد دالر است. فورد اعالم كرد كه 
2كارخانه توليد باتري را در كنتاكي و يكي ديگر را در تنســي 
احداث خواهد كرد. همه اين كارخانه ها با مشاركت و همكاري 
مشــترك با شــركت »نوآوري اس كي« كره جنوبي به عنوان 
تامين كننده اصلي سلول باتري فعاليت خواهند كرد. عالوه بر 
اين، فورد موتور يك كارخانه مونتاژ در تنسي ايجاد مي كند تا 
وانت هاي برقي خود را توليد كند. اين شــركت 7ميليارد دالر 
و شــركت كره اي، 4ميليارد و 400ميليــون دالر در اين امر 
ســرمايه گذاري مي كنند. چندين خودروســاز ديگر ازجمله 
فولكس واگن، مرسدس بنز، ب ام و، هيونداي و استالنتيس كه 
از ادغام فيات كرايسلر و پژو تشكيل شده است، ميلياردها دالر 

براي توليد خودروهاي برقي سرمايه گذاري كرده اند.

كاهــش چشــمگير  
موارد ابتال و مرگ در 
اثر كوويد-19در هند، 
خبر خوبي بود كه روز گذشته منتشر شد تا اميدها 
براي رهايي اين كشــور پرجمعيــت از اين بيماري 

بيشتر شود.
 در طــول 24ســاعت گذشــته هند بــا 18هزار و 
79۵مبتال و 179فوتي، يكــي از كمترين آمارها را 
در اين مورد به ثبت رسانده است. اين عدد كه طبق 
آخرين آمار از سوي وزارت بهداشت هند در دسترس 
قرار گرفته، يعني كاهش 27/8درصدي نســبت به 
روز دوشــنبه كه 26هزار و 41مورد ابتال ثبت شده 
بود. به اين ترتيب، روز سه شنبه براي نخستين بار در 
201روز اخير در هند ركورد ابتال به زير 20هزار نفر 
رسيد. اين كمترين ميزان ابتال در اين كشور طي 6 ماه 

گذشته به حساب مي آيد.
عدد كاهشــي مبتاليان و مرگ ومير در اين كشور 
در كنــار رقم 860ميليــون دوز واكسيناســيون، 
نشان دهنده علت روند كاهشي ابتال به كوويد-19 
در هند اســت. جالب اينكه روز گذشته هند براي 
پنجمين بار موفق شــد آمــار واكسيناســيون را 
به ركورد تزريــق 10ميليون دوز واكســن در روز 
برساند. مانشــوك مانداويا، وزير بهداشت هند در 
اين باره گفت: به ملت هند تبريك مي گويم، چرا كه 
توانســتيم يك بار ديگر به ركورد تزريق 10ميليون 
دوز واكسن در يك روز دست پيدا كنيم. اين اتفاق 
در مســير ايمني جمعيت ميلياردي اين كشــور با 
توجه به پايين آمدن ميزان ابتال و مرگ، يك نقطه 
عطف به حســاب مي آيد. پيش از اين هند در تاريخ 

۵شهريور موفق شــده بود براي نخستين بار ركورد 
واكسيناســيون 10ميليون نفر از جمعيت خود را 

به ثبت برساند.
به گفته او، برنامه واكسيناســيون به عنوان ابزاري 
بــراي محافظت از آســيب پذيرتريــن گروه هاي 
جمعيتــي كشــور در برابــر كوويد-19همچنان 
به طور مرتب در باالترين ســطح بررسي و نظارت 

مي شود. طرح واكسيناسيون 
در سراسر كشور هند از تاريخ 
27دي آغاز شــد و كاركنان 
سيستم هاي مراقبت بهداشتي 
در مرحله اول تلقيح شــدند. 
واكسيناســيون كادر درمان 
كه در خــط مقدم مبــارزه با  
كوويد-19 فعاليت مي كردند 
از 14بهمن شــروع شد و در 
فاز بعدي از تاريخ 11اســفند 
بــراي افراد باالي 60ســال و 
افراد 4۵سال به باال با بيماري 
زمينه ای واكسيناسيون انجام 
شد. آنها سپس از 12فروردين، 

واكسيناسيون عمومي همه افراد 4۵سال به باال را 
آغاز كردند. اما در تاريخ 11ارديبهشت بود كه دولت 
هند تصميم گرفت برنامه واكسيناسيون را براي همه 

افراد باالي 18سال گسترش بدهد.
هم اكنون دو ســوم از جمعيت بزرگسال اين كشور 
حداقل يك دوز واكســن خود را دريافت كرده اند. 
23درصد از جمعيت بزرگسال نيز هر دو دوز واكسن 
خود را گرفته اند. راجش بوشــان، يكــي از مقامات 

وزارت بهداشت هند در يك نشست خبري گفت كه 
اين نقطه عطف به دليل تالش فــوق العاده برخي از 
ايالت ها به دست آمده است. طبق داده هاي دولتي، 
 99درصــد از كادر درمان حداقل يك دوز واكســن 
گرفته اند و 84درصــد نيز به طور كامل واكســينه 
شــده اند. بوشــان با اين همه تأكيد مي كند كه با 
وجود كاهــش در آمار ابتــال و مرگ ومير همچنان 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي به همه حتي واكسينه 

شده هاي كامل تأكيد مي شود.

كاهش سريع
براســاس گزارش رســانه هاي هند تعداد قربانيان 
كوويــد-19 در 4 ايالت بزرگ هند در 24ســاعت 
گذشته صفر بوده است كه خود يك ركورد به حساب 
مي آيد. روند ابتال به كوويد-19در اكثر مناطق هند 
به طور مداوم كاهش يافته است به جز ايالت جنوبي 
كراال كه همچنان به عنوان يكي از مناطق آســيب 
ديده اين كشور شناخته مي شــود. روزنامه ايندين 
اكسپرس گزارش داد كه بيش از 20ايالت و مناطق 
اتحاديه اي هند كمتر از 100مورد جديد ابتال را در 
روز گزارش كرده اند؛ درحالي كه 10ايالت ديگر كمتر 
از 10مورد ابتال را در روز گــزارش كرده اند. وزارت 
بهداشت هند طي بيانيه اي اعالم كرد كه 70درصد 
مرگ هاي كوويد-19در افرادي رخ داده اســت كه 
بيماري زمينه اي داشــته اند. اين ارقام با شــوراي 

تحقيقات پزشكي هند تطبيق داده شده است.
در همين حال، تنظيم كننده 
دارويي هند به سازنده بزرگ 
واكســن در ايــن كشــور، 
 )SII مؤسسه ســرم هند )
اجازه داده است تا كودكان 
7تا 11ســاله را در آزمايش 
واكسن كوويد-19 خود ثبت 
نام كند. اين مؤسسه در حال 
آزمايش واكسن كوويد-19 
خود - نســخه توليد شده 
داخلي از واكسن آسترازنكا- 
روی گروه سني 17-12سال 
اســت و داده هاي ايمني را 
براي 100شــركت كننده 
اوليه ارائه كرده اســت. روزهايي را كه هند شرايط 
بسيار بحراني را در همه گيري       كوويد-19 سپري 
مي كرد با عكس ها و ويدئوهاي وايرال شده به خاطر 
داريم، اما حاال معجزه واكسيناسيون در اين كشور، 
نشــان مي دهد هم اكنون تنها راه نجات از مرگ بر 
اثر بيمــاري همه گير، تزريق دوزهاي معين شــده 
براساس نوع واكسن و همچنان رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي است.

 رکوردشکنی هند با واکسیناسیون  سریع
هند با افزايش سرعت واكسيناسيون و مشاركت مردم خود توانست به كمترين ميزان ابتال به بيماري كوويد-19 در 6  ماهه 

گذشته دست يابد

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجی 
خبر نگار
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صفحات مجازي پر از توصيه هاي روانشناسي شده است؛ افرادي كه با 
مشــاهده تقاضاي مردم براي دريافت خدمات مشاوره روان، دست به 
كار شده اند، چند توصيه و پيشنهاد از اين طرف و آنطرف جمع كرده اند، 
صفحه اي در فضاي مجازي راه انداخته اند و مشاوره مي دهند. اليوها و 
پست هاي اينستاگرامي و توصيه هاي بي پايه و غيرعلمي رديف مي كنند 
و با انتشار آن تعداد دنبال كننده هايشان را باال مي برند. در مرحله بعد هم 
خالصه توصيه هايشان را در قالب بسته هاي آموزشي جمع مي كنند و با 
انتخاب عناوين جذاب كه اغلب هم روي روابط افراد تاكيد دارند، اقدام 
به درآمدزايي مي كنند. همه اينها در شرايطي در حال رخ دادن است كه 
در دوران شيوع كرونا با افزايش مشكالت و اختالالت روان افراد، ميزان 
مراجعه به مراكز درماني باال رفته و رئيس سازمان نظام روانشناسي از 

افزايش دو برابري آن خبــر مي دهد حاال در 
شرايطي كه شايد خيلي ها نه توان مالي براي 
مراجعه حضوري به مراكز مشــاوره دارند و نه 
تمايلي به حضور در مراكز پر رفت و آمد دارند، 
فضاي مجازي در دسترس ترين راه براي گرفتن 
توصيه هاي روانشناســي است؛ توصيه هايي 
كه اغلب در قالب جمله هاي كوتاه و ويدئوهاي 
يك تا دو دقيقه اي ارائه مي شــود وشايد تنها 
در لحظه، التيام بخش باشد. با گسترش فعاليت 
روانشناسان غيرمتخصص كه به گفته بسياري 
روانشناســي زرد را ترويج مي دهند، تعدادي 
از روانپزشكان و روانشناسان در گفت و گو با 
همشهري، جزييات فعاليت اين نوع از مشاوره ها 

و پيامدهاي خطرناك آن را بررسي كردند.

تأثير كرونا بر سالمت روان و تمايل به مشاوره هاي مجازي
محمد حاتمي، رئيس ســازمان نظام روانشناســي درباره اين موضوع به 
همشهري توضيحاتي مي دهد. به گفته او در 17سال گذشته، روانشناسي 
مشاوره در کشور توسعه کيفي و کمي پيدا کرده است. قبال سوگيري هايي 
درباره علم روانشناسي وجود داشت؛ ازجمله گرايش هايي مثل روانشناسي 
يونگي، فرويــدي و... مردم هم اغلــب تمايلي به مراجعه به روانشــناس و 
مشاور نداشتند، اما به تدريج با فرهنگســازي بيشتر درباره گرفتن مشاوره 

از متخصصان، مردم به ســمت آن گرايش پيدا کردند. او مي گويد: »سبك 
زندگي سالم، رفتار سالم، ارتقاي سالمت، مهارت هاي زندگي، خودمراقبتي، 
پيشگيري از اختالالت رواني و اختالالت مزمن، ارتقاي کيفيت زندگي، آرامش 
در جامعه، مقابله با استرس، خشم و تمام مسائلي که جنبه روان شناختي دارند، 
جزو اقداماتي است که در علم روانشناسي قرار مي گيرد و جزو نيازهاي روزمره 
مردم به شمار مي رود. در علم روانشناسي به اين موضوع پرداخته مي شود 
که افراد چگونه با هم تعامل و چطور زندگي بهتري داشــته باشند و چگونه 
سالمت روان بيشتري به دست آورند و... .« براساس اعالم اين متخصص حوزه 
روان، هم اکنون تعداد افرادي که به روانشناس مراجعه مي کنند، بيشتر شده 
است. آنها براي تصميمات مهم زندگي مثل ازدواج، فرزندآوري، مهاجرت و... 
از مشاور کمك مي گيرند. خانواده ها هم براي برقراري ارتباط بهتر با فرزندان 
خود سعي مي کنند با مراجعه به روانشناس، رفتار 
بهتري در پيش بگيرند. به طور کلي هم اکنون افراد 
زيادي در جامعه، لزوم مراجعه به روانشــناس را 

احساس مي کنند.« 
با شيوع کرونا اما مســئله اختالالت روان، بيشتر 
از قبل خودنمايي کرده و مردم اين بار بيشــتر از 
گذشــته، نياز به مراجعه به روانپزشك و مشاور 
پيدا کرده اند. اين همان موضوعي است که رئيس 
سازمان نظام روانشناســي به آن اشاره مي کند. 
به گفته او، مشكالت مربوط به کرونا و حواشي آن، 
کارآمدي اين رشته را بيشتر مشخص کرده است: 
»با توجه به اينكه بيش از يك سال و نيم است تحت 
فشارهاي مختلف بيماري کرونا قرار داريم، مي توان 
گفت که شيوع اين بيماري، سالمت روان مردم را 
به مخاطره انداخته است. از يك طرف، مشكالت 
مربوط به سوگ هاي ناتمام و ابتالي افراد و از طرف ديگر، مسائل اقتصادي 
و مشكالت مربوط به قرنطينه، اســترس و هراس از ابتال، بيكاري، تعطيلي 
کسب وکارها، آموزش از راه دور، دور ماندن از مدرســه و دانشگاه  و ارتباط 
نداشتن با همكالسي ها، دوستان و آشنايان، فشارهاي زيادي را به مردم وارد 
کرده است.« به گفته حاتمي، کرونا بيشترين آسيب را به سالمت روان افراد 
وارد کرد و بر تفكر و جهان بيني آنها تأثير گذاشت. همچنين ميزان تاب آوري، 
آستانه تحمل و کنترل هيجانات را هم تحت تأثير قرار داد که مجموعه اين 

مسائل منجر شد تا مردم احساس نياز بيشتري به 
کنترل و مديريت احساس ها و هيجانات خود پيدا 
کنند؛ به همين دليل به سمت افرادي رفتند که در 
دسترس ترين فضا، يعني شبكه هاي اجتماعي، 
ادعاي تخصص در حــوزه روان مي کنند. حاتمي 
تأکيد مي کند که ورود چنيــن افرادي به عرصه 
مشاوره، آ ســيب زننده است: »ما به طورمشخص 

در دوران کرونا، با چنين پديده اي مواجه شديم.«

افزايش دوبرابري ميزان مراجعه مردم به مشاور
 اين متخصص حوزه روان با استناد به بررسي هاي 
انجام شده مي گويد: »از طريق سامانه هايي  که در 
کشور وجود دارد، مشخص شد که در دوران کرونا، 
ميزان مراجعه مردم به مراکز و خدمات روانشناسي، 
دفاتر مشاوره روانشناسي و روانپزشكان، دوبرابر 
افزايش داشــته اســت. در اين ميان اما گروهي 
ســودجو با ادعاي روانشناس و مشــاور بودن با 
فعاليت  در فضاي مجازي به دنبال جذب مشتري و 
مراجعه کننده براي خود هستند. آنها افراد جاعلي 
هستند که براساس نيازهايي که در جامعه وجود 
دارد، معموال در شرايط بحراني و سخت وارد ميدان 

مي شوند.« او ادامه مي دهد: »اين گروه براي سوء استفاده مالي يا اهداف ديگر 
خودشــان را متخصص در حوزه روان و روان درمانگر معرفي و اقدام به ارائه 
مشاوره هاي تخصصي مي کنند. آنها اغلب خوش کالم هستند و به روش هاي 
جذاب دست روي نيازهاي مردم مي گذارند و با توليد محتواي به ظاهر مهم، 
درصدد جذب مخاطب هستند تا بعدا از طريق آنها درآمدزايي کنند. ما به اين 
روش، روانشناسي زرد مي گوييم. مردم هم معموال بدون اينكه آگاهي داشته 
باشند، تنها به دليل محتواي جذاب آنها، از توليد محتوا استقبال مي کنند.« 
به گفته حاتمي، فضاي مجازي، فضاي قابل کنترلي نيست؛ به همين دليل، 
افراد زيادي بدون داشــتن مجوز و تحصيالت مرتبط، در آن اقدام به توليد 
محتوا مي کنند؛ »در کنار اينها، در بسياري موارد هم از طريق همين افراد 
سوء استفاده هاي عاطفي و مالي زيادي از افراد مي شود. بسياري از مخاطبان 
آنها هم خانواده هايي هستند که به روانشناس و روانپزشك به صورت حضوري 

دسترسي ندارند؛ به همين دليل هم از توليد محتواي آنها در فضاي مجازي 
استقبال مي کنند. درحالي که مردم نبايد به اين افراد اعتماد کنند و بايد اول از 
داشتن پروانه نظام روانشناسي اين افراد مطمئن شوند و سپس اقدام به گرفتن 
مشاوره کنند.« حاتمي معتقد است که يكي از داليل جوالن اين گروه ها و رشد 
روانشناسي زرد، نبود همكاري و هماهنگي الزم ميان نهادها و سازمان هاي 
مسئول است؛ نهادهايي مثل سازمان بهزيســتي، صدا وسيما و هر سازمان 

ديگري که مي تواند بايد اين گروه ها و افراد را شناسايي کند.

  افسارگسيختگي فضاي مجازي و رشد روانشناسي زرد
براساس اعالم حاتمي، سازمان نظام روانشناسي براساس وظيفه اي که دارد 
براي مقابله و برخورد با اين افراد، تمهيدات الزم را انديشيده، اما برخي از اين 
سودجويان در خارج از کشور فعاليت مي کنند و مقابله با آنها آسان نيست. 
همچنين فضاي مجازي آن قدر افسارگسيخته است که مديريت آن نياز به 
امكانات بسيار زيادي دارد؛ به همين دليل بايد سازمان هاي ديگر وارد ميدان 
شوند و براي مقابله با اين پديده اقدام کنند: »سازمان نظام روانشناسي درحال 
رايزني و هماهنگي با نهادها، ارگان ها و سازمان هاي مربوط است. اين سازمان 
قصد دارد تا حد امكان، اينگونه فعاليت هــا را تحت نظر قرار دهد تا افزايش 
پيدا نكنند و ترويج نشــوند.« به اعتقاد او، با افزايش آگاهي مردم مي توان 
جلوي توسعه روانشناسي زرد را گرفت: »از آسيب هاي جدي که روانشناسي 
زرد به جامعه زده، مي توان به ارائه مشــاوره هاي اشتباه اشاره کرد که جنبه 
علمي و آگاهي بخشي ندارد؛ درحالي که بايد تنها افرادي که سواد، آگاهي و 
صالحيت هاي الزم براي مشاوره را دارند، اقدام به فعاليت در چنين بخش هايي 
کنند؛ در غيراين صورت بايد جلوي هرگونه فعاليت هاي غيرتخصصي در زمينه 

مشاوره هاي روانشناسي گرفته شود.«

روانشناسي علمي، راه حل نهايي ارائه نمي دهد
حميد پورشريفي، دانشيار روانشناسي سالمت دانشگاه علوم توانبخشي و 
سالمت اجتماعي و بازرس انجمن روانشناســي ايران هم انتقاداتي به رشد 
بي رويه روانشناســي زرد در فضاي مجــازي در دوران کرونا وارد مي کند و 
به همشهري مي گويد: »روانشناسي موســوم به روانشناسي زرد يعني فرد 
بدون پايه هاي علمي به ارائه خدمات روان شناختي بپردازد؛ بنابراين اين نوع 
فعاليت، به هيچ وجه نمي تواند براي افراد مفيد باشد؛ البته شايد توصيه هاي 
آنها بتواند باعث التيام لحظه اي در افراد شود، اما در طوالني مدت و با توجه 
به اينكه اطالعات ارائه شده پايه علمي ندارند، نمي توانند مؤثر واقع شوند؛ 
ضمن اينكه گاهي هم آثار سوء و تخريب گري هم دارند.« به گفته او، بسياري 
از مخاطبان روانشناسي زرد، افرادي هســتند که به التيام هاي کوتاه مدت 
و سريع قانع مي شــوند و به دنبال راه حل هاي ريشه اي براي مشكالت خود 
نيســتند. درحالي که با بي اثر بودن کمك گرفتن از اين افراد، به اين نتيجه 
مي رسند که روانشناسان هم نمي توانند مشكل آنها را حل کنند؛ بنابراين 
مراجعه به روانشناس بي نتيجه است. پس در مجموع آسيب مراجعه به اين 
افراد، به مراتب بيشتر از سودمندي احتمالي آن است.« به گفته پورشريفي، با 
توجه به اينكه در دوران کرونا استرس و اضطراب بيشتري مردم را فراگرفته، 
مراجعات بيشــتري هم به صفحات غيرعلمي آموزش راه هاي مبارزه با اين 
گونه مشكالت در فضاي مجازي مي شود. يكي از خصوصيات اين صفحه ها در 
اينستاگرام اين است که به افراد اطمينان مي دهند که مشاوره هاي درستي 
به آنها داده مي شود؛ همين موضوع اطمينان جويي باعث بزرگ تر شدن دايره 
اختالل در مراجعه کنندگان مي شود؛ به همين دليل، در درازمدت آسيب هاي 
جدي به آنها وارد مي کند. به گفته دانشيار روانشناسي سالمت، در روانشناسي، 
اصل به ارائه دادن راه حل و راهكار نهايي به افراد نيست. قرار است روانشناس 
کمك کند تا فرد تصميم هــاي بهتري بگيرد و 
انتخاب درستي داشته باشد. آموزش حل مسئله 
با حل کردن مسئله بسيار متفاوت است؛ بنابراين 
هر اقدامي مبني بر ارائه راه حل از هر شخصي هم 
که باشد، اشتباه است. براساس گفته پورشريفي، 
مشاوره و روان درماني فرايندي طوالني مدت است. 
کسب اطالعات نمي تواند کوتاه مدت و خالصه به 
يك تماس تلفني و گرفتن چند مشاوره مختصر 
مجازي باشد؛ چراکه شــناخت ريشه اي مشكل 
و کمك به حــل آن، نياز به زمــان دارد؛ بنابراين 
افراد بايد توجه داشته باشند کساني که در فضاي 
مجازي به آنها راه حل مي دهند يا در زمان کوتاه 
مدعي حل مشكل آنها هستند، دقيقا همان افرادي 
هستند که بايد از آنها دوري کرد. يكي از راه هاي 
تشخيص استفاده از روانشناســي زرد، توجه به 
همين مســائل است. پورشــريفي مي گويد اين 
افراد اخالق حرفه اي را رعايت نمي کنند؛ »فضاي 
مجازي با توجه به دسترسي سخت  به مشاوره هاي 
حضوري، فرصت مناســبي براي رشد و توسعه 
روانشناسي زرد است. هم اکنون هم به دليل شيوع 
کرونا و فراواني مشكالت مردم و همچنين حضور 
مردم براي ساعت هاي بيشتري در فضاي مجازي، 
استقبال از اين روش ها بيشتر شده است. شرايط اقتصادي ناپايدار و ناايمن به 
اين منجر شده تا افراد کوتاه ترين روش را براي رسيدن به پاسخ انتخاب کنند.«

ضرورت افزايش آگاهي و تفكر انتقادي
به گفته اين روانشناس سالمت، 2موضوع براي رشد اين فضا مؤثر است؛ يكي 
ناآگاهي گروهي از مردم و دوم نبود تفكر انتقادي از سوي آنها؛ »افراد بايد قدرت 
تشخيص داشته و نسبت به اطالعاتي که به آنها ارائه مي شود، تفكر انتقادي 
داشته باشند؛ يعني به جاي اينكه هر موضوعي را سريع و بدون تفكر بپذيرند، 
بايد نسبت به درست يا نادرست بودن آن بيشتر فكر کرده و جنبه هاي مختلف 
آن را بررسي کنند. پاسخ به چند سؤال ساده مي تواند کمك زيادي به انتخاب 
درست شخص کمك گيرنده کند. براي تشخيص بهتر بايد توجه داشته باشيم 
افراد غيرمتخصص، نصيحت کننده و توصيه گر هستند و براي جذب مخاطب 
به صورت کلي و تبليغاتي صحبت مي کنند.« او تأکيد مي کند: »افراد نبايد 
خيلي زود منتظر نتيجه باشند. همانطور که مشكالت در طوالني مدت ايجاد 
مي شــود، زمان زيادي هم براي حل و برطرف کردن آنها نياز است. موضوع 
مهم ديگر، توجه به شخص خدمات رسان است. داشتن اخالق حرفه اي، ارائه 
مشاوره هاي تخصصي و اظهارنظر نكردن در تمام زمينه ها بايد معيارهايي باشد 

که افراد براي انتخاب مشاور درست درنظر بگيرند.«

نظارت شود
دانشيار روانشناسي سالمت در ادامه به موضوع ديگري اشاره مي کند و آن 
هم نظارت بر عملكرد حرفه روانشناسي است: »در ارائه خدمات روانشناسي 
بايد نظارت کافي وجود داشته باشد و در اين ميان سازمان نظام روانشناسي 
بايد متولي چنين اقدامي باشــد. اما به دليل اينكه نيروي انساني کمي در 
اختيار دارد و سازمان هاي دولتي هم همكاري الزم را با اين سازمان ندارند، 
به عنوان يك ســازمان غيردولتي امكانات زيادي ندارد و نمي تواند به اندازه 
کافي بر کار افراد غيرحرفه اي به ويژه در فضاي مجازي نظارت داشته باشد.« 
پورشريفي مي گويد: »ما بايد به موضوعات مهمي در حوزه ارتقا بخشيدن به 
حرفه روانشناسي، شناخت درست از اين حرفه و افزايش اطالعات عمومي 
درخصوص شــناخت درســت و آگاهانه تصميم گيري افراد براي انتخاب 
روانشناس يا روانپزشك توجه داشته باشيم. موضوع مهم ديگر اين است که 
خود افراد هم بايد مطالبه گران خوبي باشند و در مقابل خدمات غيرعلمي 

واکنش نشان دهند و به هر چيزي راضي نشوند.«

بررسي ها حكايت از افزايش دو برابري ميزان مراجعه مردم در دوران کرونا به مراکز مشاوره 
دارد، با افزايش تقاضا براي دريافت خدمات روانشناســي، گروهي سودجو در شبكه هاي 
اجتماعي با ادعاي تخصص در اين حوزه، اقدام به توليد محتوا کرده و مردم را به دام انداخته اند. 
متخصصان حوزه روان، راهكارهايي براي تشخيص مشــاوران متخصص ارائه مي دهند

همشــهري  در گفت وگو با متخصصان، آسيب هاي ارائه مشاوره هاي غيرعلمي 
در فضاي مجازي و راهكارهاي تشخيص روانشناسان متخصص  را بررسي کرد

جوالن روانشناسی زرد در دوران کرونا

عضو هيــات مديــره انجمن 
روان پزشــكان ايــران: برخي 
از توصيه هاي روانشناســي تا 
سال ها بعد مي تواند منجر به 
ايجاد مشــكل و انتخاب هاي 
نادرستي بشــود؛ افراد دنبال 
نقد باشند نه پذيرش بي چون و 

چراي گفته هاي ديگران

بازرس انجمن روانشناســي 
ايران: بســياري از مخاطبان 
روانشناســي زرد، افــرادي 
هستند که به التيام هاي کوتاه 
مدت و سريع قانع مي شوند و 
به دنبال راه حل هاي ريشه اي 
براي مشكالت خود نيستند. 
در حالي که با بي اثر بودن کمك 
گرفتن از اين افراد، به اين نتيجه 
مي رسند که روانشناسان هم 
نمي توانند مشكل آنها را حل 
کننــد، بنابرايــن مراجعه به 

روانشناس بي نتيجه است

    نمي توان براي همه، نسخه يكساني تجويز كرد
محمدرضا شالبافان، دستيار روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران و عضو هيأت مديره انجمن روانپزشكان ايران نسبت به رشد بي رويه روانشناسي زرد نگران است و به همشهري مي گويد: »ارائه اطالعات به صورت غيرعلمي و غيركاربردي 
نشان دهنده اين است كه مطالبه اطالعات روانپزشكي و روانشناسي در جامعه زيادشده و از سوي ديگر اطالعاتي كه در فضاي مجازي داده مي شود، جذاب است.« به گفته او، در دوران كرونا تقاضا براي دريافت خدمات مشاوره آنقدر زياد شده 
كه بخش هاي آكادمي، علمي و دانشگاهي انتظار اين ميزان از مطالبه گري را نداشتند، همين مسئله سبب شد تا برخي از افراد بدون پشتوانه علمي و تنها به طور سليقه  اي به فكر ارائه اطالعات در حوزه روانشناسي به مخاطبان بيفتند. همين 
مسئله منجر به ايجاد جنبه زرد اين علم شده است . اين متخصص معتقد است كه اين شرايط فرصت خوبي به گروه هاي دانشگاهي و استادان و مراكز آكادميك روانشناسي مي دهد تا با توجه به اطالعات روز دنيا و مقاله هاي علمي و پژوهش هاي 
معتبر جهاني، آگاهي بخشي درستي به مردم بدهند و از اين طريق ارتباط مناسبي با مخاطبان و به طور كلي جامعه برقرار كرده و نگاه مردم به مسئله روانشناسي را غني كنند. شالبافان مي گويد مردم بيشتر از طريق اينستاگرام اطالعاتشان 
را كسب مي كنند، بنابراين از طريق همين فضا مي توان مطالبات آنها را پيگيري كرد و به آنها اطالعات درست ارائه داد: »در شرايط فعلي، انتخاب مردم در چگونگي استفاده از فضاي مجازي و صفحات آن تأثير زيادي در خوراك اطالعاتي آنها 
دارد. آنها مي توانند به سادگي صفحات دانشگاه  ها و سازمان هاي مختلف يا وزارت بهداشت را براي مطالعه يا مراجعه انتخاب كنند، اين مراكز به ويژه در دوران كرونا خدماتي در مورد برخوردار شدن از سالمت روان يا چگونگي مقابله با بيماري 
كرونا به مخاطبان مي دهند. دانشگاه ها هم ازجمله دانشگاه علوم پزشكي ايران همراه كلينيك هاي وابسته، صفحات معتبري در فضاي مجازي دارند كه مردم مي توانند با استناد به آنها انتخاب مطمئني داشته باشند. بنابراين متر و عيار مهم 
براي تشخيص بهتر، مراجعه به مراكز معتبر مانند صفحات دانشگاه ها و مراكز علمي و گرفتن خدمات از چنين مراكزي است.« شالبافان مي گويد وزارت بهداشت در دوران كرونا تلفن هايي براي مشاوره در اختيار مردم قرار داده است. خدمات 
مشاوره اي زيادي هم توسط نرم افزارها به مردم ارائه شده. گسترش اين اقدامات و تقاضاي باالي مردم، باعث شده سازمان هاي بيمه گر به سمت بيمه كردن خدمات حوزه روان بروند. البته هنوز مشكالت زيادي در اين راه وجود دارد، اما گام هاي 
خوبي در اين زمينه برداشته شده است: »در اين ميان امكان بيمه كردن خدمات روانشناسي پيچيده تر از خدمات روانپزشكي است. از ابتداي شيوع كرونا، سازمان هاي بيمه گر، با استفاده از نسخه هاي الكترونيكي روانپزشكان، مشكل درمان هاي 
مجازي روانپزشكي را حل كرده اند اما در مورد مشاوره هاي روانشناسي هنوز مشكل وجود دارد.« اين عضو هيأت مديره انجمن روانپزشكان ايران، در ادامه به فعاليت افراد غيرعلمي در حوزه روانشناسي اشاره مي كند: »در كشور ما بعضي ها صرف 
داشتن كالم شيوا و فن بيان مورد توجه افراد زيادي قرار مي گيرند، مردم هم از صحبت هاي آنها كه اغلب جنبه علمي ندارد، استقبال زيادي مي كنند و سبك آنها را دنبال مي كنند. گاهي مشاهده مي شود كه توصيه هاي روانشناسي ارائه شده از 
سوي اين افراد بسيار آسيب زاست. درحالي كه گاهي افراد به محض اعتماد به نفر ديگري، ديگر به دنبال درستي اطالعات ارائه شده نيستند و تمام و كمال آن را مي پذيرند، درصورتي كه بعضي از اين توصيه ها مي تواند حتي سال ها بعد تأثير داشته 
باشد و مشكالتي ايجاد كند و در انتخاب سبك زندگي افراد تا چندين نسل اثر كند.« او تأكيد مي كند: »موضوع مهم در روانشناسي و روانپزشكي اين است كه افراد بايد در معرض نقد باشند. مخاطب بايد دنبال منبع قابل قبول درباره اطالعات 
ارائه شده باشد، نه پذيرش بي چون و چراي گفته ديگران. نكته ديگر اينكه، نمي توان براي مشكالت مختلف و مشترك مردم، يك نسخه تجويز كرد، اين اقدامي است كه اغلب در مشاوره هاي زرد رخ مي دهد.« به گفته او، امكان دارد ريشه خشم 
افراد بسيار متفاوت باشد اما براي همه يك روش برخورد توصيه مي شود، درحالي كه براي هر فرد بايد با توجه به پيشينه خود او اظهارنظر كرد. گوش دادن به اليوهاي اينستاگرامي و جست و جو در صفحات مختلف روانشناسي نيز تنها براي كسب 

شناخت و آگاهي بيشتر خوب است. برخي صفحات روانشناسي در فضاي مجازي تنها مي توانند افراد را متوجه مشكالتشان در حوزه روان كنند، اما براي درمان بايد حتما به متخصص مراجعه كنند.

مکث

    اطالعــات زرد در جوامــع 
بحران زده

  اردشير گراوند، پژوهشگر اجتماعي و جامعه شناس 
اســت. او هم با بررســي وضعيت ارائه مشاوره هاي 
روانشناسي در فضاي مجازي درباره چگونگي روند 
پيدايش روانشناسي زرد در جامعه توضيحاتي مي دهد 
و به همشــهري مي گويد: »هر تقاضايي در جامعه، 
عرضه اي هم به دنبال دارد. اين عرضه مي تواند بهترين، 
كامل ترين و جامع ترين تــا ابتدايي ترين و پيش پا 
افتاده ترين و به اصطالح زردترين پاســخي باشــد 
كه مي تــوان براي آن موضوع درنظــر گرفت. حتي 
براي تصميمي مانند ورزش كردن هــم مي توان از 
وسايل كنار پارك ها براي اين كار استفاده كرد و هم به 
مجهزترين باشگاه هاي ورزشي رفت؛ بنابراين عوامل 
متعددي بر اين عرضه و تقاضــا در جامعه تأثيرگذار 
هستند كه شــايد مهم ترين آن شــرايط اقتصادي 
افراد باشد.« به گفته او، در مورد تقاضا براي دريافت 
خدمات روانشناسي و مشــاوره هم وضع به همين 
منوال است؛ يعني مي توان به چند جمله اي كه به طور 
رايگان در صفحات مجازي ارائه مي شود، بسنده كرد 
يا به دنبال مشــاوران متخصص و گران قيمت رفت. 
مي توان حضوري مشاوره گرفت و پول بيشتري داد 
و مي توان در فضاي مجازي با هزينه كمتر و به صورت 
آنالين، تحت مشــاوره قرار گرفت.« براساس اعالم 
اين پژوهشگر، جامعه ما از گذشته تاكنون با تحوالت 
زيادي مواجه بوده است؛ از جنگ و تحريم و مشكالت 
اقتصادي گرفته تا شيوع كرونا. مجموعه اين عوامل، 
شــرايط عرضه و تقاضا را تحت تأثير قرار داده و نوع 
نيازها را عوض كرده است. گراوند مي گويد با گسترش 
تكنولوژي در دنيا، به تدريج تحوالت گسترده فرهنگي 
در تمام جوامع ازجمله ايران اتفاق افتاد كه باعث ايجاد 
شكاف و فاصله فرهنگي زيادي بين نسل هاي مختلف 
ازجمله والدين با فرزندان شان شــده است؛ يعني 
حتي تحصيالت باال هم كشور را به گونه اي در معرض 
آسيب قرار داده اســت: »در اين شرايط افراد زيادي 
در جامعه به دريافت خدمات مشــاوره اي نياز پيدا 
كرده اند. گروهي امكان گرفتن اين مشاوره ها را دارند 
و گروهي ديگر هم از پس هزينه هاي آن برنمي آيند. 
مسئله هم تنها به هزينه ها محدود نمي شود، خيلي ها 
هنوز نمي توانند مراجعه به روانپزشك و روانشناس 
براي حل مشكالت شــان را بپذيرند و اصال راضي به 
دريافت چنين خدماتي نيســتند.« براساس اعالم 
اين پژوهشــگر اجتماعي، در اين وضعيت به ويژه با 
شيوع كرونا، روش هاي مختلفي براي دريافت خدمات 
مشاوره اي ارائه مي شــود؛ روش هايي كه هزينه هاي 
متفاوتي دارند و هركس بنــا بر بودجه خود، اقدام به 
استفاده از اين روش ها مي كند و روش  مشاوره اي را 
برمي گزيند. به گفته او، زماني كه به دليل مشــكالت 
زياد مانند شــيوع كرونا، هر كس با مسئله اي مواجه 
شده است، تقاضا براي دريافت خدمات مشاوره هم 
بيشتر شده و عرضه هم باال رفته؛ بنابراين ممكن است 
در اين شرايط، افرادي به فكر سودجويي و كالهبرداري 
بيفتند و از اين جريان به نفع خود استفاده كنند؛ حتي 
ديده مي شود افرادي كه روانشناس نيستند و علم اين 
رشته را ندارند، به خود اجازه مي دهند به كار مشاوره 
بپردازند؛ آن هم در فضايي كــه خيلي نمي توان از 
مدرك تحصيلي افراد و تخصص شان اطمينان به دست 
آورد؛ بنابراين در اين شرايط، بايد نظارت دقيق تري 
هم صورت گيرد.  به اعتقاد اين جامعه شناس، وقتي در 
جامعه اي نظام مديريت محصوالت آن، رقابت سالمي 
ندارد، مي توان منتظر تقلب و تخلف بيشــتري بود. 
همچنين محدوديت بــراي انتخاب و حضور افراد در 
فضاي مجازي مثل اينستاگرام به اين وضعيت دامن 
زده است. درحالي كه در برخي حوزه ها مثل سالمت 
روان بايد تالش كرد، تقاضاي كمتري ايجاد شود: »در 
دوران كرونا زماني كه ميزان تقاضا تا اين حد زياد باشد، 
بايد مجموع اقداماتي انجام داد تا ميزان وقوع خطا و 
به بيراهه رفتن افراد كمتر شود. اما مسئله اينجاست 
كه مردم ما به پذيرش راهكارها بدون آگاهي و درمان 
سريع عادت دارند.« او در همين زمينه اين توضيح را 
مي دهد كه صبور نبودن، كم حوصله و كم طاقت بودن 
در ميان مردم جامعه، ريشه فرهنگي دارد. از گذشته 
هم اينطور بوده كه به افراد كمتر اجازه تحقيق و بررسي 
داده و از آنها خواسته مي شد تا بدون آگاهي، از سنت ها 
و فرهنگ هاي مختلف تبعيت كنند. حاال همين مسئله 

به گونه ديگري مردم را به دام انداخته است.
گراوند تأكيد مي كند كه تقاضا براي دريافت پاسخ هاي 
سريع و به اصطالح فست فودي در جوامع بحران زده 
بيشتر است: »در جامعه ما با وجود مشكالت زياد از 
سال ها قبل، شكل تقاضاي ما هم تغيير كرده و مي توان 
گفت كرونا هم تقريبا تا 10درصد بر آن تأثير گذاشته 
است. از ســوي ديگر، سرعت باســوادي در جامعه 
هم باعث اختالف عقايد بيــن افراد خصوصا درميان 
خانواده شده و نظام اجتماعي كشور را تحت الشعاع 
قرار داده است.« به گفته او، سرعت زياد مثل اين است 
كه بخواهيم ميوه اي را در سردخانه پرورش دهيم تا 
زودتر برسد. طبيعي است كه آن ميوه ديگر كيفيت 
ميوه طبيعي را ندارد. وقتي نظام آموزش به اين صورت 
پيش برود، موضوعات زيادي در اين ميان گم مي شود 
و گاهي هم به طور كل ازبين مي رود. اين پژوهشــگر 
اجتماعي مي گويد: »ســرعت گرفتن جامعه لزوما 
به معناي پيشرفت آن نيست. مسئله مهم اختالفاتي 
اســت كه در اين ميان به وجود مي آيد و تغييراتي را 
ايجاد مي كند كه لزوما تحول مثبتي را منجر نمي شود. 
تمام اين عوامل باعث بروز مشــكالت در خانواده و 
جامعه مي شود و در نهايت هم سبب مي شود تا با باال 
رفتن نياز و تقاضا، راه حل هاي ســريع در كوتاه ترين 
زمان درخواست شود و اين درست همان چيزي است 
كه روانشناســي زرد در خود دارد.«   به اعتقاد اين 
پژوهشگر، سرعت باالي تغيير، جداي از خوب يا بد 
بودن آن منجر به سردرگمي در افراد شده، هرج و مرج 
ايجاد كرده و ميل زيادي در افراد به وجود مي آورد تا 
سريع تر به نتيجه برسند: »گاهي داشتن سرعت زياد 
براي رسيدن به نتيجه، مانع از ايجاد آرامش مي شود و 

حتي درصد خطا را افزايش مي دهد.« 

مکث

يكتا فراهاني
خبرنگار
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ســاخت »الرنس عربستان« و 
يا حتي فكر كردن به ســاخت 
چنين فيلمي نشان از جرأت و 
جنون توامان داشت. سال ها بعد از ساخت الرنس عربستان 
عمر شريف يكي از ســتاره هاي اين فيلم،  مي گويد:» اگر 
فردي ثروتمند باشيد و شخصي نزد شــما بيايد و بگويد 
مي خواهد فيلمي ۴ســاعته بسازد كه ســتاره اي نداشته 
باشد، زن نداشته باشد، داستان عاشقانه اي در كار نباشد 
و همينطور صحنه هاي اكشن هم نداشته باشد و بخواهد 
هزينه زيادي هم صرف ساخت فيلم در صحرا بكند، شما 

چه خواهيد گفت؟«.
 سوداي ساخت اين فيلم بيش از هر چيز بر مبناي تخيل 
و تصور شــكل گرفته است. داســتان الرنس نه بر مبناي 
صحنه هاي زد و خورد  يا احساسات گرايي رقيق و بازاري كه 
بر اساس توانايي ديويد لين در خلق آن چيزي است كه در 
افق صحرا ظاهر مي شود و كم كم شكل انساني مي گيرد. 
او قبل از اينكه خود را متقاعد كند كه اين پروژه مي تواند 
موفق باشد  بايد اين نكته را درك مي كرد كه چه احساسي 

در قبال آن بايد داشته باشد.

   لحظــه اي در فيلم هســت، جايي كــه قهرمان، يك 
بريتانيايي عجيــب به نــام تي.اي. الرنس، از يك ســفر 
پرمخاطره در حاشــيه صحــرا جان ســالم به در مي برد و 
برمي گردد كه دوستي را كه جامانده نجات دهد. اين صحنه 
منتهي به پالني مي شــود كه در آن، ذره اي از دل گرماي 
سوزان بيابان بيرون آمده و تبديل به مردي مي شود ؛ نمايي 
طوالني كه بايد مدت ها منتظــر بمانيم تا بتوانيم پرهيب 
كوچك انساني را در دل صحرا تشخيص دهيم. اين صحنه 
در تلويزيــون به هيچ وجه كارايي نــدارد- هيچ چيز ديده 
نمي شود اما در سينما و با تماشاي نسخه ۷۰ميلي متري، 
دقيق مي شــويم كه بتوانيــم از دل جزئيــات موج گرما 
چيزي بيابيم و براي لحظاتي وســعت صحرا و خشــونت 
بي رحمانه اش را تجربه كنيم. توانايي خلق اين ســكانس، 
كليدي براي تبلور تصوري بود كه به ديويد لين حســي از 

موفقيت و پيروزي را بخشيد.

   الرنس عربستان يك فيلم زندگينامه اي ساده  يا يك 
اثر ماجراجويانه نيست – اگرچه هر دو عنصر را در خود دارد 
– بلكه فيلمي است كه از صحرا به عنوان صحنه اي پرتأللو 
براي ساختن يك فرد عجيب و غيرعادي بهره مي گيرد. اين 
موضوع حقيقت دارد كه در فاصله ســال هاي 1۷- 191۴ 
الرنس وسيله ســاز ايجاد اتحاد ميان قبايل صحرانشين 
از ســوي بريتانيا در برابر ترك ها بود اما آنچه فيلم نشان 
مي دهد اين است كه او خارج از محدوده وطن پرستي عمل 
مي كند و بيشتر جامعه سنتي بريتانيا را پس مي زند و سعي 

در شناخت شيوه زندگي غريب و اغراق آميز اعراب دارد.

   تي. اي. الرنس بايد عجيب ترين قهرماني باشــد كه تا 
امروز در كانون ماجرايي حماســي قرار داشته است. براي 
ايفاي اين نقش، لين يكــي از عجيب ترين بازيگران تاريخ 
ســينما را درنظر مي گيــرد؛ پيتر اوتول مــردي باريك و 
بلند، با صورتي استخواني و چهره اي زيبا و لحن صحبتي 

ترديدآميز. نقش اوتول حساس و همراه با ظرافت بود.

اگرچه عمدتاً اعتقاد بر اين اســت كه الرنس شــخصيتي 
غيرمتعارف بوده اما يك حماسه چندميليون دالري كه در 
سال1962ساخته شده نمي توانسته صراحتاً به اين موضوع 
بپردازد. با اين همه ديويد لين و نويسنده اش رابرت بولت، 
شخصيت الرنس را به كاراكتر مردي عادي و معمولي تقليل 
ندادند. آنها با استفاده از گفتار و رفتار ويژه اوتول به عنوان 

ابزار، شخصيتي را خلق كردند كه مجموعه ای از معنويت 
و ديوانگي را به صورت توامان به همراه دارد؛ شــخصيتي 
كه متفاوت از قهرمانان نظامي اســت و مي تواند اعراب را 
مجاب كند كه پيرو او باشند. لحظه اي ديگر در فيلم هست، 
جايي كه اوتول پيراهن سفيد شيخ صحرا را پوشيده و روي 
قطار تصرف شده ترك به نشان پيروزي پايكوبي مي كند؛ 

صحنه هوشمندانه اي است؛ چرا كه به نظر مي رسد رفتاري 
غيرمتعارف را نمايش مي دهد و البته به نظر نمي رسد كه 
هيچ كدام از كاراكترهاي فيلم، متوجه اين رفتار شده باشند.
آنچه لين، بولت و اوتول خلق مي كنند يك مرد غيرعادي از 
لحاظ غريزي و اجتماعي است كه به راحتي با آنچه هست 
پذيرفته مي شود؛ بي هيچ شرح و عنواني. آيا چنين مردي 
مي توانست قبايل پراكنده صحرا را جمع كند و در جنگي 
عليه ترك ها پيروز شود؟ الرنس اين كار را انجام داد. يكي 
از شخصيت هاي كليدي خبرنگار آمريكايي )آرتور كندي( 
است كه برگرفته از لوول توماس است كه يك تنه افسانه 
الرنس را براي مطبوعات انگليسي زبان روايت كرد. خبرنگار 
تصديق مي كند كه به دنبال قهرماني مي گردد كه درباره او 
بنويسد. الرنس هم با شعف اين نقش را مي پذيرد و با نقش 
بازي كردن است كه او جلوه و درخششي مي يابد كه بعيد 

بود يك نظامي عادي بتواند به آن دست يابد.

   الرنس عربســتان با زماني حــدود 216دقيقه مملو 
از جزئيات داستاني نيســت. فيلم خطوط واضحي دارد، 
بدون حشــو و زوايد و بي آن كه ترديدي در مورد جزئيات 
عمليات قهرمان ايجاد كند. چنانچــه فيلم بيان مي كند 
الرنس مي تواند گروه هاي مختلف و پراكنده صحرا نشين را 
متحد كند؛ چراكه در درجه اول او مشخصاً يك غريبه است 
كه حتي نمي تواند خصومت ها و چشــم و همچشمي هاي 
قديمي را درك كند و در نتيجــه جانبداري اي هم در اين 
زمينه نمي تواند داشته باشد و نكته دوم اينكه او مي تواند 
به اعراب نشان دهد به نفع خود آنهاست كه عليه ترك ها 
بجنگند. در اين راه او با رهبران صحرا مثل شريف علي )عمر 
شريف(، شــاهزاده فيصل )آلك گينس( و عودا ابوطايي 
)آنتوني كوئين( پيمان مي بندد و اين كار را با جلب احترام 
و رجوع به منطق آنها انجام مي دهد. گفت وگونويسي اين 
صحنه ها خيلي پيچيده نيست و بولت گاهي اوقات آن را 

آنقدر روان نوشته كه شعرگونه به نظر مي رسد.

   متوجه شــده ام كه وقتي مردم از الرنس عربســتان 
ياد مي كنند از جزئيات طــرح آن صحبت نمي كنند. نگاه 
مطمئني در چشم هاي آنها هست و يادآوري همه تجربه آنها 

را نشان مي دهد؛ تجربه اي كه به كالم درنمي آيد.

   تماشــاي فيلم در سينما شــما را به تحسين ظرافت 
فيلمبرداري فردي يانگ از برهوت صحــرا وادار مي كند  .

الرنس عربســتان يكي از آخرين فيلم هايي بود كه واقعا 
به صورت ۷۰ميلي متري فيلمبرداري شــد؛ به جاي آنكه 
نگاتيو ۳۵ميلي متري را به صورت ۷۰ميلي متري اســكن 
كنند. فيلمسازهايي مانند لين )و همينطور كوبريك، كاپوال، 
تاركوفسكي، كوروساوا و اســتون( عطش و اراده و تواني 
براي در هم كوبيدن كليشــه ها و محدوديت هاي برخاسته 
از قراردادها، جرأت انديشه هاي بزرگ و جسارت تحميل 
آن بر مديران محافظه كار داشتند. اين روزها واژه حماسه 
با فيلم هاي پرهزينه رده »ب« مترادف شــده است. آنچه 
از تماشاي الرنس عربستان درمي يابيد اين است كه واژه 
حماسه تنها با هزينه سنگين توليد به دست نمي آيد بلكه 
محصول انديشه و آگاهي فيلمساز نيز هست. براي درك 
كامل شاهكار ديويد لين، الزم است نسخه ۷۰ميلي متري 
آن را روي پرده بزرگ تماشا كنيد؛ اين تجربه اي است كه 
هر عاشق ســينما، بايد يك بار آن را در طول عمرش انجام 

دهد.

ورای حد تقریر
 جادوی ديويد لين در »الرنس عربستان« همچنان كار می كند

 

  »الرنس عربستان« پاسخ قاطعی است بر آنچه برخی دوستداران سينمای 
معاصر جهان ) كه فقط شامل فيلم ها نمی شود و سريال ها را هم در برمی گيرد( 
در مورد كهنگی سينمای كالسيك می گويند. فيلم ديويد لين بعد از گذشت 
حدود 6 دهه، همچنان پرطراوت، دســت نيافتنی و تكرار ناپذير است. فيلمی 
كه در اولين اكرانش در 1961 از ســوی منتقدان كهنه و دمده خوانده شــد، 
همچنان جلوه و درخشــش را حفظ كرده اســت. ) در حالــی كه برخی فيلم 
های مدرن سينمای هنری اروپا كه در آن ســال ها ستايش همين منتقدان 
را بر می انگيختند به شــكل عجيبی كهنه، مالل آور و در مــواردی غير قابل 
تحمل شده اند(چند فيلم در تاريخ سينما ســراغ داريد كه در زمانی طوالنی 
) باالی ۳ ســاعت و نيم( كل ماجــرا را در »صحرا، بدون زن، بــدون ملودرام 
و تقريباً بدون صحنه های اكشــن« و بدون انبوه جمعيت و ســياهی لشــكر 
برای پــر كردن قاب عريــض و طويــل ۷۰ ميلی متری، روايت كرده باشــد؟ 
 بی جهت نيست كه فيلم غرابت همراه با طراوتش را همچنان حفظ كرده است.

   برای درك دقيق و حظ كامل از آنچه ديويد لين به انجام رسانده  بايد فيلم 
را دست كم يك بار بر پرده بزرگ ســينما ديد: نكته ای كه راجر ايبرت هم در 
انتهای نقدش به آن اشاره كرده است. برای نسل ما كه در دهه شصت فيلم لين 
را روی وی اچ اس ) و اگر بختش را داشتيم با كيفيت آيينه!( تماشا كرده بوديم، 
الرنس خوبی بود و به نظرم وقتی برايمان تبديل به شاهكار شد كه در دهه هفتاد 
در نمايش فيلمخانه ملی و در قالــب دوره فيلم های ۷۰ ميلی متری روی پرده 
تماشايش كرديم . بعد از سه ساعت و خرده ای ضيافتی كه در سينما صحرا مهمان 
آقای لين بوديم و موقع خروج از سينما صحرا، صدای صحرا هنوز در گوشمان 
بود و سيمای مرد پيچيده ای كه از آرمان گرايی به شكست و فروپاشی می رسيد 
مقابل چشمانمان. بازی پيتر اوتول، عمر شريف، آنتونی كويين، تصاوير فردی 
 يانگ و موسيقی موريس ژار در ســينما صحرا، كاركردی جادويی يافته بودند.

 
    از همان صحنه بسيار معروف و بارها ستايش شده خاموش كردن كبريت 
توسط الرنس و ديزالو از نمايی درشت به نمای دور افق در بيابان های عربستان، 
ديويد لين مثل يك ساحر، با ابزار كارش، ســينما، جادو می كند. جادويی كه 
همچنان كار می كند و قضاوت تاريخ درباره شخصيت الرنس به عنوان مامور 
مرموزی كه منويات بريتانيا را در خاورميانه اجرا می كرد را نه كامال كنار می گذارد 
و نه مقهورش می شود. اين كه الرنس واقعا كه بود را می شود در متن های فراوان 
و مفصل تاريخی دنبال كرد. آنچه فيلم ديويد لين به ما عرضه می كند ورای حد 

تقرير است. اين سينماست كه بی واسطه تر از هميشه با ما سخن می گويد.

شاهكاري بي همتا یا فيلمي سطحي؟

   »الرنس عربســتان« درنظرخواهي سال1999 مؤسســه فيلم بريتانيا 
)بي اف آي(، مقام سوم را در ميان 1۰۰فيلم برتر سينماي بريتانيا كسب كرد 
و بعد از »مرد ســوم« كارول ريد و »برخورد كوتاه« ديويــد لين قرار گرفت. 
درنظرخواهي كارگردان هاي نشريه ســينمايي سايت اند ساوند نيز به عنوان 

يكي از 1۰فيلم برتر تاريخ سينما، برگزيده شد.
فيلم زمان نخستين اكرانش مورد حمله برخي از منتقدان مانند اندرو ساريس 
و پالين كيل قرار گرفت ولي زمان به نفع الرنس عربستان عمل كرد و نسل هاي 

بعدي منتقدان، اغلب آن را شاهكار ناميدند.
جاناتان روزنبام، منتقد برجســته آمريكايي در مقاله اش با عنوان »بازگشت 
چشمان آبي« در شيكاگو ريدر در مارس 19۸9 از »الرنس عربستان« به عنوان 
شــاهكار ياد كرد و به آن ۴ســتاره داد. وي همچنين آن را در رده فيلم هاي 
حماسي از نوع »اسپارتاكوس«كوبريك، »شاه شــاهان« نيكالس ري، »ده 
فرمان« سيســيل ب دوميل و »خروج« اتو پر مينجر، طبقه بندي كرد. با اين 
حال او آن را در مرتبه اي بســيار پايين تر از فيلم هايي كه همزمان با »الرنس 
عربستان« در سال1962 اكران شدند، ازجمله »مردي كه ليبرتي واالنس را 
كشت «ساخته جان فورد، »لوليتا« استنلي كوبريك، »هاتاري«هوارد هاوكز، 
»سير دراز روز در شب« ساخته سيدني لومت و »كانديداي منچوري« جان 

فرانك هايمر قرار داد.
به گفته روزنبام، الرنس عربستان همچون قهرمانش، اثري آمرانه، هوشمندانه، 

زيبا، اسرارآميز، مغرور، امپرياليست، خودشيفته و گزافه گوي است.
اما اندرو ساريس، منتقد ديگر آمريكايي در كتاب »سينماي آمريكا«، الرنس 
عربستان را سطحي و بسيار ضعيف ارزيابي كرد و پيتر باگدانوويچ، فيلمساز و 

منتقد سينما نيز آن را اثري متوسط خواند.
مايكل ويلمينگتون در شــيكاگو تريبيون فيلم را اينگونــه توصيف كرد: اين 

حماسه اي است شگفت انگيز و غيرقابل تكرار.
استنلي كافمن هم در نيوريپابليك نوشت:» در شكوه و عظمت است كه الرنس 

پر و بال مي گيرد«.
اين همان فيلمي است كه منتقد نيويورك تايمز زمان اكران آن به بي تناسبي 
با شخصيت واقعي الرنس متهمش كرده بود؛» فاقد جذابيت فردي، رازورزي 
و نوعي شاعرانگي اســت كه در فيلمي درباره الرنس اهل عرفان و شعر،   بايد 
عناصر غالب مي بودند... . اين صرفاً يك اپراي شتري پر سر و صدا و عظيم است«.

يادداشت يك

پالن

سعيد مروتی
روزنامه نگار
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درباره الرنس عربستان
شاهكار 70 ميلی متری دیوید لين

الرنس عربستان 
L a w r e n c e  o f  A r a b i a  1 9 6 2

   كارگردان: دیوید لين. نویســندگان فيلمنامه: 
رابرت بولت و مایكل ویلسون، بر اساس نوشته هاي 
تي. ئي. الرنس. مدیر فيلمبــرداري: فردي یانگ. 
موسيقي: موریس ژار. تدوین: آن ا. كویتس . بازیگران: 
پيتر اوتول )تي . ئي.الرنس(، الك گينس )شاهزاده 
فيصل(، آنتوني كویين )عدا ابوتایي(، عمر شریف 
)شریف علي(، خوزه فرر )مقام ارشد ترك(، آنتوني 
كوایل )ســرهنگ هري برایتون(، كلود رینز )آقاي 
درایدن(، آرتور كندي )جكســون بنتلي(، دانالد 
ولفيت )ژنرال موراي(، ا. اس. جوهر )قاسم(، هاوارد 
ماریون - كرافورد )پزشــك نظامي(، جميل رقيب 
)مجيد(، ميشل ري )فرج(، جان دیمش )داوود( و ضيا 
موحدین )تفس(. تهيه كننده: سام اسپيگل. محصول: 
كمپاني كلمبيا. مدت: 216دقيقه در اكران عمومي 

1962- 236دقيقه در نسخه تصحيح شده 1989.

   تي.ئي. الرنس، افســر دون پايه ارتــش بريتانيا كه 
اطالعات زيادي راجع به سياســت و فرهنگ كشورهاي 
خاورميانه دارد، اســتخدام مي شــود تا ببينــد در باب 
ساماندهي قبايل پراكنده عرب چه كاری مي تواند انجام 
دهد. در اين مرحله از جنگ جهاني اول، بريتانيايي ها به 
كمك و شراكت اعراب در جنگ عليه ترك ها، كه متحد 
آلمان ها هستند، نياز دارند. الرنس مجذوب و مسحور آن 
بيابان هاي بكر و دست نخورده و مردان يك دنده و لجوج 
قبايل عرب است و بالفاصله پس از آنكه شاهزاده فيصل از 
وي قول همكاري مي گيرد، تبديل به يك عرب تمام عيار 
مي شود. الرنس به اتفاق دوســت جديدش شريف علي، 

بندر حياتي عقبــه را فتح مي كند و همچــون قهرماني 
مورد استقبال قرار مي گيرد. الرنس حاال آنقدر جسارت پيدا 
كرده كه بخواهد دست به اعمال نامحتمل بزند. ترك ها او 
را به خاطر جاسوسي مي گيرند و شكنجه مي دهند. همين 
تجربه او را به سلحشــوري بي رحم و بي مالحظه تبديل 
مي كند كه به خاطر لذت كشــتن، مي كشد. او به گونه اي 
معجزه آسا موفق مي شود براي فتح دمشق قبايل عرب را 
گرد آورد ولي كينه هاي كهنه به روياهايش پايان مي دهند. 
الرنس كه خود را به خاطر آنچه بدان تبديل شده )يعني 
مردي ناموفق در انجام مأموريتش كه وجدان خود را نيز 
زير پا گذاشته، مالمت مي كند( خاورميانه را ترك مي كند.

افتخارات: 
   برنده اسكار بهترين فيلم: سام اسپيگل 

   بهترين كارگرداني: ديويد لين
   بهترين فيلمبرداري رنگي: فردي يانگ

   بهترين طراحي صحنه و دكور: جان باكس، جان 
استال و داريو سيموني

   بهترين تدوين: آن ا. كويتس 
   بهترين موسيقي متن: موريس ژار

   بهترين صدا: جان كاكس
   نامزد دريافت جايزه اســكار بهترين بازيگر نقش 

اول مرد: پيتر اوتول 
   نامزد دريافت جايزه اســكار بهترين بازيگر نقش 

مكمل مرد: عمر شريف 
  نامزد دريافت جايزه بهترين فيلمنامه اقتباســي: 

رابرت بولت

راجر ایبرت
منتقد سينما

شناسنامه
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مأمور مرموز بريتانيا
الرنس عربستان كه بود و در خاورمیانه چه ماموریتی را به انجام رساند؟

»الرنس عربستان« يكي از پررمز و راز ترين مأموران بريتانيا در خاورميانه 
بود؛ شخصيتي پيچيده كه مرز ميان جاسوسي و قهرمان توده ها بودن 
را درنورديده بود. بخشــي از اين كاراكتر مرموز و همراه با پيچيدگي و 
تناقض را ديويد لين در فيلمش به نمايش گذاشته است اما اثر سينمايي 
فاخر لين، فقط بخشي از داســتان الرنس عربستان است؛ افسري كه 
پايش به ايران هم باز شد و تا آســتانه اعدام هم پيش رفت و در حالي 
ماموريت اتحاد قبايل عرب در برابر ترك هاي عثماني را پيش مي برد 
كه در مقام نويسنده هم حرف هايي براي گفتن داشت. مكتوبات زيادي 
توسط الرنس نوشته شده و ديگران هم درباره اش زياد نوشته اند. »هفت 
ركن حكمت« كتاب مفصلي كه الرنس آن را نوشته در ايران هم ترجمه 
و بارها بازنشر شده است؛ كتابي كه يكي از مهم ترين منابع رابرت بولت 
براي نگارش فيلمنامه الرنس عربستان بود. كتاب زندگينامه پنهاني 
الرنس عربستان نوشته فيليپ نايتل و كالين سيمپسون هم زندگينامه 
اين مأمور مرموز بريتانياست كه در ايران ترجمه و منتشر شده است. در 
اين كتاب مفصل و پرحجم كه در 18فصل تدوين شده مراحل مختلف 
زندگي و شخصي الرنس بررسي شده است. در كتاب تعدادي از نامه هاي 
الرنس ضميمه شده است. از قهرمان اعراب تا نويسنده اي حساس و از 
جاسوسي در خدمت بريتانيا كه دشمن مردم خاورميانه بود تا چهره اي 
محبوب، هر كدام تكه هايي از پازل مردي را شكل مي دهند كه روزگاري 
توانست اعتماد عرب هاي باديه نشين را به خود جلب كند و بعد از يك 
عمر ماجراجويي در شــرايطي كه روزهای آرامی را در بريتانيا سپري 

مي كرد بر اثر تصادف با موتورسيكلت درگذشت.

يك زندگی پرماجرا
  توماس ادوارد الرنس در ســال 1888 در شهر  تري ماداك ولز متولد شد. در 
سال 18۹6 او به همراه خانواده اش به شهر آكسفورد نقل مكان كردند و او مشغول 
به تحصیل در 2رشــته معماري و زبان شناسي شد. در ســال1۹0۹ او سفري 
تحقیقاتي به كشور عثماني انجام داد. در ســال1۹11 او به صورت افتخاري به 
عضویت گروهي درآمد كه در حال حفاري و كاوش منطقه اي باستاني در كناره 
رود فرات بودند. او به مدت 3سال در آنجا مشغول به كار بود و اوقات فراغت خود را 
صرف مسافرت در منطقه و آموختن زبان عربي كرد. در سال1۹14 با مطالعاتي 
كه درباره منطقه ســینا در نزدیكي مرز هاي عثماني كرد، به همراه همكارانش 
نقشــه هایي تهیه كردند كه بالفاصله از اهمیت استراتژیك فوق العاده برخوردار 
شدند؛ زیرا در همان روز ها در اكتبر سال1۹14 جنگ بین انگلستان و امپراتوري 

عثماني آغاز شد.
با آغاز جنگ، الرنس براي اعزام به منطقه نام نویســي كرد و از آنجا كه در امور 
اعراب تخصص باالیي داشت، به عنوان افسر اطالعات به قاهره اعزام شد. او بیش 
از یك سال در مصر به فعالیت هاي اطالعاتي خود ادامه داد و در سال1۹16 یك 
دیپلمات انگلیسي را براي مذاكره با حســین بن علي، امیر مكه كه علیه قوانین 
عثماني اعالن شورش كرده بود همراهي كرد. لورنس مقامات ارشد خود را متقاعد 
كرد كه شورش طرفداران امیر مكه را حمایت كنند و خود نیز به عنوان افسر رابط 

»ارتش حسین بن فیصل« امیر مكه را همراهي كرد.
نیرو هاي اعراب تحت راهنمایي الرنس توانستند طي یكسري جنگ هاي نامنظم 
خســارات فراواني به خطوط نیرو هاي ترك وارد كنند. او یك متخصص جنگ 
فوق العاده به نظر مي رسید و به شدت مورد عالقه اعراب بادیه نشین قرار گرفت. در 
جوالي 1۹17 نیرو هاي اعراب موفق به تصرف منطقه عقبه در نزدیكي منطقه 
سینا شدند و در آنجا به نیرو هاي انگلیسي كه در حال پیشروي به سوي اورشلیم 
بودند ملحق شدند و در همین حال الرنس به مقام سرهنگ دومي ترفیع یافت. در  
ماه نوامبر وي درحالي كه با لباس مبدل اعراب در حال شناسایي خطوط نیرو هاي 
عثماني بود دستگیر شد و قبل از آنكه موفق به فرار شود مورد شكنجه  قرار گرفت. 
پس از فرار، الرنس به رسته خود كه در حال پیشروي به سوي شمال و شهر دمشق 

بود پیوست.
عربستان آزاد شد اما امید هاي الرنس براي دستیابي به ملتي واحد در شبه جزیره 
عربستان با به وجود آمدن تحزب و فرقه گرایي از دست رفت و او كه خسته و ناامید 
شده بود به انگلستان بازگشت. او هنگامي كه فهمید رقابت شدید بین گروه هاي 
اعراب دستپخت دولت انگلستان است به حضور پادشــاه جورج پنجم رسید و 

مدال هاي افتخاري را كه قرار بود به او تقدیم شود مودبانه رد كرد.
پس از اتمام جنگ او تالش هاي بسیاري براي استقالل كشورهاي عرب انجام داد 

تا آنجا كه در كنفرانس صلح پاریس با لباس اعراب حضور یافت.
او به شخصیتي افســانه اي در دوران زندگي اش تبدیل شــد و در سال1۹22 با 
رد كردن مناصبي با دستمزد باال با نام جعلي جان هام راس در ارتش سلطنتي 

انگلستان ثبت نام كرد.
به تازگي نوشتن یادداشت هاي به یاد ماندني اش از جنگ را با نام »هفت ستون 
حكمت« به پایان برده بود و امیدوار بود با فرار از شهرت، دستمایه اي مناسب براي 
كتابي جدید به دست آورد. كشف و افشاي ماجرا توسط مطبوعات منجر به اخراج 
وي از نیروي هوایي سلطنتي شد اما در سال1۹23 او مجدداً موفق شد به عنوان 
سرباز با نام جعلي تي اي شاو در رسته نیروهاي زرهي ثبت نام كند. او این عنوان 
جعلي را به یاد دوست و نویسنده ایرلندي اش جورج برنارد شاو انتخاب كرد. در 
سال1۹2۵ الرنس مجدداً به نیروي هوایي سلطنتي پیوست و 2سال بعد نام فامیل 
خود را رسماً به »شاو« تغییر داد. در سال1۹27 نسخه خالصه شده خاطرات وي 
منتشر و با اقبال عمومي عظیمي مواجه شد اما مطبوعات و خبرنگاران آن زمان 
از محل سكونت الرنس اطالعي نداشتند و این در حالي بود كه وي به پایگاهي در 
هند اعزام شده بود. در سال1۹2۹ او به انگلستان بازگشت و 6سال آخر عمر خود 
را به نوشتن و كار كردن به عنوان مكانیك نیروي هوایي سلطنتي اختصاص داد. 
در سال1۹32 ترجمه »اودیسه« هومر به انگلیسي را انجام داد و آن را درحالي كه 
نام تي اي شاو را روي خود داشت به چاپ رساند. در فوریه 1۹3۵ الرنس از نیروي 
هوایي سلطنتي اخراج و به كلبه ساده خود در دورست كالووز هیلز بازگشت. در 
سیزدهم می همان سال وقتی به خاطر تصادف درگذشت تمام انگلستان در غم 

او سوگواري كردند.
در برخي از كتاب ها  نیز  به زندگینامه الرنس عربستان اشاره شده كه از آن جمله 
كتاب  »در خاورمیانه چه گذشت « قابل  ذكر اســت. در بخش هایي از این كتاب 
نوشته ناصرالدین نشاشــیبي و ترجمه محمد حســین روحاني كه نشر توس 

منتشرش كرده آمده است:
»الرنس عربستان، افسر، باستان شناس  و سیاستمدار  انگلیسي، دومین پسر از 
پنج فرزند غیرشرعي سر توماس رابرت  الرنس، از پرستار دخترانش  »سرامادن« 
بود. سر توماس  قبال زن و چهار دختر خود را ترك گفته، به »ویلز« كوچیده بود 
و چون زنش حاضر  نشــد  با  طالق موافقت كند، او زندگي زناشویي بدون ازدواج 
را با ســارامادن آغاز  كرد  و تا پایان عمر ادامه داد. وقتي توماس ادوارد به ســن 
8سالگي رسید، خانواده وي درآكســفورد مسكن  گزید  و هرپنج برادر از دانشگاه 

آن فارغ التحصیل شدند.
 الرنس معموال در لباس زنان  كولي  سوریه  از مناطق تحت كنترل نیروهاي طرف 
مقابل بازدید مي كرد و از آنان اطالعاتي به دســت مي آورد.  عكســي كه توسط 
دوستش  »لورل توماس«، برداشته شده اســت، الرنس را در لباس زنان كولي 

نشان مي دهد.
»توماس  ادوارد  الرنس« معروف به  الرنس عربستان در سن 10 سالگي دریافت 
كه فرزندي نامشروع است و ازاین رو  گرفتار  صدمه اي  عاطفي شد. این احساس 
نقص، توماس را به آن وا داشت كه در مدرسه و دانشگاه براي  اثبات  برتري خود بر 
همساالن كوشش كند. او به هنگام تحصیل در رشته باستان شناسي، با جلب  توجه  

خاورشناس  »هوگارت«، وي را به عنوان پدر دوم خود برگزید.
برخي از مورخان مي گویند این احســاس، هر ۵برادر  را بر آن داشت كه تصمیم 

بگیرند هیچ گاه ازدواج نكنند.
الرنس  از  آغاز  جواني شیفته مشرق عربي شد و بارها كتاب »صحراي عرب« نوشته  
»داوتي« را با اشتیاق تمام خواند. ضمن تحصیل در  دانشگاه، به  سوریه  و فلسطین 
مسافرت كرد تا قلعه هاي صلیبي را مشاهده كند و مقاله اي  راجع  به آن بنگارد. در 
سال1۹10 به هیأتي كه موزه بریتانیا براي بررسي آثار باستاني  »كركمیش« به 
كرانه هاي فرات  فرستاده  بود، ملحق شد ولي تا سال بعد در نقطه اي كوهستاني 
در لبنان ماند و در  مدرســه اي مســیحي به فرا گرفتن زبان عربي  پرداخت. در  
ســال 1۹11 دكتر هوگارت به او پیوســت و هردو  با هم به »كركمیش« رفتند. 
هنگامي كه دولت هاي باختري توطئه گري خود را براي تقسیم امالك عثماني  
آغاز  كردند، بریتانیاي كبیر احساس كرد كه  جنگ  به ناچار  بر  سر  این كار در خواهد 
گرفت. به همین خاطر، انگلیسي ها هیأتي را )كه الرنس عضو آن بود( به صحراي 

سینا فرستادند.

الرنس در ايران
  پس از كشته شدن »سیمیتقو«، )تجزیه طلب در كردستان  و لرستان( فرمانده 
قواي آذربایجان از تحریكات  الرنس در  منطقه  اطالع داشت و به وسیله ركن 2 
قواي تحت امر خود كه ریاستش  با  یكي از افسران به نام  ابراهیمي  بود، از  اقدامات 
الرنس مطلع  شد . عاقبت نیز همین افسر  كه  طي ماجرایي از ورود الرنس به ایران 
مطلع بود و تا ارومیه وي را تعقیب كرده  بود، موفق  شــد الرنس  را در مدرســه 

آمریكایي ارومیه شناسایي  و دستگیر  كند.
الرنس  با دیدن نایب اول  ابراهیمي، با خونســردي گفت: »اشتباه كرده اید، من 

پروفسور جاكسن هستم «.
سپس الرنس به دفتر فرماندهي  قواي  آذربایجان انتقال یافت و چون جریان  امر  
با  تلگرام  رمز  به اطالع رضاخان  رسیده  بود، از اعدام وي خودداري شد و نامبرده 
را تحت الحـفظ به زندان تازه تأسیس قصر فرستادند  و او  را به عنوان یك معلم و 

كشیش  ساده  انگلیسي  زنداني  كردند.

  چند  سال  پس از این ماجرا سروان ابراهیمي در مالقاتي با دكتر شیفته، سردبیر 
روزنامه مرد امروز، جزئیات آن را با وي در میان گذاشت و این ماجراي واقعي براي  

نخستین بار در سال1323 در روزنامه مزبور چاپ شد.
دكتر نصراهلل شــیفته در كتاب  »مــرد عجیب« به ذكر جزئیات اجراي نقشــه 
شــورش در زندان قصر و فــراري دادن  الرنــس  از زندان در یكــي از روزهاي 
اسفند130۹ مي پردازد و شرح مي دهد كه او در یك صحنه سازي توسط مأموران 
مستوفي الممالك رئیس الوزراي رضاخان پذیرایي و اطعام و سپس  با  مساعدت هاي 

سرتیپ زاهدي مخفیانه از تهران فراري داده شد.

  نصر اهلل شیفته در پایان كتاب خود مي نویسد: » الرنس از یكي از دروازه هاي 
شرقي  شهر  وارد تهران شد و دیگر  كسي  از وي اطالعي نیافت. مدتي از وي خبري 

نبود تا یك روز جراید خارجي خبر دادند كه الرنس در قاهره دیده شده است!«.
در آرشــیو ســازمان اســناد  ملي  ایران در زمینه ورود الرنس بــه ایران جمعا 
18 ســند وجود دارد كه تاریخ نخستین ســند 1308/10/12 و آخرین سند 

130۹/۹/22شمسي است.

  اولین سندي كه در مورد ورود مخفیانه الرنس  عربستان  به ایران وجود دارد، 
گزارش محرمانه علي منصور، استاندار آذربایجان به وزارت داخله است و از متن 
گزارش استنباط مي شــود كه هواپیماهایي كه از خاك عراق برخاسته بودند، با 
ریختن اوراق و اعالمیه هایي  در مناطق  كردنشــین سردشت، اهالي را به قیام و 

شورش تشویق مي كردند.
در ســال هاي 1308 و 130۹ كه الرنس  به  كردســتان  براي تحریك مردم این 
سرزمین رفته بود، لندن مایل بود براي رضاخان كه در آن زمان به انگلیس ها پشت 
كرده بود دردسر ایجاد  كند. رضاخان  تمایل زیادي به همكاري با آلمان ها داشت 

و لندن از  این همكاري سخت ناراحت بود.

پايان يك زندگي پرماجرا
  این مامور زبردست و نویسنده و ادیب حساس، سر پرسودایی داشت. الرنس 
شیفته موتورسیكلت بود و به گفته برخي رسانه ها، 8 موتورسیكلت گران قیمت و 
بسیار هنري از نوع Brough Superior  كه از برند مشهور رولز رویس بود داشت. 
در صبح روز 13مي 1۹36، الرنس كه روزگاري قصد مسابقه سرعت موتورسیكلت 
با یك هواپیما را داشت به سرعت در محل زندگي خود مشغول موتورسواري بود 
كه متوجه 2پسربچه سوار بر دوچرخه در مسیر خود مي شود. او سعي مي كند با 
منحرف كردن موتورســیكلت خود از برخورد با آنها جلوگیري كند اما با یكي از 
آنها برخورد كرده و از روي موتور پرت مي شود. 6روز بعد الرنس عربستان به دلیل 
جراحات ناشي از این تصادف ساده درگذشت. با وجود این مرگ او باعث نجات جان 
بسیاري شد؛ زیرا پس از مرگ او بود كه تحقیقات در مورد كاله ایمني موتورسواران 
آغاز شد. از همان ابتدا بســیاري در مورد مرگ او تشكیك كردند و پس از آنكه 
دهه ها بعد از مرگش نامه او به بخش رسانه اي نیروي هوایي منتشر شد، بسیاري 

به این نتیجه رسیدند كه ممكن است این تصادف نوعي خودكشي بوده باشد.
در این نامه الرنس نوشته كه بعد از بازنشستگي از نیروي هوایي او آرزو مي كرده 
كاش مرده بود! وي همچنین نسبت به تالش براي یافتن یك شغل دیگر احساس 
ناامیدي داشــته و گفته بود كه مي داند هر جا كه برود رسانه ها او را رها نكرده و 
شــانس موفقیت را از وي خواهند گرفت. او در پایان نامه گفته بود كه هیچ وقت 
دوست ندارد پیر شود. شاید الرنس عربستان باالخره به این یك آرزویش رسیده 
باشد و جهان یكي از افسانه اي ترین و پیچیده ترین شخصیت هاي چند قرن اخیر 

خود را از دست داد.

مهرنوش سلماسی
روزنامه نگار

ناهيد پيشور
روزنامه نگار

  وقتــي دیوید لین ســراغ »الرنس عربســتان« رفت 
كارگردان معتبري بود كــه به تازگي با فیلم »پل رودخانه 
كواي« جوایــز اســكار را درو كرده بــود؛ كارگرداني كه 
هر تهیه كننده اي دوســت داشــت با او كار كنــد . البته 
تهیه كننده ها مي دانســتند كــه دیوید لین در مســیر 
بلندپروازي ها و جاه طلبي هاي عجیــب و غریب افتاده و 
كار كردن با او ساده نیست. سام اسپیگل مشتاق همكاري 
با دیوید لین بود و قرار بود ایــن دو، فیلم زندگي گاندي را 
بسازند و سفري هم به هند رفتند ولي در نهایت اسپیگل 
براي تولید فیلمي درباره گاندي دچار تردید شــد  ؛ تردید 
براي بازگشــت ســرمایه فیلمي كه قطعا پرهزینه از كار 
درمي آمد. اینجا بود كه ماجراي الرنس پیش آمد. زندگینامه 
توماس ادوارد الرنس، افسر بریتانیایي سال ها پیش منتشر 
شده بود. »هفت ركن خرد« كتاب جذابي بود كه الرنس 
درباره زندگي و زمانه خود نوشــته بود. كتابي كه در دهه 
۵0 میالدي كمپاني آرتور رانــك امتیازش را خرید و قرار 
بود فیلمش با بازي درك بوگارد در نقش الرنس ســاخته 
شود. فیلم ساختن براساس زندگي پرماجراي الرنس كار 
دشوار و پرهزینه اي بود و كمپاني رانك در نهایت تصمیم 
گرفت امتیاز كتاب را واگذار كند . این بار الكساندر كوردا، 
تهیه كننده و كارگردان مشــهور وارد گود شد ولي بعد از 
گذشت چند سال كوردا هم از ساخت فیلم الرنس انصراف 
داد و امتیازش را به ســام اســپیگل واگذار كرد. دهه 60 
میالدي آغاز شده بود كه اســپیگل از دیوید لین خواست 
روي كتاب هفت ركن خرد كار كند. نوشــتن ســناریو با 
مایكل ویلســون كه در فیلم پل رودخانه كواي هم با لین 
همكاري داشت، شروع شد. نوشتن فیلمنامه در حالي پیش 
مي رفت كه دیوید لین از كار راضي نبود. اینجا بود كه رابرت 
بولت وارد ماجرا شد . نمایشــنامه نویس جواني كه سابقه 
فیلمنامه نویسي نداشت و دیوید لین اصرار داشت او نسخه 
نهایي فیلمنامه اي را بنویســد كه مشخص بود قرار است 
فیلمي عظیم و سه ساعته از كار دربیاید؛ فیلمي حماسي 
و پرهزینه كه اســپیگل بعد از بازنویســي قسمت هایي از 
فیلمنامه ویلسن توســط بولت، رضایت داد او متن نهایي 
را بنویســد. آن هم درحالي كه پیش تولید آغاز شده بود 
و فیلم در مرحلــه انتخاب بازیگران قرار داشــت. چالش 
بعدي انتخاب بازیگر نقش الرنس بــود. همه چهره هاي 

مشهور كنار گذاشته شــدند و باز هم یك تازه كار انتخاب 
شد. پیتر اوتول در آن زمان بیشــتر به عنوان بازیگر تئاتر 
شهرت داشت و نقش مهمي در ســینما بازي نكرده بود.  
این بار هم اصرار دیوید لین جــواب داد تا چهره اي تقریباً 
گمنام ایفاگر نقشي شود كه ستارگان هالیوود عالقه مند 
بودند آن را بازي كنند. الك گینس با سابقه چند همكاري 
موفق با دیوید لین دیگر بازیگري بود كه قرارداد بست و بعد 
نوبت به آنتوني كویین رسید . خوزه فرر، كلود رینز و آنتوني 
كوایل دیگر بازیگران سرشناس فیلم بودند. با انتخاب عمر 
شریف، هنرپیشه مصري كه شــهرت بین المللي نداشت، 
تركیب بازیگران كامل شد. هنوز بازنویسي فیلمنامه تمام 
نشده بود كه فیلمبرداري آغاز شد. بندر عقبه را در اسپانیا 
بازسازي كردند و صحنه هاي بیابان هم در اسپانیا، اردن و 
مراكش فیلمبرداري شد . گروه تولید ماه ها در بیابان مشغول 
فیلمبرداري بودند و سام اسپیگل همه تالش اش را انجام داد 
تا كار زودتر تمام شود . براي این كارگروه دوم فیلمبرداري 
هم در صحنه حاضر بود ولي دیوید لین حتي گرفتن یك 
نما را هم به گروه دوم واگذار نكرد. ظاهراً اینكه گفته مي شد 
صحنه معروف ارابه راني فیلم »بن هور« )ویلیام وایلر( توسط 
گروه دوم فیلمبرداري و به وســیله كارگردان هاي صحنه 
ساخته شده است باعث شده بود، لین براي اینكه داستان 
مشابهي پیش نیاید، مصمم شــود همه نماها را خودش 
شــخصاً كارگرداني كند  . اصراري كه زمان فیلمبرداري را 
طوالني تر كرد . در مجموع ساخت الرنس عربستان حدود 
2سال طول كشید كه در میان، گروه فقط 8 ماه در بیابان كار 
مي كردند. حماسه 70 میلي متري پرهزینه لین در نهایت 
به سرانجام رسید و جالب اینكه ساخت موسیقي اش را هم 
موریس ژاري عهده دار شد كه زمان زیادي از فعالیتش در 
سینما به عنوان آهنگساز نمي گذشت. در نهایت فیلم آماده 
نمایش شد و در اكران با استقبال تماشاگران مواجه شد و 
بعدها دیوید لین به تاسي از نقل قول معروف عمر شریف 
درباره اش گفت:»از زن در آن خبري نیست. داستان عاشقانه 
و صحنه هاي اكشــن و بزن بزن ندارد و با این حال مردم 

راحت تماشایش مي كنند!«

  وقتی الرنس عربستان آماده نمایش شد، سام اسپیگل 
از دیوید لین خواســت كه فیلم را بــرای اكران عمومی 
كمی كوتاه كند. ظاهراً با اطــالع دیوید لین  برای اكران 
عمومی 20 دقیقه از فیلم كوتاه می شــود.البته لین در 
گفت وگو هایی كه با مطبوعات انجــام داد زیر بار اطالع 

و كســب اجازه از او برای كوتاه كردن فیلمش نرفت. در 
اولین نمایش عمومی فیلم در دهم دســامبر 1۹62 كه 
فیلم را در حضور ملكه الیزابت اكران كردند، نســخه ای 
كه روی پرده رفت ، 3 ســاعت و 42 دقیقه بود ولی یك 
ماه نسخه 3 ساعت و 22 دقیقه ای الرنس عربستان روی 
پرده رفت .سال ها بعد برای نمایش تلویزیونی  اسپیگل 
از لین می خواهد 6 دقیقه از الرنس كوتاه شود. به گفته 
لین ، او تلفنی فهرســت نماهایی كه می شد كوتاه شان 
كرد را در اختیار اسپیگل گذاشته است. فیلم دیوید لین 
به عنوان اثری كالســیك در همه این سال ها همچنان 
دیده می شد. چه در پخش تلویزیونی و اكران های مكرر 
بعدی و چه در شبكه نمایش خانگی و نسخه ویدیویی. 
اواخر دهــه 80 میالدی اتفاق هیجــان انگیزی رخ داد. 
كمپانی كلمبیا تصمیم گرفت محصول كالسیك اش را 
ترمیم و تصحیح كند. این مسئولیت بر عهده باب هریس 
گذاشته شــد كه پیش از آن فیلم قدیمی »ناپلئون« اثر 
ابل گانس را تصحیح و ترمیم كرده بود. با كوشش هریس 
20 دقیقه ای كــه زمان اكران عمومی كوتاه شــده بود 
یافته شد ولی بعد از آن او دچار اختالف با مدیران كلمبیا 
شد، كار به شكایت كشید ونسخه اصالح شده همچنان 
بالتكلیف ماند. در این مرحله استیون اسپیلبرگ و مارتین 
اسكورسیزی وارد ماجرا شدند و به عنوان دو طرفدار پر و پا 
قرص الرنس عربستان كوشیدند با كدخدا منشی مشكل 
حقوقی فیلم را حل كنند و فیلم را از بایگانی راكد كلمبیا 
بیرون بكشند. با كوشش اسكورسیزی و اسپیلبرگ، كار 
اصالح و تكمیل فیلم دوباره ادامه پیدا كرد. این بار عالوه بر 
هریس، دیوید لین و آن كوتس تدوینگر فیلم هم پای كار 
آمدند. كار تدوین و تصحیح نسخه تازه الرنس عربستان 
2 سال طول كشید. آنها به موقع به داد فیلم رسیدند چون 
نگاتیو ها در آستانه پودر شدن بود. بخشی از باند صدای 
فیلم هم گم شده بود و پیتر اوتول، آنتونی كویین و عمر 
شریف به اســتودیو آمدند تا دیالوگ های مفقود شده را 
دوباره بگویند.در نهایت نسخه كارگردان آماده نمایش 
شد و در مراسمی باشكوه با حضور عوامل اكران شد. این 
همان نسخه ای اســت كه این روزها در دسترس است و 
چند سال پیش نسخه بلوری آن منتشر شد. فراهم شدن 
نسخه كامل و تصحیح شده فیلم بازتاب زیادی در رسانه ها 
داشــت. منتقدان دوباره درباره فیلم نوشــتند و این بار 
برخالف اكران اول، همه نقدها ستایش آمیز بود. الرنس 

عربستان تولدی دیگر را تجربه كرده بود.

چند روايت معتبر درباره الرنس عربستان
شاهكار دیوید لین چگونه ساخته شد؟ 

روايت پيتر اوتول از بازي در الرنس عربستان

يك ماجراجويي باشكوه
  من در نقش شــایلوك در»تاجر ونیزي« بازي مي كــردم و جزو جوان ترین 
بازیگران نقش اول مرد آنجا بودم. فكر كنم بیست و هفت،هشت ســال داشــتم و 
متقاعد شده بودم كه روزي بازیگري شكسپیري خواهم شد. سپس تماسي تلفني 
از دیوید لین دریافت كردم: آیا امكان دارد به لندن بیایي و اگر آمدي مي تواني با هم 
یك مالقات كوچك داشته باشیم؟ چند روز مرخصي داشتم و به لندن رفتم. آن 
زمان هركسي در جهان قرار بود الرنس عربستان را بازي كند به غیر از من! دیوید 
آن وقت ها، همسري هندي به نام لیال داشت كه با مرشد خود به دور دنیا سفر كرده 
بود. آن مرشد، فیلم سیاه و سفید جمع و جوري به نام »روزي كه آنها بانك انگلستان 
را سرقت كردند« دیده بود. من در آن فیلم نقش یك افسر انگلیسي جوان را بازي 
مي كردم. بعد به پیش دیوید رفته و گفته بود: من همین االن مردي را كه باید نقش 
الرنس عربستان را بازي كند، دیدم. دیوید هم به تماشاي فیلم رفت و این شد كه 
با من تماس گرفت. آن وقت من و دیوید در یك رســتوران با هم مالقات كردیم و 
از هر دري حرف زدیم. او به من گفت كه مي خواهد تســت دوربین بگیرد. پس به 
استودیویي كه پر از شن هاي صحرایي بود، رفتیم. من در جلوي تپه هاي شني با 
لباس بلند الرنس عربستان ایستادم و كاله بامزه اي بر سرم گذاشتم و سپس آن 
رداي سفید را با یونیفورم ارتش عوض كردم. صبح روز بعد بود كه دیوید لین گفت: 
ببین! من مي خواهم تو نقش الرنس عربستان را بازي كني. تهیه كننده فیلم سام 
اسپیگل بود. به كارگردان گفتم: شما به دردسر بزرگي افتاده اید، به خاطر اینكه او از 
من خوش اش نمي آید! دیوید پرسید: چرا و من گفتم: خب، حدود یك سال پیش 
كاري كردم كه او را عصباني كرد و به همیــن دلیل، به هیچ وجه از من خوش اش 

نمي آید.
ولي هیچ چیز نمي توانست دیوید لین مصمم را از تصمیمش منصرف كند. بنابراین 
سام اسپیگل با اكراه پذیرفت و من به دیوید گفتم: با افتخاري فراوان براي این فیلم 
آماده ام اما اول باید فیلمنامه را بخوانم. این شغل من است، باید واژه ها را بشناسم 
و نمي توانم كه همینطوري بگویم الرنس عربستانم! دیوید موافقت كرد و با هم به 
دفترش در لندن رفتیم و فیلمنامه را به من داد تا بخوانم اما اجازه نداشتم دفتر را 

ترك كنم و باید تمامش را آنجا مي خواندم.
 

  با اینكه دیوید دائما در حال  رؤیا پردازي بود، همیشه از جلو، تمام حركات ما را 
رهبري مي كرد. چیزي كه به محض شروع فیلمبرداري، نظرم را جلب كرد، تحسین 
و عالقه وافرش به بازي خوب بود. همیشه انتظار بهترین را داشت. اگر بهترین ات را 

به او مي دادي، بهترین دوست دنیا مي شد.

  لحظه اي كه اعتماد او به من شكل گرفت، وقتي بود كه براي نخستین بار، آن 
لباس سفید را مي پوشیدم. دیوید آمد و گفت: یك حفره اي هست. من پرسیدم: 
كجا؟ و او گفت: در فیلمنامه، از پوشــیدن لباس تا صحنه مالقات عودا ابو طایي، 
حفره اي هست. ازم پرســید كه اگر به جاي آن مرد جوان، براي نخستین بار، آن 
پیراهن بلند سفید را در وسط بیایان مي پوشیدم، چه مي كردم؟ اندكي فكر كردم و 
حركاتي كه در فیلم مي بینید را، در پس زمینه اي از تضاد آسمان و زمیني كه حالتي 
نیمه دایره داشت و دیوید پیدایش كرده بود، انجام دادم و ناگهان فهمیدم نخستین 
كاري كه یك مرد جوان، در این وضعیت انجام مي دهد، چیست: مي خواهد خودش 
را در آن لباس ببیند. در وسط صحرا هم كه آینه اي پیدا نمي شود، یا حتي بركه اي 
آب. پس خنجرم را كه پهن و صیقلي بود درآوردم و خــودم را در آن نگاه كردم و 

صداي دیوید را شنیدم كه از پشت دوربین گفت: پسر باهوش. و این به نمادي از 
فیلم تبدیل شد. چندي بعد، دیوید در صحنه مبارزه از من خواست دوباره خنجر 
خوني را درآورم و به آن نگاه كنم؛ صحنه اي كه در آن الرنس مي فهمد معصومیتش 

از بین رفته و این زندگي انسان هاست كه او دارد با آن مثل یك توپ بازي مي كند.

  تي. اي. الرنس در آن زمان، مرد جواني بوده. پدرش را كه به شــدت ستایش 
مي كرده از دست داده و برادر محبوبش در فرانسه، كشته شده؛ او از لحاظ احساسي 
تكان خورده است و تا آن زمان، رابطه با دولت انگلستان، برقراري ارتباط با پادشاهان 
و پوشیدن آن پیراهن بلند سفید را هیچ گاه تجربه نكرده است. او هرگز نمي توانست 
در اكسفورد موفق باشد  یا در جهان باستان  شناسي. تالش اش را كرد اما هرگز با 
دنیاي ارتش همسو نشد. منظورم این است كه او كسي است كه فراموش مي كند 
یونیفورم نظامي اش را بپوشد و با یك كت ساده، ظاهر مي شود؛ ناامیدانه و بدون 

آسایش.
 

  ففط یك صحنه موتورسواري داشتم تا كارم در فیلم تمام شود اما در واقع آخرین 
سكانس، صحنه اي بود كه در صحرا گرفته مي شد. دوست من برایان پرینگل، راننده  
ماشین در آن ســكانس بود كه باالتنه یونیفورم را پوشیده بود اما در پایین، هردو 
پاهایمان را در میان بسته هاي یخ گذاشته بودیم. در آن سكانس كاري جز خیره 
شدن به پنجره نداشــتم. با این حال، دیوید این نما را چندین و چندبار گرفت. او 

مي خواست این صحنه بي نقص باشد؛ در آن زمان كمي آزار دهنده بود اما االن نه.
 

  اولین جمله اي كه دیوید در نخستین روز فیلمبرداري به من گفت این بود:» 
داریم به یك ماجراجویي باشكوه مي رویم، پیت!« و آن جمله در ذهن من باقي ماند. 
هر زمان كمي خسته یا كم انرژي مي شــدم به یاد حرفش مي افتادم. پس از اتمام 
فیلم، لین به من گفت: خب پیت، ماجراجویي كردیم. ما ماجراجویي مان را به پایان 
رساندیم. یادم است كه خیلي برانگیخته بودم، با این حال مي دیدم دیوید انگار گم 
شده است. مي دانید، این فیلم براي سال هاي سال، تمام زندگي او بود. هرچه بود، من 
كه خیلي خوشحال بودم از كویر خالص مي شوم. پس پاسپورت و هرچه پول داشتم 
و یك تي شرت و شلوار برداشــتم و با یك جیپ به سمت مراكش حركت كردم. با 
سرسختي بر پدال گاز فشار مي آوردم تا زودتر خودم را به كازابالنكا برسانم؛ به جایي 

كه قباًل عمر شریف تعریفش را كرده بود. مي خواستم جشن بگیرم!



15 2 چهارشنبه 7 مهر  1400  شماره 8326  درنگ 3 0 2 3 6 3 0
 جاودانه های تاریخ سینما:

الرنس عربستان

این شماره

يك كمال گراي واقعي
بازخواني مقاله احمد اميني درباره ديويد لين

  متولد سال1۹08 در كريدون، يكي از محله هاي حومه لندن. پدر و مادرش هر 
دو از پيروان فرقه كواكريسم بودند  ، اما به گفته دوستش جان باكس، ديويد بعدها، 
احساس هاي پيوريتن هاي انگليسي را به شــدت كسب كرد: شور و خونسردي، 
فضاي مذهبي خانواده و مدرسه، باعث دلسردي اعضاي عالقه مند به سينماي 
خانواده بود. اما ديويد اغلب از مستخدمه شــان چيزهايي درباره چارلي چاپلين 
مي شــنيد. اين زن حتي برايش صحنه هايي از فيلم هاي چارلي را در آشپزخانه 
بازي مي كرد. در سيزده سالگي، هنگام گذراندن مدرســه كواكرها، شنبه ها و 
چهارشــنبه ها دزدكي به ســينمايي مي رفت كه نزديك خانه شان بود. »سگ 
باكسرويل« )1۹21( نخستين فيلمي بود كه ديد و سينما برايش همه  چيز شد. 
خودش به ياد مي آورد: »شعاع نوري كه از ميان دود راهش را باز مي كرد، نخستين 
افسون زندگي من بود. جادويي بود لمس ناپذير. فكر نمي كردم هرگز اين شانس 
را به دست آورم كه وارد اين كار شوم. آنهايي كه در اين كار بودند در رؤياها سير 
مي كردند. و فكر مي كنم هنوز هم همينطور است.« اما در عالم واقع خانواده اش 
شروع به از هم پاشيدن كرد. پدر ديويد مادر او را ترك كرد و دو برادر كوچك ترش 
هم از آنها جدا شدند. و او با دلي ناشاد، خيلي زود شروع به كار كرد. در نوزده سالگي 
شغلي در شعبه لندن استوديوي گومون پيدا كرد. كار او آوردن چاي و حلقه هاي 

فيلم خام براي گــروه فيلمبرداري 
در مقابل هفته اي  10شيلينگ بود، 
اما با آشــكار كــردن لياقت هايش، 
به زودي متصدي كالكت و ســپس 
دستيار سوم كارگردان شد. دوستي با 
متصدي نمايش فيلم استوديو باعث 
شد كه ديويد موفق شود به طور مرتب 
فيلم هاي فيلمبرداري شــده روزانه 
)راش ها( را همراه با كارگردان هاي 
مختلف ببيند. يك روز ديويد دست 
به كار تدويــن مقداري فيلم شــد 
كه توســط يك تدوين كننده فقط 
ســرهم شــده بود. نتيجه كار او كه 
يك فيلم بسيار روان بود چنان جلب 
نظر كرد كه به زودي شروع به تدوين 
فيلم هاي خبري »بريتيش گومون« 
و »بريتيش موريتون« كرد و پس از 
تدوين چند فيلم بلند، الكساندر كوردا 
قــراردادي براي تدويــن فيلم هاي 

استوديويش با ديويد لين امضا كرد.

  در اواخر دهه1۹30 او را به عنوان 
يك جوان با اســتعدادي درخشان 
در اين حرفه مي شناختند. به گفته 
مايكل پاول، »تدوين حيرت آور فيلم 

»پيگماليون« در 1۹38- ســاخته گابريل پاســكال- همه را حيرت زده كرد. 
به خصوص صحنه اي كه وندي هيلر حرف زدن را مي آموزد، اصال با تدوين درخشان 
او خلق شده«. ولي حيرت آور تر اين است كه به گفته خود لين، او اين فيلم ناطق 
را بدون استفاده از ميز تدوين صدادار تدوين كرده است؛ يعني كاري بسيار دشوار 
و برخالف عرف و قراردادهاي حرفه اي تدوين. دو كار درخشان ديگر او در زمينه 
تدوين، فيلم هاي »يكــي از هواپيماهاي ما گمشــده« )1۹41( و »مهاجمان« 
)1۹42( - هر دو از ساخته هاي مايكل پاول- است. هر چند كه در اين دوران بارها 

به او پيشنهاد كارگرداني فيلم شد ولي او منتظر ماند تا زمان مناسب.

  فيلم »كشتي كه در آن خدمت مي كنيم« )1۹42، كارگرداني با نوئل كوارد( 
هرچند كه يك اثر تبليغاتي براي تهييج مردم در دوران جنگ دوم جهاني بود، 
ولي فرصت مناسبي بود براي معرفي يك سينماگر خوش قريحه ذاتي - اين فيلم 
بيش از هر چيز نشان دهنده سرچشمه توانايي هاي او در سينماست؛ يعني تدوين. 
كوارد فيلمنامه سه فيلم بعدي او: »اين نسل شاد«)1۹44(، »روح شاد«)1۹4۵( و 
»برخورد كوتاه«)1۹46( را براساس نمايشنامه هايي از خودش نوشت ؛ آثاري كه 
ديويد لين را به عنوان سازنده فيلم هاي كوچك، گرم، با احساس و صميمي مشهور 
كردند. شهرتي كه وقتي در اواخر دهه1۹۵0 با عظمت و شكوه فيلم »پل رودخانه 
كواي« )1۹۵7( و در دهه بعدش، با سر و صدا و موفقيت هاي مالي دو فيلم »الرنس 
عربستان«)1۹62( و »دكتر ژيواگو«)1۹6۵( به آن خدشه وارد شد، منتقدان هم 
با اين فيلمساز سر ناسازگاري گذاشــتند. تا آنجا كه خودش درباره منتقدان و 
نقدهايي كه درباره فيلم هاي اخيرش مي نوشتند، گفت:» آخرين نقد مثبتي را كه 
درباره من نوشته شد فراموش نمي كنم . به فيلم »دختر رايان« - محصول 1۹70- 
چنان حمله هايي شد كه من را از پا درآورد.« شايد به همين دليل بود كه پس از 
اين فيلم، مدت 14 سال چيزي نساخت . هرچند كه خودش »نداشتن موضوع« را 
بهانه مي كرد ولي همه مي دانستند كه آن حمله ها به غرور او لطمه بزرگي زده اند.

  »در اين نسل شاد«، ميزانســن هاي ديويد لين، با كمك شخصيت پردازي 
او - كه متكي بر بازي هاي عالي و حرفه اي بازيگرانش اســت- جان مي گيرند. 
شيوه طراحي اين ميزانسن ها، با ياري گرفتن از وابستگي و رابطه ميان دوربين، 
دكور و بازيگران، بيشتر شبيه به طراحي رقص در باله است. ولي اين فيلم برخورد 
كوتاه- آخرين همكاري مستمر لين با نوئل كوارد- بود كه با استقبال بسيار روبه رو 
شد و در ضمن شهرت سازنده اش را هم تثبيت كرد. البته فيلم به خاطر موضوع 
جسورانه اش در خود انگلستان مورد حمله اخالق گرا ها واقع شد. فيلم از نظر مالي 
هم چندان موفق نبود، اما ارزش هاي اصلي اثر در توصيف مســتندگونه زندگي 
طبقه متوسط در شهرستان هاي انگلستان و استفاده از دكور و جزئيات واقع گرايانه 
صحنه ها نهفته است. لين احساســات فيلمش را از يك رشته عدم تجانس كه 
ناشي از تركيب وضعيت هاي مبتذل با خشونت اكسپرسيونيستي گذر قطارهاي 
سريع الســير و انحراف شهرســتاني ها در مقابل رومانتي سيزم منحرف كننده 
موسيقي راخمانينوف و تأكيد بر يكي از اغراق آميز ترين بازي هاي تاريخ سينما 
به دست مي آورد كه بعدها توانست با نماهاي وسيع صحرا در الرنس عربستان و 

بيابان هاي سيبري در دكتر ژيواگو به آن دست يابد  .

  فيلم هاي  بعدي لين، آثاري به مراتب كوچك تر و كم ادعا تر به نظر مي رسند. 
اما شهرت لين به عنوان كارگرداني كه از مكان ها، بيشترين استفاده را مي كند، با 
نمايش زيبايي هاي شهر و نيز در فيلم »دوران تابستان« )1۹۵۵( به دست آمد. و 
از اينجا بود كه او بيشتر يك كارگردان جهاني شناخته شد تا كارگرداني انگليسي. 
و از اين به بعد بود كه براي ساختن فيلم هاي بعدي اش، هر بار به گوشه اي پرت و 
دور افتاده از جهان سفر كرد. گويي لين در سفر هاي حماسي فيلم هايش به دنبال 
كشف خويشتن و رهايي از خود است. خود او درباره سفرهايش مي گويد: »دو بار 
كانال پاناما را پيموده ام، در نيوزيلند، جزاير كوك، تاهيتي و مجمع الجزاير تآموتو 
هم بوده ام. از فراز بلندي هاي جزاير كوك و جزاير پولينزي هم با هلي كوپتر پرواز 

كرده ام. اينها جاهايي از جهان هستند كه دوستشان دارم.« 
هويت حرفه اي لين بيشــتر از وراي نماهايي قابل تشــخيص است كه با صرف 
زمان، پول و انرژي به دقت ساختار داده شده اند. و اين مسئله نشان دهنده برخي 
وابستگي هاست ميان كارگردان و قهرمان هاي آثارش . كلنل )الك گينس( در فيلم 
پل رودخانه كواي بايد مردانش را ترغيب كند براي بنا كردن يك پل عظيم، حتي 
اگر اين پل براي دشمن ژاپني باشد. الرنس )پيتر اوتول( صحراها را با دشواري 
طي مي كند تا خودش را تطهير كند. و شگفتي ناشي از سفر در ميان بيابان هاي 
سرد و پر برف سيبري توسط دكتر 
ژيواگو )عمر شريف( و نمايش زندگي 
دشوار در روسيه ابتداي قرن بيستم، 
ماهيتي مشابه همان شگفتي اي دارد 
كه بينندگان اين آثار در مقابل كار 
شاق سازندگانشان دچارش خواهند 

شد.
»دختر رايــان« برخــوردار از يك 
فيلمنامــه اريژينــال، آخريــن 
محصول كامل شده مشترك لين و 
نويسنده اش رابرت بولت است. بولت 
با نوشتن فيلمنامه الرنس عربستان 
پاي به دنياي ســينما گذارد- او تا 
آن زمان نمايشنامه نويس مشهوري 
بود كه آثاري همچون »مردي براي 
تمام فصول« را براي تئاتر نوشــته 
اســت. 3 فيلم حاصل اين همكاري 
بوده- همراه با دكتر ژيواگو- كه اين 
آثار از درخشان ترين فيلمنامه هاي 
تاريــخ ســينما و مشــهور ترين 
ساخته هاي كارگردانش هستند. و 
پرداخت سينمايي لين كه تمايل به 
عرضه موقعيت هايــي رمانتيك- يا 
به قولي »انسان دوستانه« و يا متهم 
شده با برچسب گرايش به انگيزش 
احساســات رقيقه- دارد؛ بر بستر اين نوشــته ها، بهترين فرصت را براي تجلي 

يافته اند.
الرنس عربستان به روشني تكامل يافته ترين فيلم لين و نمايشگر اوج تسلط 
فني اوست )شايد به همين دليل خود او گفت كه اين فيلم وصيتنامه من است(. 
تمايل لين به قهرمان پردازي در خلق شــخصيت پيچيــده و مرموز الرنس و 
شخصيت هاي ديگري همچون علي )عمر شريف(، فيصل )الك گينس( و عودا 
)آنتوني كويين(، بدل به وجوه مختلفي از پيكره يك قهرمان آرماني مي شود. 
هرچند كه كارگردان هاي ديگري هم در پرداخت و ســاختار بخشــيدن به 
صحنه هاي پرشكوه و بزرگ داراي شهرت هستند، ولي ويژگي كار لين در ساخت 
چنين صحنه هايي، توجه او به جزئيات دور از نظر در بطن نماهاي وسيع و اخذ 
احساسات انساني در معركه هاي پر از هياهوست. در همين فيلم، پس از پايان 
كشتار عثماني ها توسط اعراب، دوربين از روي اجساد و بقاياي در حال سوختن 
قافله عثماني حركت مي كند )همراه با علي كه به دنبال الرنس مي گردد( تا به 
الرنس مي رســد كه با خنجري خونين به دست، مات- و شايد وحشت زده- از 
اين خونريزي به نقطه اي خيره شده اســت. اما معموال پرداخت استيليزه لين 
را بايد در لحظه هايي جســت وجو كرد كه او از نمايش مستقيم رويدادها - كه 
معموال خشونت بارهايشان هم هست- طفره مي رود. مانند صحنه اي در دكتر 
ژيواگو كه مردم انقالبي در يكي از خيابان هاي مسكو به دست سواران تزار قتل 
عام مي شوند و يوري ژيواگو از بالكن خانه اش ناظر اين ماجراست. لين مهابت 
اين معركه خونين را فقــط به صورت نمايش بازتاب ايــن حادثه روي صورت 
ژيواگو - در يك نماي درشت ممتد- منتقل مي كند. مي شود ادعا كرد كه قدرت 
سينماگري ديويد لين در واقع در استعداد او براي نمايشي- دراماتيزه- كردن هر 
رويداد ساده و احيانا بي اهميت است و با نمونه هاي ديگري از سينماي استيليزه 
او، مانند مواجهه رزي رايان با ســتوان جوان در جنگل در فيلم دختر رايان كه 
بدل به صحنه اي متشكل از زيباترين و گويا ترين نماها از عناصر طبيعي موجود 

در يك جنگل.
لين در 1۹84 فيلم »گذري به هند« را براســاس فيلمنامه اي نوشــته خودش 
)اقتباس شده از داستان مشهور ئي، م. فورستر( ساخت كه نتوانست موفقيت هاي 
سه فيلم مشهورش را تكرار كند. ظاهراً نيمه هاي دهه1۹80، زمان مناسبي براي 
ارائه سينمايي شاعرانه و رمانتيك همچون آثار اين فيلمساز نبود. مرگ او آخرين 
ساخته اش »نوسترامو« )1۹۹1( را، كه مجددا فيلمنامه اي از رابرت بولت داشت، 
نيمه تمام گذاشت. اما مدتي پيش از مرگ لين، مقداري از فيلم الرنس عربستان- 
حدود 20 دقيقه- به دست آمد كه توسط تهيه كننده فيلم، سام اسپيگل، از فيلم 
كم شده بود. با اضافه شدن اين 20دقيقه، هم زمان آن به حدود 240دقيقه رسيد و 
هم اينكه فيلم بار ديگر نگاه جدي تر منتقدان را به خود و سازنده اش جلب كرد. لين 
در مدت 42سال، 16فيلم ساخت و اين آثار به شكل حيرت آوري 4۵ بار كانديداي 
جايزه اسكار بوده اند كه 6مورد آن براي كارگرداني شان بوده و 3۹ مورد ديگر براي 
بقيه عوامل شان )به نظر مي رسد كه اين خودش يك ركورد باشد(. خود او نيز براي 
فيلم هاي پل رودخانه كواي و الرنس عربستان اين جايزه را به دست آورده است. 
ديگر فيلم هاي او عبارتند از: »دوستان پرشور«)1۹48(، »مادلين«)1۹4۹(، »سد 

صدا« )1۹۵2( و» انتخاب هابسن« )1۹۵3(.

وقتي ديويد لين در 1۹ آوريل1۹۹1 از دنيا رفت رسانه ها به شكل گسترده اي به زندگي و آثار كارگردان »الرنس عربستان« 
و »دكتر ژيواگو« پرداختند. در ايران هم در قالب خبر، گزارش و مقاله در مطبوعات از ديويد لين ياد شد. دقيقا 3۰سال 

پيش در چنين روزهايي از روزنامه هاي يوميه گرفته تا هفته نامه هايي چون »هدف« كه صفحات سينمايي اش به 
دبيري پرويز نوري منتشر مي شد و ماهنامه هاي فرهنگي چون »آدينه« ياد و خاطره ديويد لين گرامي داشته شد. 
در تابستان13۷۰ ديگر ماهنامه »فيلم« تنها نشريه سينمايي ايران نبود و »گزارش فيلم«، »فرهنگ و سينما« و 
هفته نامه »سينما« هم انتشارشان آغاز شده بود؛ نشرياتي كه همگي صفحاتي به ديويد لين و آثارش اختصاص 
دادند. با اين همه مطابق معمول باز هم حرف آخر را مجله فيلم زد. مقاله احمد اميني درباره زندگي و آثار ديويد 
لين، جامع ترين مطلبي بود كه در نشريات فارسي زبان منتشر شد؛ مقاله اي كه در شماره1۰۹ ماهنامه فيلم به 

تاريخ مرداد 13۷۰ چاپ شد. احمد اميني در آن سال ها دبير بخش نقد فيلم ماهنامه فيلم بود و كتاب »صد 
فيلم تاريخ سينماي ايران« را به تازگي منتشــر كرده و در تدارك ساخت نخستين فيلم بلند 

سينمايي اش )»ســايه هاي هجوم«( بود. مقاله اي كه اميني 3 دهه پيش درباره ديويد لين 
نوشته و اينجا باز نشرش كرده ايم، هنوز هم پر نكته و خواندني است .

چند روايت معتبر درباره الرنس عربستان
شاهكار ديويد لين چگونه ساخته شد؟ 

روايت عمر شريف 

ديوانه وار 
  زماني كه قرار شــد در فيلم ديويد لين بازي كنم با خودم فكر كردم »الرنس 
عربستان« فيلم ديوانه كننده اي است؛ فيلمي كه بازيگر زن ندارد. قصه، ملودرام 
و عشقي در كار نيست. فقط مردان هستند و حادثه زياد ندارد، مبارزه هاي زياد 
هم ندارد. الرنس عربســتان خيلي خوب بود چون كارگــردان بي نظير بود. اين 

واقعيت است.

  ديويد از بازيگران تنفر داشت. او به خود سينما عالقه مند بود. كارش فيلمسازي 
بود. بازيگران را استفاده مي كرد اما آنها را دوست نداشت و عاشق شان نبود. فقط 
فكر مي كرد: »اين بازيگر اين نقش را بازي خواهد كــرد.« وقتي از مصر انتخابم 
كرد مرا نمي شــناخت. فقط گفت: »مي خواهم يك عرب اين نقش را بازي كند. 
يك عرب واقعي. مي خواهم كه انگليسي بلد باشد«. همه اين اتفاق ها افتاد چون 
من در قاهره به يك مدرسه انگليسي مي رفتم. بنابراين با من تماس گرفت. من به 
صحرا رفتم و ديويد لين از من خوش اش آمد. تا آن زمان20فيلم بازي كرده بودم 
ولي مشهورترين بازيگر مصر من نبودم. همســرم فاتن حمامه بود.روزي يكي از 
دستياران اسپيگل به قاهره آمد و گفت ديويد لين من را براي يكي از نقش هاي 
كوتاه فيلم تازه اش درنظر گرفته و از من خواســت كه به اردن بروم. بالفاصله به 
اردن رفتم. وقتي هواپيما درست در وسط بيابان روي زمين نشست، نقطه اي روي 
شن و ماسه ها ديده مي شد. لين خودش دنبال من آمده بود.  او مرا تا يك كاروان 
همراهي كرد. پيراهن عربي سياهي به دستم داد و قيافه ام را به صورت هاي مختلف 
امتحان كرد ؛ با ريش، بدون ريش و به اين نتيجه رســيد كه سبيل بيشتر به من 
مي آيد و از آن روز تا به حال آن سبيل را نگه داشــته ام. دو بار تست دادم يكي با 
موريس رنه و ديگري با پيتر اوتول و فردا صبح به قاهره برگشتم. يك ماه بعد مرا 
به لندن فراخواندند و قرارداد بستند. وقتي فيلمنامه را خواندم تازه فهميدم چه 

نقشي برايم درنظر گرفته اند.

  ديويد لين كارگردان بي نظيري بود. دغدغه ذهنــي لين ضرباهنگ صحنه 
بود. وقتي همه  چيز درســت سر جايش قرار داشــت، مي گفت محشر است ولي 
ســرعت صحنه را بايد يك دقيقه كمتر كنيم! بيش از هر چيز جابه جايي صحنه 
وقت مي گرفت . تدارك صحنه ظهور من در بيابان 2هفته وقت برد . لين دوربين 

را كاشــت و خطي بين دوربين و من كه در آن دور، دورهاي افق ايستاده بودم، 
كشيد و مجال داد تا تماشاچي نقطه سياه را در افق بيابد  و بعد نگاهش را روي اين 
نقطه - كه من باشم- متمركز كند و آن نقطه سياه با جلوتر رفتن تبديل به سايه 
يك آدم شود. در فاصله خط راســت بين من و دوربين، شن هايي يكي از ديگري 

روشن تر كار گذاشته بودند.

  2 سال بود همان پيراهن مشكي را بر تن داشــتم . دقيقا يادم نيست آخرين 
صحنه اي كه در فيلم بازي كردم چه بود. اين را به خاطر دارم كه وقتي كات دادند 

لباسم را تكه تكه كردم! 

  لين من را خيلي دوست داشت. يكي از انگشت شمار بازيگراني بودم كه او در 
عمرش دوست داشت. لين از بازيگران متنفر بود.

روايت ديويد لين 

جاه طلبي تمام عيار 
  بعد از »پل رودخانه كواي« قرار بود زندگي گاندي را بسازم. سام اسپيگل البته مردد 
بود. او را به هند بردم تا ترديدش برطرف شود و با جواهر نعل نهرو مالقات كند . وقتي به 
هند رفتيم اسپيگل دچار ترس شد . اسپيگل تصور مي كرد گاندي در جايگاه قديس ها 
قرار دارد و ساختن فيلم زندگي اش ريسك بزرگي است. اما راستش مشكل اصلي چيز 
ديگري بود. اسپيگل فكر مي كرد فيلم زندگي گاندي نمي تواند خيلي بفروشد. گاندي 
قهرماني نيست كه مردم براي تماشاي زندگي اش بليت بخرند و به سينما بيايند. وقتي 
ساخت فيلم زندگي گاندي منتفي شد، ماجراي الرنس عربستان پيش آمد. سناريو 
را مايكل ويلسون مي نوشت و من خيلي راضي نبودم. ويلسون زيادي آمريكايي بود 
و نمي توانست پيچيدگي ها و ظرافت هاي انگليسي را درك كند و به توصيف درآورد. 
همچنان با ويلسن كار را پيش مي برديم و من خسته و نااميد بودم. فيلمنامه آن چيزي 
نبود كه من مي خواستم. تا اينكه شــبي به ديدن نمايش »مردي براي تمام فصول« 
رفتم كه نويسنده اش جواني به نام رابرت بولت بود. حس و حال نمايشي درام به فكرم 
انداخت كه شايد نويسنده اش بتواند از پس فيلمنامه الرنس هم برآيد. مشكل اينجا 
بود كه رابرت بولت تجربه اي در كار فيلمنامه نويسي نداشت و سخت مي شد اسپيگل را 
متقاعد كرد كه به مردي اعتماد كند كه تا آن زمان فيلمنامه اي ننوشته است. اسپيگل 
براي تست زدن او يكي از سكانس هاي فيلمنامه اي كه ويلسن نوشته بود را در اختيارش 
گذاشت. بولت رفت و با 10صفحه فيلمنامه عالي برگشت. آن قدر كارش خوب بود كه 
اسپيگل سريع با او قرارداد بست. او نخستين فرد ناشناسي بود كه الرنس مي رفت تا 

به شهرت برساندش.

  خيلي ها دوست داشتند نقش الرنس را بازي كنند. در هاليوود بازيگران مشهوري 
بودند كه پيشقدم همكاري با ما بودند و تهيه كننده هم به چهره هايي مثل مارلون براندو 
و آنتوني پركينز فكر كرده بود. من مخالف بودم. براندو را مي شد به عنوان الرنس باور 
كرد؟ اگر او را مي آورديم فيلم مي شد براندوي عربستان. پركينز نقش را بازي مي كرد 
فيلم مي شد الرنس  عربستان يا»رواني عربستان«؟! ميان بازيگران هاليوود كسي كه 
به نقش مي خورد آلبرت فيني بود كه بهانــه آورد و نيامد. زمان طوالني فيلمبرداري 
و دلمشــغولي هاي تئاتري بهانه هايي بود كه فيني آورد تا در الرنس بازي نكند ولي 
مشكل اصلي اين بود كه اسپيگل مي خواست قرارداد شش ساله اي با او ببندد و فيني 
نمي خواست زير بار چنين تعهدي برود. همان  موقع ها بود كه مونتگمري كليفت ابراز 
عالقه كرد كه نقش الرنس را بازي كند. مونتي مدام به من تلفن مي كرد و به شــدت 
مشتاق بود كه نقش الرنس را بگيرد ولي من تصميم گرفته بودم اگر آلبرت فيني نقش 
را قبول نكند به كل بي خيال بازيگر شناخته شده بشوم. ما در الرنس نيازي به ستاره 
نداشتيم. ستاره اصلي خود فيلم بود. البته اسپيگل موافق نبود و مدام بازيگر پيشنهاد 
مي داد . براي فرار از دست اســپيگل و ايده هايش خودم را عمال در سالن هاي سينما 
محبوس كرده بودم. مصمم شــدم همه فيلم هاي روي پرده را ببينم و حسي به من 
مي گفت باالخره كسي را كه دنبالش هستم در يكي از همين فيلم ها پيدا مي كنم. فكر 
احمقانه اي به نظر مي رسيد ولي بعد از 20روز جواب داد. فيلم احمقانه »روزي كه بانك 
انگليس را زدند« را ديدم . ناگهان جوان بلند بااليي جلوي رويم ظاهر شد كه به نظرم 
خيلي موقر و باشخصيت رسيد. همانجا برگشتم و به همراهم گفتم خودشه، پيداش 
كردم! روز بعد پيتر اوتول را ديدم و وقتي لباس عربي را تنش كردم مطمئن شدم كه 
خود الرنس را پيدا كرده ام. پيتر اوتول با آن وقار و كاراكتري كه داشــت وقتي لباس 

را پوشيد شد الرنس  عربستان. همان يك تست كافي بود. دوربين دوستش داشت.

  اسپيگل به ســختي رضايت داد كه پيتر اوتول نقش الرنس را بازي كند. شرط او 
اين بود كه بقيه بازيگران فيلم از بين چهره هاي مشهور انتخاب شوند تا گمنام بودن 
بازيگر اصلي جبران شود. من هم با اين ايده موافق بودم. پس الك گينس براي نقش 
شاهزاده فيصل، آنتوني كويين براي ابوطايي و خوزه فرر براي نقش افسر ترك انتخاب 
شدند. براي ژنرال آلبني افسر مافوق الرنس هم كري گرانت را درنظر گرفتيم. كرك 

داگالس هم قبول كرد نقش خبرنگار آمريكايي كه داستان الرنس را مي نويسد را بازي 
كند. منتها مشكلي پيش آمد. كري گرانت و كرك داگالس به شرطي حاضر به بازي در 
فيلم بودند كه اسم شان در تيتراژ باالتر از بقيه بيايد. پس جك هاوكينز و آرتور كندي 

جاي آنها را گرفتند.

  هنوز در تدارك توليد بوديم كه اسپيگل وادارمان كرد به اردن برويم. او براي توليد 
عجله داشت. وقتي به اردن رسيدم ديدم بازيگران و عوامل فيلمبرداري آنجا هستند. 
اسپيگل عمدا آنها را زودتر فرستاده بود كه كار فيلمبرداري سريع تر شروع شود. آن هم 
در شــرايطي كه ما هنوز با رابرت بولت در حال كار روي فيلمنامه بوديم و فقط نصف 
فيلمنامه را نوشته بوديم. بازيگر نقش شريف علي را هم هنوز پيدا نكرده بوديم كه چون 
همراه و همپاي الرنس بود نقش مهمي هم محســوب مي شد. اسپيگل هميشه براي 
بازيگران پيشنهاد هايي داشت. پيشنهاد اولش براي نقش شريف علي، هورست بوخهولتز 
بود كه به نظرم مناسب نبود. بعد يك بازيگر فرانسوي از راه رسيد كه خيلي جذاب بود 
ولي او هم ربطي به نقش نداشت. البته اسپيگل با او قرارداد هم بسته بود . اسپيگل روي 
اين بازيگر اصرار داشت ولي من زير بار نرفتم. نقش شريف علي در فيلم خيلي مهم بود 
و من حاضر نبودم كار را تا زماني كه چهره مناســب پيدا نشده شروع كنم. از اسپيگل 
خواستم آلبومي از بازيگران عربي كه انگليسي مي دانند برايم بياورد. به نظرم فكر خوبي 
بود كه بازيگر نقش شريف علي، عرب باشد و در جاهايي از فيلم حتي عربي صحبت كند . 
اسپيگل 100 عكس از بازيگران عرب به من داد. عكس هاي شش در چهار كه من به آنها 
خيره شده بودم تا اينكه روي يكي از عكس ها متوقف شدم . اسپيگل گفت:»نگو از اين 

خوشت اومده! اين يه بازيگر مصريه كه حاال ديگه شهرتي نداره«. او عمر شريف بود.

  لوكيشن ها انتخاب شدند و كار شروع شد. براي هشت ماه فيلمبرداري در صحرا 
برنامه ريزي كرديم كه تجربه غريبي بود . خودمان هم مثل عرب هاي باديه نشين شده 
بوديم و مثل آنها زندگي مي كرديم و زيــر چادر ها مي خوابيديم. فقط يك قهوه خانه 
هم درست كرده بوديم. غذا، آب و ســوخت با هواپيما به دستمان مي رسيد. با شهر 
۵00كيلومتر فاصله داشتيم. اســپيگل آمدن اعضاي خانواده و دوستان و آشنايان را 
به سرصحنه ممنوع كرده بود. تنها تفريح مان شنبه شب ها نمايش فيلمي از كمپاني 
كلمبيا بود ولي من آنقدر خسته بودم كه مي رفتم و مي خوابيدم. هشت ماه در بيابان كار 
كرديم . صحنه هاي داخلي را در آلمريا فيلمبرداري كرديم و براي گرفتن صحنه هاي 
نبرد با ترك ها به بدترين جاي ممكن در جنوب مراكش رفتيم و باالخره فيلم تمام شد.
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 جاودانه های تاریخ سینما:

الرنس عربستان

این شماره

 Brief encounter

برخورد كوتاه )۱۹۴۵( 

 The bridge on the river kwai

پل رودخانه كواي )۱۹۵۷( 

 Great expectations

آرزوهاي بزرگ )۱۹۴۶( 

 Doctor Zhivago

دكتر ژيواگو )۱۹۶۵(

 Olever twist

 اليور توييست )۱۹۴۸( 

 Ryan’s daughter

دختر رايان )۱۹۷۰( 

 Hobson’s choice

انتخاب هابسن )۱۹۵۴( 

A passage to India

گذري به هند )۱۹۸۴( 

دعوت به ضيافت بزرگ سينما
 مروري بر چند فيلم ديويد لين

آن قدر كمال گرا بود كــه از دهه50 كه درگير توليد 
»پل رودخانه كواي« شد تا آخرين فيلمش »گذري 
به هند« كه در دهه80 ساخت، فقط 5 فيلم كارگرداني كرد. در اين دوران معموالً 
هر فيلمي از ديويد لين در بازه زماني 5ساله به ثمر مي رسيد. البته بعد از شكست 
تجاري »دختر رايان« در ابتداي دهه70، 1۴ســال طول كشيد تا گذري به هند كه 
آخرين اثرش هم شــد، روي پرده بيايد. ديويد لين را بيشــتر با فيلم هاي عظيم 
و حماســي اش به خاطر مي آوريم درحالي كه او در دوره اول فيلمســازي اش هم 
كارگردان فوق العاده اي بود . »برخورد كوتاه« از بهترين عاشقانه هاي تاريخ سينما 
و آرزوهاي بزرگ و اليور توييست بهترين اقتباس ها از آثار چارلز ديكنز هستند. 
ديويد لين فيلمساز محبوب آكادمي بود و اسكارهاي فراواني كه خودش و عوامل 
فيلم هايش بردند نشــاني است آشــكار بر محبوبيت و اعتباري كه او در صنعت 
فيلمسازي آمريكا داشــت. ميان منتقدان اما او خيلي محبوب نبود؛ به خصوص 
بعد از »دكتر ژيواگو« كه منتقدان چپ گرا را به خاطر تصوير انتقادي اش از انقالب 
سوسياليستي برآشــفته كرد. ديويد لين مورد عجيبي بود كه منتقد پيرو نگره 
مولف )اندرو ساريس( و منتقد مخالف نگره مولف )پالين كيل( در تخفيف و تحقير 
فيلم هاي او تفاهم و توافق كامل داشتند. پرهزينه بودن فيلم هايش معموالً باعث 
كنايه منتقدان مي شد. درحالي كه فيلم هاي پر هزينه لين هم اغلب با موفقيت هاي 

تجاري گسترده اي همراه مي شدند و هم كوشش هايي سبك پردازانه و جاه طلبانه 
بودند كه در آنها معموال ايده ها به ثمر مي رسيدند و برخالف نظر اندرو ساريس با پول 
يكي از فيلم هاي ديويد لين احتماال نمي شد 10فيلم ساخت كه تعدادي شان بهتر از 
اثر پرهزينه او از كار درآيد. در دهه60 بيگ پروداكشن ساختن جرم نابخشودني 
ديويد لين بود و بهترين فيلم هاي او بي رحمانه مورد هجوم منتقدان قرار گرفتند. 
با شروع دهه70 هم او عمال كنار گذاشته شد. با شكست »دختر رايان« ديويد لين 
كبير تقريبًا تمام شد؛ چون ديگر كسي حاضر نبود براي ايده هاي بلندپروازانه او 
پول خرج كند؛ ديويد لين كه كل دهــه70 را به راه اندازي پروژه هايي كه به نتيجه 
نرسيدند،گذارند و در سال هاي بعد تنها توانست» گذري به هند« را بسازد، هرگز 
دست از كمال گرايي برنداشت. تن به بازنشستگي نداد و در 1۹۹1 در تدارك توليد 
فيلم تازه اش »نوستراما« بود كه درگذشت؛ پروژه اي كه لين مدت ها با رابرت بولت 
روي فيلمنامه اش كار كرده بود. در سال هاي آخر به چشم ديد كه منتقدان چگونه 
ستايشگر فيلم هاي فاخرش شدند. به خصوص كه بخت ارائه نسخه اي تازه و كامل تر 
از الرنس عربستان را در سال 1۹8۹ يافت؛ نسخه اي كه اكرانش دوباره نام ديويد 
لين را سر زبان ها انداخت؛ كارگردان بزرگي كه ركورددار نامزدي اسكار بود، بارها 
اين جايزه را گرفت و در ژانرهاي متنوع فيلم ساخت؛ فيلم هايي كه اغلبشان جزو 

بهترين هاي ژانر و بهترين هاي تاريخ سينما هستند.

شهاب مهدوي
روزنامه نگار

 اين احتماال بهترين فيلم دوره اول فيلمسازي ديويد لين است  و از بهترين 
عاشقانه هاي تاريخ سينما. سليا جانسن و ترور هوارد در نقش زن و مردي كه در 
برخوردي كوتاه شيفته هم مي شوند فوق العاده اند. فيلم به عنوان اثري عاشقانه 
اندازه نگه مي دارد و در عين پراحســاس بودن احساساتي نمي شود. خيلي ها 
بزرگ ترين دســتاورد ديويد لين در كارگرداني را نه در فيلم هاي هاليوودي 
عظيم و پرهزينه اش كه در همين سياه و سفيد ارزان و جمع و جور جست وجو 
مي كنند. ديويد لين در روايت داستاني كه در عين سادگي، موقعيت اخالقي 
پيچيده اي را ترسيم مي كند و درآوردن لحن مناسب، موفق است و در بهره از 
لوكيشن ها براي ترسيم حال و هواي حاكم بر زوج عاشق به توفيق مي رسد. اين 
چهارمين همكاري ديويد لين با نويل كووارد نمايشنامه نويس و ظاهراً بهترين 
اقتباس سينمايي از آثار او است. »برخورد كوتاه« گرچه ميان عامه مردم شهرت 
فيلم هاي فاخر لين را ندارد ولي فيلم محبوب منتقدان است و معموالً در هر 
نظرسنجي براي انتخاب بهترين عاشقانه هاي تاريخ سينما، جايگاهي تثبيت 
شــده در تاپ تن منتقدان دارد؛ برنده نخل طالي كن و نامزد اسكار بهترين 

كارگرداني، فيلمنامه و بازيگر نقش اول زن.

 نخستين فيلم عظيم و پرهزينه ديويد لين، چنان موفقيت آميز از كار درآمد 
كه مسيرش را براي گام هاي بعدي هموار كند . »پل رودخانه كواي« به عنوان 
فيلمي جنگي هم به نمايش عظمت مي پردازد و هم به شخصيت پردازي توجه 
دارد و در رأس شان، الك گينس در نقش افسر انگليسي سازنده پل كه فيلمساز 
تالش سبك پردازانه اش براي خلق صحنه هاي عظيم را در خدمت انگيزه هاي 
فردي كاراكتر برگزيده اش قرار مي دهد و همين برگ برنده پل رودخانه كواي 
است. موفقيت تجاري عظيم فيلم و فتح 7جايزه اسكار در رشته هاي بهترين 
فيلم، كارگرداني، فيلمنامــه، بازيگر نقش اول مرد، فيلمبــرداري، تدوين و 
موســيقي، چندان براي منتقدان جالب توجه نبود. منتقدان با ســتايش از 
فيلم هاي دوره انگليســي ديويد لين، فيلم عظيم او را مورد انتقاد قرار دادند؛ 
ماجرايي كه با پل رودخانه كواي شــروع شــد و با فيلم هاي بعدي لين ادامه 
يافت. مايكل ويلسن و كارل فورمن بدون ذكر نامشــان در تيتراژ در نگارش 
فيلمنامه سهم داشتند؛ فيلمنامه اي كه بســتر مناسب براي داستان گويي و 
ايجاد كشش براي تماشاي فيلم جنگي اي با زمان طوالني بيش از 2ساعت و نيم 

فراهم مي كرد.

 نمايشــنامه هارولد بريگهاوس، بارها بر صحنه آمده بود و با بازي 
چارلز التن اجراي صحنه اي بســيار موفقي داشــت و قباًل هم به فيلم 

برگردانده شده بود. 
ديويد لين در »انتخاب هابسن« مهارتش در گرفتن بازي هاي درخشان 
را به نمايش گذاشــت؛ در راس همــه چارلز التن كه مثل هميشــه 

دست نيافتني است.
 درگيري و اختالف چارلز التن كه صاحب كفاشي با3 دختر دم بخت 
است، با جان ميلز، كارگر كفاشي كه قصد ازدواج با يكي از دختران را 

دارد، موتور محرك فيلم است .
 انتخاب هابســن روان و جذاب پيش مي رود و مايه كمدي اش دلپذير 
است. نمايش فيلم در دهه60 از تلويزيون، با تغيير در تدوين و جابه جا 

كردن برخي سكانس ها هم در نوع خود جالب توجه بود.

آخرين فيلم كارنامه ديويد لين باز هم يك اثر فاخر و طويل المدت 
است؛ اقتباسي از رمان مشهور ا. ام. فورســتر كه فيلمساز اين بار بدون 
حضور رابرت بولت، فيلمنامه را به تنهايي )و با بهره از نمايشنامه اي از 
سانتا رامي رايو( نوشته است. از گروه ثابت ديويد لين فقط موريس ژار 
حضور دارد كه موسيقي اش از امتيازات »گذري به هند« است. مطابق 
معمول ديويد لين در ساخت سكانس هاي پرشكوه و خلق قاب هاي زيبا 
موفق است و البته اين بار هم مانند دختر رايان در فيلمنامه كم مي آورد. 
منتقدان زمان اكران فيلم، عقيده داشتند اقتباس ديويد لين حق مطلب 
را در مورد رمان فاستر ادا نمي كند ولي زيبايي چشم انداز ها و دقت نظر 
فيلمساز در خلق فضا، توجه مخالفان سرسخت فيلم را هم به خود جلب 
كرد. مشكل فيلم بيشتر در شــخصيت پردازي ارزيابي شد و از دست 
دادن لحن طنزآميز فوستر. با اين همه اعضاي آكادمي به آخرين فيلم 
ديويد لين هم عنايت داشتند؛ نامزد دريافت جايزه اسكار بهترين فيلم، 
كارگرداني و فيلمبرداري و برنده اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل زن 

و موسيقي متن.

  اقتباسي از شاهكار چارلز ديكنز و نشانه اي ديگر از هنر ديويد لين در مقام 
 كارگرداني مســلط بر ابزار و توانا در تبديل روايت ادبي به روايت سينمايي. 
» آرزوهاي بزرگ« از كالسيك هايي است كه سال ها با آن درس كارگرداني، 

تدوين، نورپردازي و قاب بندي بوده است. 
سكانس مواجهه پيپ با محكوم فراري از زندان در گورستان، مثل سكانس 
افتتاحيه »اليور توييست« ديگر ســاخته لين، فصلي است كه هنوز هم در 

دانشكده هاي سينمايي تدريس مي شود.
 رمان پرآوازه چارلز ديكنــز بارها، قبل و بعد از فيلم ديويد لين در ســينما 
اقتباس شده ولي هيچ كدام به توفيق آرزوهاي بزرگ لين نرسيدند؛ فيلمي 
كه در عين وفاداري به جهان نويسنده، مي تواند عناصر ادبي را به عناصري 
فيلميك تبديل كند . مطابق معمول فيلم هاي ديويد لين، عوامل پشــت و 
جلوي دوربين در بهترين وضعيت شــان به ســر مي بردند.گاي گرين براي 
فيلمبرداري سياه و سفيد فيلم اسكار گرفت و اسكاري هم به طراحي صحنه 
فيلم تعلق گرفت. فيلم در رشــته هاي بهترين فيلم، كارگرداني و فيلمنامه 

هم نامزد اسكار شد.

  اقتباس باشكوه ديويد لين از رمان پرآوازه بوريس پاسترناك، نويسنده 
ناراضي روسيه كه برايش نوبل ادبي به ارمغان آورد، يكي از نقاط اوج كارنامه 
كارگرداني است كه متخصص برداشــتن و به ثمر نشاندن سنگ هاي بزرگ 

بود. 
»دكتر ژيواگو« در بستري از تاريخ و روايت باليي كه انقالب سوسياليستي 
بر ســر مردمان آورد، بيش از هر چيز به حكايت عشق مي پردازد. فيلم چه 
در روايت عاشــقانه اش و چه در ترسيم روســيه دوران انقالب، متري بر جا 

مي گذارد كه هنوز هم معتبر و قابل مراجعه است. 
مخالفت منتقدان با فيلم هاي عظيم ديويد لين از اين فيلم شدت گرفت. 
او متهم شــد تصويري بازاري و عامه پســند از انقالب روسيه ارائه كرده 
است! تماشــاگران اما در همه اين ســال ها فيلم را ديده و از تماشايش 

لذت برده اند.
برنده ۵جايزه اسكار بهترين فيلمنامه، فيلمبرداري رنگي، موسيقي، طراحي 
صحنه رنگي و طراحي صحنه رنگــي و نامزد جايزه اســكار بهترين فيلم، 

كارگرداني و بازيگر نقش مكمل.

 دومين اقتباس ســينمايي ديويد لين از آثار چارلز ديكنز و تداوم تجربه 
موفق قبلي، يكي از كالسيك هاي دوست داشتني دهه40 هاليوود است. به 
تبع رمان ديكنز، فيلم حال و هواي افســانه پرياني را با رئاليســم اجتماعي 
تركيب كرده است، البته سويه واقع گرايانه اثر به گفته ديويد لين پررنگ تر 

بوده است.
ســكانس معروفي كه اليور در يتيم خانه تقاضاي غذاي بيشــتري مي كند، 
شــهرت عالم گيري دارد. مثل آرزوهــاي بزرگ، باز هم ايــن مهارت فني 
كارگردان است كه فضاي اثر را باورپذير مي سازد. فيلمبرداري سياه و سفيد 
گاي گرين و نورپردازي متاثر از مكتب اكسپرسيونيستي آلمان، مبين سبك 

بصري فيلم هاي دهه40 هاليوود است.
 »اليور توييســت« در پخش هاي مكررش از تلويزيون بسيار ديده شده و با 
وجود گذشت بيش از 70سال از زمان ساختش، هنوز رنگ كهنگي به خود 

نگرفته است. 
فضاســازي فيلم، بازي الك گينس در نقش فاگين و داستان گويي روان و 

موجزش، همچنان تأثير گذار است.

 اينكه براي نخســتين بار طوالني بودن فيلمي از ديويد لين تماشاگر را 
خسته مي كند، نشانه اي است بر كمرنگ شــدن جادوي استاد ، درحالي كه 
لين همچنان با نويسنده محبوبش، رابرت بولت همكاري كرده و باز هم فردي 
يانگ پشت دوربين ايستاده و چيزي از كمال گرايي فيلمساز كاسته نشده، 
نتيجه كار به پاي»پل رودخانه كواي«، »الرنس عربستان« و »دكتر ژيواگو« 

نمي رسد؛ در واقع دختر رايان آغاز افول ديويد لين است.
فيلم در جزئيات البته چشــمگير و تماشــايي اســت ولي به عنوان فيلمي 

سينمايي با زماني بيش از 3ساعت مالل آور و كند است .
 رابرت ميچــم با وجود تــالش اش به عنــوان بازيگر اصلي فيلــم، چندان 

متقاعدكننده نيست .
 در عوض جان ميلز درخشان است و سارا مايلز هم در »دختر رايان« حضوري 
متقاعد كننده دارد اما مهم ترين دستاورد فيلم فيلمبرداري فردي يانگ است 
كه يك اســكار ديگر را هم برايش به ارمغان مي آورد. جان ميلز هم اســكار 
بهترين بازيگر نقش مكمل مرد را مي گيرد و ســارا مايلز هم نامزد دريافت 

جايزه اسكار مي شود.
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2 سال قبل، مسابقات فوتبال در همه دنيا 2ماه عقب افتاد؛ حاال همه دنيا اين وقفه را جبران کرده اند ولی ما همچنان 2ماه عقبيم
 امسال هم اميدي به جبران اين عقب افتادگي نيست

ابـدو2ماه!

منچستر در ديدار تكراري فينال ليگ اروپا بايد با 
ويارئال روبه رو شود

بارسا نه از ليگ قهرمانان بيرون مي رود، نه مي تواند 
كومان را بيرون كند

 مدافع عنوان قهرماني به يووه  رسيد
 كه فصل را خوب شروع نكرده است

فراراززيدانبارونالدو اخراجبياخراج جنگاتوبوسها

منچستریونایتد بنفیکا ویارئالیوونتوس بارسلونا چلسی
22:30 22:30 22:30

چهارشنبه   7 شهريور  1400    22  صفر 1443      سال بيست و نهم        شـماره  8326         4صفحه



18
2 3 0 2 3 6 0     چهارشنبه  7 مهر 1400    شماره  8326  2

باند سفت ها، دوباره در استقالل؟
 با بازگشت چشمي و اسماعيلي، استقالل به همان استقالل سابق 

 شبيه تر مي شود؛ البته مديربرنامه های چشمي ادعا كرده 
او 2 پيشنهاد قطري و يك پيشنهاد اماراتي هم دارد

باشگاه ام صالل قطر مدتي پيش با انتشار توييتي 
در صفحه رســمي خود، از جدايي روزبه چشمي 
مدافع ايراني اش خبر داد و اعالم كرد قصدي براي 
تمديد قرارداد او ندارد. حاال زمزمه هايي مبني بر 
بازگشــت اين بازيكن به ايران شنيده مي شود و 
باشگاه استقالل هم خواهان جذب مدافع سابقش 
شده است. در چند روز گذشته رسانه ها در حالي از 
احتمال بازگشت چشمي به استقالل خبر دادند 
كه اين باشگاه با توجه به مصدوميت عارف غالمي، 
تصميم به جذب عارف آغاســي گرفــت و غير از 
مدافع فصل گذشته فوالد، نفراتي مثل دانشگر، 
مرادمند و سياوش يزداني هم در اين پست حضور 
دارند. بدون شك اولويت فرهاد مجيدي بايد جذب 
بازيكن در فاز تهاجمي باشد ولي به هرحال سرمربي 
آبي ها تصميم به بازگرداندن چشــمي گرفته و 
بايد ديــد در نهايت اين موضوع بــه كجا خواهد 
رسيد. مديربرنامه هاي چشمي درخصوص آخرين 
وضعيت اين بازيكن و بحث بازگشت چشمي به 
استقالل گفته است: »روزبه هم اكنون در كشور 
قطر است و با 2 پيشنهاد از تيم هاي قطري و البته 
يك پيشنهاد اماراتي مواجه شده است. البته چند 
روز پيش هم پيشنهاد باشگاه استقالل به دست ما 
رسيد و استقالل هميشه براي روزبه تيمي متفاوت 
بوده است. هنوز نمي توان پيش بيني خاصي انجام 
داد و بايد ديد مذاكرات چگونــه خواهد بود، ولي 
طبيعتا استقالل براي چشمي يك تيم ويژه است و 

عالقه او به اين تيم قابل انكار نيست.« 
روزبه چشــمي به همراه فرشــيد اسماعيلي، 
شجاعيان و مهدي رحمتي در استقالل به »باند 

سفت ها« معروف بودند!

   كي روش گزينه خوبي است؟
در چند روز گذشته شــايعاتي هم در مورد 
پيوســتن اســتنلي كي روش به اســتقالل 
مطرح شده است؛ بازيكني كه در فصل نقل 
و انتقاالت مدنظر باشــگاه پرســپوليس بود 
ولي فدراســيون اعالم كرد كه پرسپوليس 
اجازه جذب بازيكن خارجي ندارد. كي روش 
فصل گذشته فقط ۶۱2دقيقه فرصت حضور 
در بازي ها را پيدا كرد و تنها يك گل در بازي 
مقابل نســاجي به ثمر رساند. استقالل البته 
هنوز خبر جذب كــي روش را تأييد نكرده و 
اخبار پشت پرده از باشگاه حاكي از آن است 
كه مجيدي و مديران استقالل دنبال جذب 
مهاجــم باكيفيت تري نســبت به كي روش 

هستند.

  نظر مجيدي تغيير مي كند؟
فرشيد اسماعيلي كه در طول ماه هاي گذشته 
بارها بــا احمد مددي به مشــكل خورد و بر 
ســر مطالباتش و همچنين جرايم انضباطي 
چندين بار عليه مديرعامل مستعفي باشگاه 
مصاحبه كرد، حاال مدتي است دور از اين تيم 
مانده است. جالب اينجاست كه مددي مدتي 
پيش در يك مصاحبه بــا صراحت گفت كه 
مجيدي به او گفته بود اسماعيلي تيم را به هم 
مي ريزد. هنوز بازگشت اسماعيلي به استقالل 
قطعي نيست ولي مي گويند برخي از بازيكنان 
اســتقالل در حال رايزني با مجيدي هستند 
تا اســماعيلي برگردد و مديريت باشگاه نيز 

همه  چيز را بر عهده مجيدي گذاشته است.

ابد و2 ماه!
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 را جبران كرده اند ولی ما همچنان 2ماه عقبيم. امسال هم اميدی به جبران
 اين عقب افتادگی نيست

در حالی كه يک هفته از مهرماه گذشته، ليگ برتر فوتبال ايران هنوز آغاز نشده و هنوز حتی قرعه كشی اين مسابقات هم انجام نشده 
است. قرار است قرعه كشی روز دهم مهر برگزار شود و تاريخ آغاز رقابت ها هم روز 27مهرماه اعالم شده است؛ يعنی همان روزی كه 
ممکن است پرسپوليس بازی نيمه نهايی ليگ قهرمانان را در پيش داشته باشد و 3روز قبل هم اين تيم در مقابل الهالل به ميدان رفته 
است! ليگ برتر كه قرار بود در هفته اول مهرماه آغاز شود به بهانه بازی های ملی 3هفته عقب افتاد و در اين بين نکته ای كه انگار هيچ كس 
در سازمان ليگ به فکرش نيست تاريخ پايان اين رقابت هاست. در سالی كه به خاطر بازی های مقدماتی جام جهانی پر از روزهای ملی 
است و ليگ برتر بارها به خاطر اين مسابقات تعطيل خواهد شــد، تاريخ پايان مسابقات داخلی به عالمت سوال بزرگی تبديل خواهد 

شد و به نظر می رسد ايران برخالف ساير كشورها حاال حاالها نمی تواند عقب ماندگی پيش آمده به خاطر بيماری كرونا را جبران كند.

  از استراحت شان زدند درست شد
شيوع بيماری كرونا از 2ســال قبل، باعث شد فصل 99-98 ليگ 
ايران با تاخيری طوالنی به پايان برســد. آن مســابقات در ميانه 
راه حدود 4ماه تعطيل شــد و همين تعطيلی 4ماهه باعث شــد 
ليگی كه هر ســال در ارديبهشــت يا خرداد تمام می شــد، سال 
گذشته در سی ام مردادماه به پايان برســد. اين اتفاق برای ساير 
ليگ های جهان هم رخ داد و مثال ليگ های اروپايی كه همه ساله 
اواخر ارديبهشت يا در اولين روزهای خرداد تمام می شدند، سال 
گذشته تا ميانه های مردادماه طول كشيدند. ليگ20۱9-2020 
انگلستان سال گذشته در روز 5مرداد به پايان رسيد و ليگ ايتاليا 

هم تا ۱2مرداد99 به طول انجاميد. اما اروپايی ها اين عقب افتادگی 
را بالفاصله جبران كردند. چطور؟ با كوتاه كردن دوره اســتراحت 
بين 2 فصل. دوره ای كه هميشه 2 تا 3ماه طول می كشيد، اما سال 
گذشته اروپايی ها اســتثنائا فقط 40تا 50روز استراحت كردند و 
در روزهای پايانی تابستان فصل 2۱-2020 در اين كشورها آغاز 
شد. ليگ برتر انگلستان از 22شهريور و ليگ ايتاليا از 29شهريور 
آغاز شدند. اما ليگ برتر ايران از چه روزی آغاز شد؟ جمعه ۱۶آبان، 
يعنی تقريبا 2ماه ديرتر! سازمان ليگ در ايران نه از فصل استراحت 
تيم ها كم كرد و نه بازی هايش را فشــرده تر برگزار كرد، بنابراين 
عقب ماندگی پيش آمده در تقويم همچنان پابرجا ماند. امســال 

ليگ های اروپايی در اولين روزهای خردادماه )يعنی همان زمان 
هميشگی( تمام شدند و تقويم اروپا به همان جای سابقش برگشت. 
اما ليگ ايران در مردادماه تمام شــد، يعنی همان زمانی كه سال 
گذشته تمام شــده بود. حاال هم قرار است فصل جديد در آخرين 
روزهای مهرماه آغاز شــود، يعنی دقيقا 2مــاه ديرتر از ليگ های 

اروپايی كه هميشه همزمان با ايران برگزار می شدند.

   هر 4روز يک بازی
آيا ليگی كه با 2ماه تاخير آغاز می شــود می توانــد به موقع تمام 
شــود؟ اين عقب ماندگی 2ماهه كه برای اروپايی ها فصل گذشته 
جبران شد و برای ايران نه، امسال جبران خواهد شد؟ پاسخ تقريبا 
منفی اســت. امســال با توجه به بازی های ملی و ليگ قهرمانان 
آسيا، ســازمان ليگ كار ســختی برای فشــرده تر برگزار كردن 
بازی ها خواهد داشــت. باشــگاه های بزرگ ايرانی كه به مراحل 
پايانی جام حذفی می رسند و در ليگ قهرمانان هم حضور دارند با 
احتساب حداقل ۶بازی در آسيا و حداكثر 5بازی در جام حذفی و 
اضافه شدن اين اعداد به 30بازی در ليگ، حدودا 40بازی در پيش 
دارند. اين باشــگاه ها بايد به تيم ملی هم بازيكن بدهند كه بعد از 
بازی های مهرماه هنوز ۶بازی ديگر در مقدماتی جام جهانی خواهد 
داشت. اين ۶بازی ملی قطعا بازی های پرســپوليس، استقالل و 
سپاهان را با وقفه روبه رو می كند و در واقع فصل برای اين تيم ها به 
اندازه 4۶بازی طول می كشد. برگزاری 4۶بازی در فاصله 27مهر 
تا اول خرداد به معنای اين اســت كه تيم ها بايد هر 5روز يك بار 
و گاهی اوقات 4روز يك بار بازی كنند. تازه پرســپوليس و فوالد 
سوپرجام هم دارند و ممكن است پرســپوليس به فينال آسيا هم 
برسد. اين حساب وكتاب ساده نشان می دهد برنامه ريزان فوتبال 
ايران سال بسيار سختی را در پيش دارند و جبران 2ماهی كه 2سال 
قبل به خاطر كرونا از دست رفته، امسال هم برای آنها سخت و شايد 
ناممكن خواهد بود. حتی اگر كرونا هم بــرود، آثارش انگار حاال 

حاالها در تقويم ايران و فوتبالش باقی خواهد ماند.

پايان عصر تفاضل گل؟
اين طور كه به نظر مي رسد فدراسيون فوتبال ايران تصميم به حذف 
قانون »تفاضل گل« از ليگ هاي ايران گرفته است. سال88استقالل 
تهران در رقابت با ذوب آهن و سال95استقالل خوزستان در رقابت 
با پرســپوليس با اســتفاده از قانون تفاضل گل قهرمان ليگ برتر 
شــدند اما فدراســيون فوتبال تصميم گرفته از امسال درصورت 
مساوي شدن 2 تيم در جدول امتيازات، تيم قهرمان و يا تيم هاي 
سقوط كننده را براساس بازي رودرروي 2 تيم انتخاب كند. حسن 
كامراني فر، سرپرست دبيركلي فدراسيون فوتبال دوشنبه شب در 
تلويزيون گفت: »امســال اتفاق خيلي خوبي از سوي فدراسيون 
فوتبال و ســازمان ليگ برنامه ريزي شده است. در مسابقات فصل 
جديد در بحــث صعود و ســقوط تفاضل گل نخواهيم داشــت و 
بازي هاي رودررو و يا يك سري روش هاي جديد را به زودي اعالم 
خواهيم كرد.« او ادامه داد: »اين مسئله باعث مي شود كه يكسري 
اتفاقات كم شــده و گل هاي زياد تأثيري نداشته باشد. اين مسئله 
خيلي كمك مي كند و همانطور كــه مي دانيد اين روش در خيلي 
از كشورها آغاز شده است.« جالب اســت بدانيد درصورت اعمال 
اين قانون، قهرمان ســال95ليگ برتر تغيير مي كرد اما سال88با 
هر دو قانون استقالل قهرمان بود. البته به اين نكته هم بايد اشاره 
داشت كه عصر ديروز محمودزاده، مسئول برگزاري بازي ها مدعي 
شد هنوز اين تغيير قانون قطعي نيست و تغييرات آيين نامه اي در 

روزهاي آينده ابالغ مي شود.

از غرب آسيا تا جاي جاي اروپا، همه ليگ هاي فوتبال دنيا 
كه تقويم شان شبيه كشور ماست راه افتاده اند، غيراز ليگ 
برتر ايران! اينكه چرا هنوز فصل بيست ويكم ليگ حرفه اي 
راه نيفتاده، پرسشي است كه حتي اگر از خود مسئوالن و 
برنامه ريزان هم بپرسيد، بعيد است كسي جوابش را بداند. 
گاهي اين توجيه ارائه مي شــود كه تيم ملي كشورمان در 
مهرماه 2 بازي رسمي داشــت و آغاز ليگ به بعد از اين دو 
مسابقه موكول شد، اما اين اســتدالل به ساده ترين شكل 
ممكن زير سؤال مي رود، چرا كه تيم ملي در آبان ماه هم 2 
بازي دارد و اگر قرار بود با اين رويه پيش برويم، بايد شروع 

ليگ را به پايان آبان موكول مي كرديم! 
در شــرايطي كه از مدت ها قبل اعالم شده بود ليگ 2۱از 
هفته اول مهر آغاز مي شود، شــروع اين مسابقات حدود 
يك ماه بــه تعويق افتاد تــا همه ضرر كننــد؛ از هواداران 
پرشمار فوتبال كه از اين بالتكليفي محض حسابي كالفه 
شدند تا باشــگاه ها كه فقط ناچارند تمرين بي ثمر انجام 
بدهند و براي پر كردن خأل مربوطه، پشــت سر هم بازي 
تداركاتي ترتيب بدهند. بزرگ تريــن متضرر هم در اين 
داستان تيم پرســپوليس اســت كه بدون برگزاري بازي 

رســمي بايد رودرروي الهالل عربســتان قرار بگيرد. اين 
ديدار در تاريخ 24مهر برگزار خواهد شد و اگر پرسپوليس 
موفق به شكست الهالل شود، روز 27مهر بايد در نيمه نهايي 
حضور بيابد. اين دقيقا همان تاريخي اســت كه قرار شده 
ليگ 2۱در آن شروع شود. به عبارت ديگر اگر پرسپوليس 
راهي نيمه نهايي شــود، همان بازي هفته اول اين تيم به 

تعويق خواهد افتاد!
وضعيت فعلي حتي به ســود تيم ملي هم نيست، چرا كه 
لژيونرها االن در فرم بازي قــرار دارند، اما بازيكنان داخلي 
خارج از شرايط ايده آل به اردو ملحق خواهند شد. اگر ليگ 
داشتيم و همه آماده بودند بهتر بود يا اينكه امروز بازيكني 
مثل وحيد اميري در سكوت كامل در تركيب اصلي تيم ملي 
قرار بگيرد؟ مي شد ليگ را مطابق وعده قبلي از ابتداي مهر 
راه انداخت و به تدريج جلو رفت. دو، سه هفته از بازي ها هم 
اگر در ماه مهر برگزار مي شد از هر جهت مطلوب بود. به اين 
ترتيب از فشردگي مسابقات هم كاسته مي شد. حاال البد با 
توجه به برنامه تنگاتنگ تيم ملي، ليگ 2۱بايد با بيشترين 
شتاب ممكن و به شــكل هر4 روز يك بازي برگزار شود؛ 

آنچه باز هم به زيان باشگاه ها و بازيكنان خواهد بود.

واقعا چرا ليگ نداريم؟
همه ناراضي، از اين بالتكليفي

نقل قول

يحيي گل محمــدي در واكنــش به بحث 
حضور دستيارانش در تيم ملي:   »من هيچ 
وقت صحبتی برای مخالفت با اين موضوع 
نداشته ام و هميشه اولويت همه باشگاه ها 
و فدراســيون بحث تيم ملی بوده است. در 
بدترين شــرايط هم به تيم های پايه و تيم 
ملی بزرگساالن كمک كرده ايم و اين وظيفه 
ماست و هيچ منتی وجود ندارد. اين باعث 
افتخار ماست ولی تعامل بين پرسپوليس و 
تيم ملی می تواند به هر دو طرف كمک كند 
و ما دنبال اين تعامل هستيم. همانطور كه ما 
و مربيان با همه وجود برای تيم ملی زحمت 
كشــيديم، اميدوارم در فدراسيون هم اين 
تعامل وجود داشته باشــد. دنبال گرفتن 
امتياز و پوئن نيســتيم و فقط می خواهيم 
تعامل وجود داشته باشد كه بتوانيم به هم 

بيشتر كمک كنيم.«

نكته بازي

آماربازي

ان شاءاهلل تيم بعدي

پول؟ كافي نيست

مي خرد كه بازي ندهد

بعد از كــش و قوس هاي فــراوان، 
ســرانجام فراز كمالوند به عنوان 
سرمربي جديد نفت مسجدسليمان 
انتخاب شد. كمالوند كه مي رود تا 
عنوان »ايران پيما« را از آن خود كند، 
در حالي سرمربي نفت شد كه مديران 
اين باشگاه مدت ها منتظر سيروس پورموسوي بودند و حتي بعد 
از آن شايعه توافق آنها با مهدي رحمتي سر زبان ها افتاد. در هر 
صورت كمالوند به طور رسمي به بازيكنان معرفي شده و خودش 
در توصيف شرايط بدي كه باشگاه دارد گفته: »در جلسه معارفه 
من فقط 8 بازيكن حضور داشتند.« واقعا شرايط ناراحت كننده اي 
است، اما ايرادي ندارد. ان شا ءاهلل در تيم بعدي اين اتفاق جبران 
مي شود. كمالوند در يك سال گذشته چهار، پنج باشگاه عوض 
كرده و احتماال چند هفته ديگر مسجدســليمان را هم ترك 

مي كند. پس زياد جايي براي ناراحتي و نگراني نيست!

ناصــر محمدخاني در نقــد مديران 
هزينه در فوتبال ايران گفته: »وزارت 
ورزش به يك بچه هم پول بدهد، 
مي تواند مديريت كند. مهم توانايي 
براي ايجاد درآمد اســت.« بخشي 
ازجمله اين پيشكســوت پرسپوليس 
درست و منطقي است. ترديدي نيســت كه ايجاد درآمد، هنر 
مديران كارآمد و اليق است، وگرنه اينكه هي بنشينيم و بگوييم 
پول نداريم، كار شاقي نيست. در عين حال بخش ديگر اظهارات 
ناصرخان جاي بحث دارد. اينطوري هم نيست كه پول را به هر 
كسي بدهي بتواند مديريت كند. مگر كم داشتيم مديراني كه 
تا خرخره غرق در اسكناس و بودجه بودند، اما بدترين عملكرد 
ممكن را ارائه دادند؟ رويانيان را در همين پرسپوليس يادتان 
رفته؟ خب اگر فراموش كرديد، بهتر است به نمونه جديدتر و بهتر 
يعني محمدرضا زنوزي توجه كنيد. فقط پول كافي نيست استاد!

باشگاه سانتاكالرا هم براي خودش 
پديده عجيبي است. تيم پرتغالي 
فصل گذشته شهريار مغانلو را در 
اختيار داشــت، اما به اين بازيكن 
فرصت چنداني براي بــازي نداد. 
مغانلو از كورس آقــاي گلي ليگ برتر 
به پرتغال رفته بود و بعد هم كه به پرسپوليس پيوست، قشنگ 
نشان داد توانايي هاي زيادي داشته است. بعد هم سانتاكالرا با 
سپاهان توافق كرد تا مغانلو را به اين تيم بدهد و در عوض محمد 
محبي را بگيرد. االن محبي آنجاست و او هم كمتر بازي مي كند. 
بعد از 2 حضور تعويضي، االن 2 بازي است كه اصال به محبي 
فرصت نمي رسد. حاال اين بازيكن را هم آنقدر روي نيمكت نگه 
مي دارند تا قرضي به ايران برگردد، بعد دوباره يك نفر ديگر را به 

جاي او بگيرند و باز به همان نفر هم بازي ندهند!

متريكا

جام جهاني فوتســال در كشور ليتواني به 

مرحله نيمه نهايي رسيد و ايران با شكست 05
مقابل قزاقســتان از صعود به اين مرحله 
بازماند. قزاقستان به همراه برزيل، آرژانتين 
و پرتغال به نيمه نهايي رسيده و در اين جمع برزيلي ها بهترين نتايج را تا 
اين لحظه از رقابت ها داشته اند. برزيل تنها تيم جام جهاني202۱ است كه 
همه بازي هايش را تا اين مرحله برده و با 5 برد از 5 بازي پا به نيمه نهايي 
گذاشته اســت. آخرين بازي برزيل، نزديك ترين رقابت اين تيم بود كه 
مقابل مراكش با نتيجه يك بر صفر به سود زردپوشان تمام شد. آرژانتين 
و روسيه هم با 4برد به يك چهارم نهايي رسيده بودند كه تقابل آنها يك-

يك مساوي تمام شد و آرژانتين در ضربات پنالتي برنده شد تا با 4برد و 
يك مساوي به نيمه نهايي برســد. پرتغال و قزاقستان هم با 4برد و يك 

مساوي به نيمه نهايي رسيده اند.

 اگرچه برزيل با 5بــرد در 5بازي صاحب 

بهترين نتايج شده اما بهترين خط حمله 24
مسابقات تا اين لحظه متعلق به آرژانتيني ها 
اســت. تيم ملي آرژانتين با 24گل زده به 
نيمه نهايي رسيده و از اين لحاظ عملكرد بهتري نسبت به رقبا داشته است. 
برزيل 23گل زده، پرتغال 22بار دروازه حريفان را باز كرده و قزاقستان هم 
با 3گلي كه به ايران زد تعداد گل هايش را به 20گل رساند. اين در حالي 
است كه روسيه با 2۱گل زده از دور رقابت ها حذف شده است. در زمينه 
دفاعي هم برزيل و قزاقستان با 4گل خورده بهترين عملكرد را داشته اند و 
كمترين گل خورده متعلق به اين دو تيم بوده است. آرژانتين 5گل خورده 

و پرتغال هم با 9گل خورده به نيمه نهايي رسيده است.

 در ميان 8تيمي كه به مرحله يك چهارم 

نهايي رقابت ها رســيدند، ايران با ۱7گل 17
خورده ضعيف ترين آمار را از لحاظ دفاعي 
داشــت. تيم ملي ايران در حالي با ۱7گل 
خورده به كارش پايان داد كه 7 تيم ديگر ايــن مرحله، تعداد گل هاي 
خورده شان يك رقمي بود. درحالي كه ساير تيم هاي حاضر در جمع 8تيم 
پاياني بين 4تا 9گل خورده دارند، ايران ۱7گل خورده كه تقريبا نيمي از 
آنها را در بازي يك هشتم مقابل ازبكستان دريافت كرده است. بازي ايران 
و ازبكستان با ردوبدل شدن ۱7گل پرگل ترين بازي اين مسابقات بود. 
كم گل ترين بازي ها هم مصاف ونزوئال و كاستاريكا در مرحله گروهي و 
جدال برزيل و مراكش در يك چهارم نهايي بودند كه هر دو با نتيجه يك 

بر صفر تمام شدند.

برنامه بازي ها

 شنبه 24 مهر

پرسپولیس ايران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- يک چهارم نهايی

۱۵ مهر ۱4۰۰

2۰ مهر ۱4۰۰

2۰ آبان ۱4۰۰ 

2۵ آبان ۱4۰۰ 

7 بهمن ۱4۰۰

۱2 بهمن ۱4۰۰ 

4 فروردين ۱4۰۱ 

۹ فروردين ۱4۰۱

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

از روز اولي كه رسانه باشگاه استقالل سمت فرزاد مجيدي در اين باشگاه 
را »كمك سرپرست« عنوان كرد، دردسرهاي مجيدي كوچك شروع شد 
و او به خاطر اين پســت عجيب و من درآوردي آماج شوخي هاي تند و تيز 
در فضاي مجازي شد. فرزاد به وضوح از اين ماجرا رنج مي برد تا اينكه حاال 
با تغيير مديريت باشگاه و حضور مصطفي آجورلو در منصب مديرعاملي، 
جايگاه مجيدي هم تغيير كرده اســت. به اين ترتيــب در فصل جديد او 
به عنوان عضو كادرفني، يكي از دستياران فرهاد خواهد بود. به نظر مي رسد 
اين تغيير، با استقبال فرزاد هم مواجه شده است. دست كم چهره خندان و 

شاداب او در تمرينات چنين مسئله اي را گواهي مي كند.
در اين ميان اما يك پرسش كليدي وجود دارد؛ اينكه آيا واقعا فرزاد مجيدي 

به عنوان دستيار مي تواند به استقالل كمك كند يا حضور او صرفا به خاطر 
اصل بقاي »برادر سرمربي« بوده است؟ خب البته فرزاد هم سابقه سال ها 
بازي در جمع آبي پوشان را دارد، اما وقتي سمت مربيگري در استقالل به 
كسي داده مي شــود، فرد مورد نظر حتما بايد شايستگي و سوابق الزم را 
داشته باشد. به واقع آيا بين همه مربيان موجود در فوتبال ايران و به ويژه 
پيشكسوتان استقالل، فرزاد مجيدي سزاوارترين نفر براي حضور در كادر 
فني بود؟ يا همه سمت ها در استقالل به هم مي ريزد تا صرفا اخوي گرامي 
فرهاد مجيدي پستي براي فعاليت داشته باشــد؟ فرزاد مجيدي امروز از 
استقالل جدا شود، فردا كدام تيم ممكن اســت براي مربيگري دنبال او 

برود؟

اصل بقاي فرزاد
آيا پست جديد فرزاد مجيدي در اثر شايستگي به او داده شده؟
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جنگاتوبوسها
مدافع عنوان قهرماني به يووه  رسيد كه فصل را خوب شروع نكرده است

فراراززيدانبارونالدو
منچستر در ديدار تكراري فينال ليگ اروپا بايد با ويارئال روبه رو شود

2 اتفاقي كه قرار بود پيرامون باشگاه بارسلونا رخ دهد، فعال منتفي 
شده؛ اول اخراج رونالد كومان و دوم بيرون انداختن بارسا، رئال و 
يوونتوس از ليگ قهرمانان. يوفا اين 3 باشــگاه را تهديد به اخراج 
كرده بود و دليل آن پافشــاري آنها بر ماندن در پروژه سوپرليگ 
اروپا بود. بالفاصله پس از مهلت قانوني دادگاهي در مادريد كه يوفا 
را تهديد به برخورد قانوني كرده بود، اتحاديه فوتبال اروپا از موضع 
خود بر تنبيه 3 باشگاه سوپرليگي كوتاه آمد. اين عقب نشيني بدان 
معناست كه ممكن است ســوپرليگ دوباره جان بگيرد و 9باشگاه 
انصراف داده، دوباره به اين پروژه برگردند. از طرفي، باشگاه به دليل 
فيرپلي مالي و قوانين الليگا هم اكنون قادر به اخراج كومان نيست و 
براي اين كار بايد 25درصد ديگر از هزينه ها و حقوق ها بكاهد. نشريه 
آاس به نقل از منابع موثق نزديك به باشگاه بارسلونا گزارش داده 
است كه طبق جديدترين آمارهاي مالي، بارسا همچنان نتوانسته 
به سقف مورد نظر الليگا براي فيرپلي مالي برسد و همچنان بودجه 
باشگاه 25درصد بايد كاهش پيدا كند. هم اكنون مذاكره با دمبله و 
سرخي روبرتو بر سر كاهش دســتمزد هم به جايي نرسيده است. 
بارسا براي اخراج كومان جدا از رقم بدهي به او، بايد 12ميليون يورو 
هم خســارت بدهد كه طبق قوانين الليگا در حال حاضر نمي تواند 
چنين كاري انجام دهد. اخباري هم درباره يك شركت امارا تي در 
دوبي به گوش مي رسد؛ شركتي كه آمادگي پرداخت 1/5 ميليارد به 
بارســا را دارد تا الپورتا براي صاف كردن بدهي هايش و خريدهاي 
زمستاني اقدام كند. البته اين پول بايد ظرف 2سال بازگردانده شود 
كه با سودهايش تا 12سال هم قابل تمديد است. اگر چنين اتفاقي 

در كوتاه مدت بيفتد، دست الپورتا براي اخراج كومان باز مي شود.

  بارســا ليگ قهرمانان را با باخت ســنگين 3 بر صفر خانگي مقابل 
بايرن مونيخ آغاز كرد. حاال امشب در ليسبون بايد از حريف پرتغالي امتياز 
بگيرد. از ميان 21 تيمي كــه مرحله گروهي ليگ قهرمانــان اروپا را با 
شكست خانگي با اختالف 3 گل آغاز كرده اند، تنها 3 تيم موفق به صعود 
از گروه شده اند؛ رم  )03-2002/ پس از شكست 3بر صفر به رئال مادريد 
 در نهايت به عنوان تيــم دوم با ۹ امتياز به مرحلــه حذفي صعود كرد(، 
آرسنال )04-2003/ در بازي اول 3بر صفر به اينتر باخت اما با 10امتياز 
صدرنشــين شــد( و المپياكــوس )14-2013/ با نتيجــه 4بر يك به 

پاري سن ژرمن باخت و در روز آخر با 10امتياز دوم شد و صعود كرد.(
  بارسلونا در 5 بازي اخير خود 2 برد، يك باخت و 2 تساوي داشته؛ 6 گل 

زده و 5 گل خورده و در 2 بازي آخر دروازه اش را بسته نگه داشته است. 
بنفيكا در 5بازي آخرش اوضاع بهتري داشــته و 4برد و يك تســاوي 

به دست آورده؛ با 13گل زده و تنها 3 گل خورده.
 بارسلونا پس از بايرن مونيخ )23/5 درصد( دومين باشگاه اروپايي در 
ليگ هاي بزرگ است كه از بازيكن جوان در تركيب استفاده كرده است. 

بازيكنان جوان بارسلونا در بازي هاي اين فصل 22/7 درصد تركيب 
را اشــغال كرده اند. در رده هاي بعدي تيم هايي مثل نيس، رن، 

مارســي، رمس )همگي از فرانســه(، گرانــادا، مايوركا، 
مون پوليه و موناكو قرار دارند. دليل استفاده زياد كومان 

از بازيكنان جوان، بي پولي باشگاه در خريد بازيكن 
بوده و مصدوميت بازيكناني مثل آلبا، بريتويت، 

پيكه، كوتينيــو، دمبله و آگوئــرو در مقاطع 
مختلف كه امكان استفاده از جوانان الماسيا را 
در تركيب به سرمربي هلندي داده است. از 
طرفي، كومــان مي تواند به بــازي دادن به 
جوان ها به چشم يك بهانه براي شكست ها و 

ناكامي احتمالي اش نگاه كند.
 با همه اينها بارسا و بايرن جوان ترين تركيب را از 

لحاظ ميانگين سني بين باشــگاه هاي اروپايي حاضر در ليگ قهرمانان 
ندارند. ميالن با 24/۹ سال پس از سالزبورگ )22/6( جوان ترين تيم ليگ 
قهرمانان اروپاست و پس از آنها شاختار، يانگ بويز و دينامو كي يف قرار 
دارند. در ميان مســن ترين تيم ها هــم ســويا )2۹/8(، اينتر )2۹/2(، 
بشــيكتاش )2۹(، آتاالنتــا )28/۹( و رئال مادريــد )28/۹( پيرترين 

تركيب ها را در اختيار دارند.
 پدري و روبرتو بدون مشــكل تمرين كردند اما بعيد است در تركيب 
اوليه باشند. دي يونگ كه در بازي آخر الليگايي به همراه كومان محروم 
بود، در اين بازي در دسترس اســت و آنسو فاتي هم كه در برد 3بر صفر 
برابر لوانته 10 دقيقه بازي كرده و يك گل زده بــود، در اين بازي براي 
دقايقي به ميــدان مي رود. هريس صفروويچ هــم معروف ترين غايب 

بنفيكا در اين بازي است.
 ناپولي، پاري ســن ژرمن و بنفيكا تنها تيم هايي هســتند )در 
ليگ هاي معتبر اروپايي( كه تمام بازي هاي ليگ داخلي اين فصل  

خود را با پيروزي پشت سر گذاشته اند.
 2تيم در مجموع 4بار روبه روي هم بازي كرده اند كه 2 بار بارسا 

برده و 2 بار هم بازي ها مساوي تمام شده است.

اخراجبياخراج
بارسا نه از ليگ قهرمانان بيرون مي رود، نه مي تواند كومان را بيرون كند

اين4شوخيبزرگ

برخي اتفاقات و ادعاها در فوتبال ايران فراموش شدني 
نيســتند. خيلي مواقع با آب و تاب حرف هايي زده 
مي شود، اما اين تنها گذر زمان است كه عيار آنها را 
ثابت مي كند. بعد از چندي هم مي توان به قضاوت نشست و در مورد صحت و سقم 

اين ادعاها داوري كرد. مثل كاري كه ما االن در اين مطلب قصد انجامش را داريم.

   باشگاه »اقتصادي« تراكتور
طبق يك عرف قديمي و عجيب، اغلب باشگاه هاي ورزشي در ايران پيشوند »فرهنگي« 
را هم كنار نام خود دارند؛ بدون اينكه اصال بدانند چــرا يا كوچك ترين برنامه اي براي 
كار فرهنگي در آنها وجود داشته باشــد. خود اين مسئله به اندازه كافي لوس و نچسب 
هست، حاال فرض كنيد باشگاه تراكتور تبريز از زمان حضور محمدرضا زنوزي، پيشوند 
»اقتصادي« را هم به اين تركيب اضافه كرد تا چنين معجوني درســت شود: »باشگاه 
فرهنگي، اقتصادي، ورزشي تراكتور.« جناب زنوزي ادعاي زيادي در مورد درآمدزايي 

براي تراكتور و ايجاد استقالل اقتصادي در اين باشگاه داشت، اما نه تنها هيچ گام مثبتي 
در اين مسير برداشته نشد، بلكه باشگاه را با كوهي از بدهي براي ديگران به ارث گذاشت. 
هم اكنون بدهي اين باشگاه چيزي حدود 400ميليارد تومان تخمين زده مي شود. به 
هر حال آنهايي كه با عبارت »اقتصادي« آشــنا نبودند، حتما امروز در اثر شاهكارهاي 

مديريتي درخشان آقاي زنوزي با زير و بم اين كلمه آشنايي كامل پيدا كرده اند!

   مسلمان، عامل موفقيت پرسپوليس
محسن مسلمان ازجمله ستاره هاي فوتبال ايران به شمار مي رود كه مدت هاست نزول 
كرده؛ بازيكني كه ليگ هاي شانزدهم و هفدهم با پرسپوليس عنوان قهرماني ليگ برتر را 
به دست آورد و ليگ هفدهم حتي آقاي پاس گل فوتبال ايران هم شد، اما در پي اختالف با 
برانكو ايوانكوويچ از جمع سرخپوشان جدا شد و از آن به بعد روندي كامال نزولي را پيمود. 
مسلمان در ذوب آهن نيمكت نشين شد، در سپاهان هم همين شرايط را تجربه كرد و با 
حضور محرم نويدكيا در ليست مازاد قرار گرفت. محرم همان ابتدا در كمال صراحت به 
مسلمان گفته بود: »تو در تيم من جايي نداري«؛ آنچه موجبات ناراحتي اين بازيكن را 
فراهم كرد، اما اين ناخشنودي تبديل به انگيزه اي براي درخشش دوباره نشد. مسلمان 
سپس به سايپا پيوست و آنجا هم بعد از يك جرقه اوليه )يك گل و يك پاس گل( دوباره 
وارد سير نزولي شد؛ تا جايي كه مديران باشگاه در آستانه سقوط به دسته اول، اين بازيكن 
را كنار گذاشتند. امروز هم در كشاكش فصل نقل وانتقاالت خبري از مسلمان نيست. 

تمام اين داستان ها زماني معناي بيشتري پيدا مي كند كه آخرين مصاحبه محسن در 
پيراهن پرسپوليس را به ياد مي آوريم؛ مصاحبه اي كه در جشن قهرماني ليگ هفدهم 
انجام شد و اين بازيكن در آن گفت پرســپوليس را او و بقيه بازيكنان احيا كردند. گذر 
زمان اما نشان داد بيشتر از آنچه پرســپوليس مديون مسلمان بوده باشد، مسلمان به 

پرسپوليس احتياج داشت.

   بازگشت به سيرك؟
روزبه چشمي هم از آن دسته بازيكناني اســت كه فعال تكليف شان براي فصل جديد 
مشخص نيست. او فصل گذشــته را در ليگ قطر پشت سر گذاشــت و حاال بايد ديد 
تصميمش براي آينده چه خواهد بود. در همين راســتا طي روزهاي گذشته شايعات 
زيادي در مورد احتمال بازگشت چشمي به استقالل بر سر زبان ها افتاده است. روزبه 
پيش از اين سابقه چند سال حضور در جمع آبي پوشان را داشت، اما ابتداي فصل گذشته 
به ام صالل پيوست. حاال مي گويند با توجه به جدايي مسعود ريگي از استقالل، شايد اين 
باشگاه چشمي را به عنوان نفر جانشين جذب كند. اتفاق بامزه اي است؛ مخصوصا زماني 
كه آخرين مصاحبه چشمي به عنوان بازيكن استقالل را به ياد مي آوريم. او در انتهاي 
فينال جام حذفي و شكست اســتقالل برابر تراكتور، اينطور به پايان فصل فوتبالي در 
ايران واكنش نشان داده بود: »15 ماه عالف اين سيرك مسخره شديم.« اول اينكه فصل 
گذشته 12 ماه طول كشيد نه 15ماه، بعد هم اينكه آن شرايط با توجه به آغاز پاندمي كرونا 

براي همه دنيا وجود داشت. تازه دم مديران ايراني گرم كه بازي ها را تمام كردند، وگرنه 
فرانسه كه در اقدامي »مضحك« فصل را نيمه تمام گذاشت و سوژه خنده كل دنيا شد. 
حاال چه شده كه چشمي دوباره قصد بازگشت به ليگ ايران با چنين شرايطي را دارد؟ 
در قطر مشتري گيرش نيامده؟ مهم نيست او برمي گردد يا نه؛ مهم اين است ياد بگيريم 

وقتي شكست خورديم، همه  چيز را زير سؤال نبريم.

   واگذاري سرخابي ها
در اين مورد فقط »تيتر« كافي است و هر توضيحي در مورد آن بدهيم، از بار طنز موضوع 
كم مي كند. بيشتر از 20 سال است كه وعده واگذاري پرسپوليس و استقالل به بخش 
خصوصي داده مي شود، اما آب از آب تكان نخورده است. در اين ميان هيچ دولتي هم به 
اندازه دولت قبلي روي مسئله خصوصي سازي پرسپوليس و استقالل مانور نداد. مسعود 
سلطاني فر، وزير پيشين ورزش دست كم 10 تاريخ متفاوت را براي واگذاري اعالم كرد 
كه هيچ كدام محقق نشد. بدون ترديد وزارت جديد هم با قدرت پروژه اداره دولتي 2 
باشگاه را ادامه خواهد داد. احمد سجادي، وزير فعلي ورزش اخيرا هيأت مديره استقالل 
را معرفي كرد و به زودي همين اتفاق در مورد باشــگاه پرسپوليس هم رخ خواهد داد. 
فقط اين نكته را اضافه كنيم كه استقالل از سال ۹5تا امروز 7مديرعامل عوض كرده؛ 
يعني درست به اندازه پرسپوليس. بفرماييد؛ باز هم بگوييد عدالت بين 2 باشگاه رعايت 

نمي شود! 

ادعاهاي شما را فراموش نكرده ايم

ليگ قهرمانان

ليگ اروپا

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

اسپارتا پراگ - گالسکو رنجرز

لیون - بروندبی

20:15

20:15

A گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

لژیا - لسترسیتی

ناپولی - اسپارتاک

20:15

20:15

C گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

آنتورپ - فرانکفورت

فنرباغچه - المپیاکوس

20:15

20:15

D گروه

 چهارشنبه 7 مهر 1400 برنامه بازی ها

بایرن مونیخ - دیناموکیف

بنفیکا - بارسلونا

22:30

22:30

E گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

التزیو - لوکوموتیو مسکو

مارسی - گاالتاسارای

22:30

22:30

E گروه

 چهارشنبه 7 مهر 1400 برنامه بازی ها

آتاالنتا - یانگ بویز

منچستریونایتد - ویارئال

20:15

22:30

F گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

لودوگورتس  - ستاره سرخ بلگراد

براگا - میتیلند

22:30

22:30

F گروه

 چهارشنبه 7 مهر 1400 برنامه بازی ها

زنیت - مالمو

یوونتوس - چلسی

20:15

22:30

H گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

خنک - دیناموزاگرب

وستهام - راپید وین

22:30

22:30

H گروه

 چهارشنبه 7 مهر 1400 برنامه بازی ها

سالزبورگ - لیل

- سویا وولفسبورگ 

22:30

22:30

G گروه
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سلتیک - بایرلورکوزن

فرنتس واروش - بتیس

22:30

22:30

G گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

رئال سوسیداد - موناکو

اشتورم گراتس - آیندهوون

20:15

20:15

B گروه

امروز 2 مربي كه به ارائه ســبك تدافعي متهم اند روبه روي 
هم قرار مي گيرند. ماســيميليانو آلگري از يوونتوس كه با 
كريستيانو رونالدو خوب گل مي زد، يك تيم تدافعي ساخته 
كه البته گل هم مي زند اما بيشــتر دفــاع مي كند. توماس 
توخل هم در چلسي به قدري تيمش خوب دفاع مي كند كه 
عملكرد دفاعي اش تحسين سيمئونه را هم برانگيخته است. 
او در اين فصل 2 بار مجبور شده جلوي ليورپول و من سيتي 
اتوبوس پارك كنــد. آلگري كه پس از 2 ســال بيكاري به 
فوتبال برگشــته، گفته دلش براي انتقادات تنگ شده بود. 

توخل هم بازي بد تيمش مقابل من ســيتي را گردن 
گرفته و گفته رو به جلو حركت مي كند. 

با همه اينها از زمانــي كه توماس 
توخل به چلســي آمده، اين تيم 
60درصد مالكيت توپ در ليگ 
برتــر و ليگ قهرمانــان اروپا را 

داشته و در هر بازي ميانگين 
15 شانس ايجاد كرده 

است. با وجود اين 

به نظر مي رسد بازي امشب كم گل باشد. بازي ديگر امشب 
اين گروه بين زنيت و مالمو در روسيه برگزار مي شود. سردار 
آزمون در ديدارهاي اخير فيكس نبوده و معلوم نيست در 

تركيب ثابت امشب باشد يا خير.
   لوكاكو در همه رقابت ها مقابل يوونتوس تقريبا ناموفق 
بوده و در 4بــازي فقط يك گل زده، آن هــم از روي نقطه 

پنالتي.
   انگوگو كانته بــازي برابر يوونتوس و ســاوتهمپتون را 
به دليل بيماري از دست داده و غايب بزرگ آبي ها محسوب 
مي شود. ربيو و ديباال هم از يوونتوس به دليل مصدوميت به 

اين بازي نمي رسند.
   در 4 تقابل قبلي، هر تيم يك بار 
به پيروزي رسيده و در آخرين 
مسابقه اين يوونتوس بوده كه 
در سال2012به برد 3بر صفر 
مقابــل حريف دســت يافته 

است.

گروه منچستريونايتد هم گروه آساني نيست. امشب تقابل 
منچســتريونايتد و ويارئال تكرار فينال ليگ اروپاي فصل 
قبل است كه در ضربات پنالتي به ســود تيم اسپانيايي به 
پايان رســيد. حاال يونايتدي ها با كريستيانو رونالدو چشم 
به انتقــام دارند. 2 تيم تاكنون 5بار بــه مصاف هم رفته اند 
كه 4تاي آن مساوي تمام شده و آخري هم مساوي بود كه 
ويارئال در ضربات پنالتي آن را برد. اوله گونار سولسشــائر 
از 4مســابقه آخر خود در همه رقابت ها 3 بــازي را در جام 
اتحاديه )وســتهم(، ليگ قهرمانان )يانگ بويز( و ليگ برتر 
)استون ويال( باخته است. ســرمربي نروژي شانس بياورد 
كه پوچتينو زودتر از او اخراج شود تا سايه زيدان از سرش 

كم شود. نتيجه نگرفتن در بازي انتقامي 
امشــب مي تواند روند بركناري اش 

را تســريع كنــد. بــا خريدهاي 
گرانقيمتــي كه در ايــن فصل 

انجام شد و آمدن رونالدو، سانچو 
و واران، هيچ بهانه اي براي متوسط 

بودن قابل قبول نيســت. منچستر 

مي توانست در بازي آخرش در ليگ بازنده نباشد اما برونو 
فرناندز با پنالتي اي كه هــدر داد همه  چيز را خراب كرد. او 
مي توانست ضربه پنالتي را به كريستيانو رونالدو بسپارد كه 
معموال در اين جور موارد گلزن تر است. بازي با استون ويال 
تنها مسابقه اي بود كه رونالدو در بازگشت به من يونايتد در 
آن موفق به گلزني نشد. منچســتر خوب موقعيت درست 
مي كند و خوب هم هدر مي دهد. پل پوگبا و ميسون گرينوود 
در اين فصل با مجموع11خلق موقعيت گل، عملكرد بهتري 
از تيم هاي آرســنال )۹(، تاتنهام )8( و 5تيم ليگ برتري 

ديگر داشته اند.
كريستيانو رونالدو در 1۹بازي مقابل ويارئال 8برد، ۹تساوي 
و 2باخت داشته و در اين بازي ها 13بار به اين تيم گل زده 
و 3پاس گل داده. ويارئــال در بازي با رئــال مادريد كه به 
تســاوي بدون گل انجاميد، نشان داد كه حريف 
ســختي اســت. جالب اينكه در فينال سال 
قبل ليگ اروپــا هم پيــش از رويارويي با 
منچســتريونايتد، ويارئال در الليگا با رئال 

مادريد بازي داشت.

بهروز رسايلي
خبرنگار
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UFCدورازدسترسعلياكبري

زنگخطربرايليگ

جامبوالت تديف سرمربي تيم ملي كشتي آزاد روسيه هفته گذشته 
در مصاحبه با خبرگزاري »استار« مدعي شد تيم روسيه هم از نظر 
كشــتي گير و هم از نظر كادر فني بهترين تيم دنياست. او مدعي 
شده كادر فني روس ها چندين بار در مقابل كادر فني فعلي تيم هاي 
ديگر برنده شده و از هر بابت آنها بهترين هستند. اين مصاحبه به 
مذاق اهالي كشتي خوش نيامد و حمالت بسياري به تديف شد. به 
هر حال تديف 13سال است كه هدايت تيم ملي روسيه را برعهده 
دارد و در اين سمت بارها از ســكوهاي جهاني و المپيك باال رفته 
است. واقعيت كشتي اين است كه تيم ملي روسيه از همه تيم هاي 
حاضر در دنيا بهتر است و سند اين ادعا مي تواند كسب 5مدال در 

المپيك توكيو باشد كه 3تاي آن طاليي بود.

امير علي اكبري، فرنگي كار ســابق تيم ملي كه مدال طال و برنز 
 MMA جهان را در كارنامه خود دارد، از مدت ها پيش به ورزش
روي آورده اســت. او در اين رشــته شــروعي توفاني داشت و با 
ناك اوت كردن حريفان اين تصــور را براي طرفدارانش به وجود 
آورد كه به زودي راهي UFC معتبرترين ليگ اين رشته خواهد 
شد. علي اكبري پس از ســازمان رايزين به ACA روسيه رفت و 
ســپس به ســازمان ONE CHAMPIONSHIP پيوست و 
اعالم كرد با كمربند اين سازمان راهي UFC خواهد شد. اما در اين 
سازمان هم پس از شكست دور از انتظار در مقابل حريف كره اي 
اين بار در مقابل حريف روس خود ناك اوت شد تا نشان دهد فاصله 

زيادي براي رسيدن به UFC دارد.

ليگ كشتي ايران قرار است پس از مسابقات جهاني نروژ آغاز شود و 
خيلي از تيم ها با حضور در سازمان ليگ قرارداد كشتي گيران خود 
را ثبت كرده اند. هشدار بزرگ درباره ليگ، حضور تيم هايي است 
كه به پشتوانه تنها يك برگه درخواست در ليگ پذيرفته مي  شوند. 
اتفاقي كه در ليگ 2سال پيش رخ داد و تعدادي  از تيم ها در نيمه راه 
كنار كشيدند و نظم مسابقات ليگ را برهم زدند. به نظر اين مسئله 
براي سازمان ليگ درس عبرت نشــده چرا كه اول اعالم شده بود 
ليگ كشتي با 8تيم برگزار خواهد شد ولي يكباره تعداد تيم ها رو 
به افزايش رفت؛ طوري كه قرار است تيم ها در 3گروه قرار بگيرند. 

گويا سريال حواشي ليگ، امسال هم فصل تازه اي خواهد داشت.

با اينكه دولت و وزير ورزش موافق مديريت افراد بازنشسته نيستند اما گفته مي شود اين قانون شامل افرادي كه هم اكنون پستي دارند، نمي شود

زير يك خم

حقباتديفاست

محمد داورزني از رياســت فدراســيون واليبال كنار مي رود؟ اين سؤالي اســت كه بعد از 
صحبت هاي اخير حجت االسالم سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور و حميد سجادي، وزير 
ورزش مطرح شده است. رئيس جمهور گفته بازنشســته ها نبايد سر كار باشند و سجادي با 
استناد به حرف او بحث ممنوعيت حضور بازنشسته ها در ورزش را مطرح كرده است. درحالي كه 
به نظر مي رسد دولت جديد مخالف جدي به كارگيري بازنشسته ها در پست هاي مديريتي 

است، اما افراد نزديك به وزير ورزش، رفتن داورزني از فدراسيون واليبال را تأييد نمي كنند.
داورزني كه از ســال 1385 تا 1396 رئيس فدراسيون واليبال بود، بعد از 2سال حضور در 
معاونت ورزش قهرماني وزارت ورزش، دوباره به واليبال برگشت. او با سابقه 38سال كار، 
آبان سال1398 به رياست فدراسيون واليبال رسيد. هر چند خود او قبول نداشت اما گفته 
مي شد مسعود سلطاني فر، وزير وقت ورزش براي ادامه كار او از سازمان هاي مربوطه مجوز 
گرفته بود. در روزهاي آخر حضور سلطاني فر در وزارت ورزش باز هم بحث بازنشسته  بودن 
داورزني و چند مدير ديگر ورزش مطرح شــد. در آن مقطع هم صحبت از اين بود كه وزير 
به خاطر آرامــش كاروان ورزش ايران و به خصوص تيم ملي واليبــال در المپيك توكيو از 
سازمان بازنشستگي خواسته اســت به اين بحث ورود نكند. حاال هم درباره شرايط ادامه 
حضور داورزني در فدراسيون ترديدهايي وجود دارد. بعضي مي گويند حكم او براي رياست 
فدراسيون تا آبان  امســال اعتبار دارد و عده اي هم مدعي شده اند كه سجادي در روزهاي 
آينده به بهانه بازنشســته بودن داورزني او را راضي مي كند كه استعفا دهد. در مقابل نظر 
ديگري هم وجود دارد؛ اينكه داورزني به هر طريقي شــده تالش مي كند تا 2ســال ديگر 

هم رئيس فدراسيون بماند. بحث ديگري هم مطرح اســت؛ نزديكان به سجادي از قول او 
مي گويند قانون عدم به كارگيري بازنشسته ها عطف به ماسبق نمي شود و افراد بازنشسته اي 
كه هم اكنون رئيس فدراسيون هستند تا پايان دوره 4ساله مديريتشان مي توانند به كار ادامه 
بدهند. نقل قول ديگري هم از سجادي هست كه به شخص داورزني ارتباط دارد. او در جواب 
اين سؤال كه داورزني به خاطر بازنشســته  بودن كنار مي رود يا نه، گفته است اگر روساي 
هيأت ها بخواهند، مي توانند با تشــكيل مجمع فوق العاده درباره او تصميم بگيرند. اما آيا 
روساي هيأت هاي واليبال براي تشكيل مجمع درخواست مي دهند و حاضر مي شوند عليه 
داورزني موضع بگيرند؟ مجمع پيش از اين احمد ضيايي را به خاطر بازنشسته بودن  بركنار 
كرد اما فريدون الهامي بعيد مي داند اين اتفاق در مورد داورزني بيفتد.الهامي، رئيس هيأت 
واليبال هرمزگان بود كه داورزني در دوره جديد مديريتش او را بركنار كرد. او مي گويد: »در 
دوره جديد فدراسيون، هيأت ها تغييرات زيادي داشتند. روساي قبلي يا بركنار شدند يا در 
انتخابات جايشان را به افراد جديد دادند. به جرأت مي توانم بگويم هيأت ها نه قدرت انجام 

اين كار را دارند و نه از جايگاه قانوني شان استفاده مي كنند.«
در اين چند روز بهنام محمودي  كه در انتخابات فدراســيون واليبال رقيب اصلي داورزني 
بود و در مقابــل 26رأي داورزني 15رأي به دســت آورد، منتقد اصلي اوســت. به غير از 
بازنشسته بودن داورزني، داليل ديگري هم براي نقد فدراسيون داورزني وجود دارد. نتايج 
ضعيف تيم ملي در ليگ ملت ها و المپيك، شكست تيم جوانان در مسابقات قهرماني جهان 
و... محمودي هم از عملكرد فدراســيون انتقاد كرده و هم به صراحت به ايسنا گفته است: 

»رئيس فدراسيون واليبال بازنشسته است و براساس صحبت هاي اخير رئيس جمهوري افراد 
بازنشسته نبايد در سيستم دولت جديد مشغول به كار باشند.« محمودي در حالي يك تنه در 
مقابل داورزني ايستاده كه بعضي از او ايراد گرفته اند چرا در روزهايي كه تيم جوانان درگير 
مسابقات جهاني است، آرامش واليبال را به هم زده است. الهامي موافق نقدهاي محمودي 
است: »خيلي ها به داورزني نقد دارند كه يا به خاطر رودربايستي يا هر چيز ديگري سكوت 
كرده اند. اگر همين امروز داورزني استعفا بدهد، صداي اعتراض خيلي  ها را مي شنويم. امروز 
هر كس نقدي دارد، مي گويند در اين برهه حرف نزنيد كه واليبال به آرامش نياز دارد. در 

تقويم هر روز يك مسابقه است، نمي شود كه به خاطر مسابقه سكوت كرد و حرف نزد.«
ضيايي پيش از داورزني رئيس فدراســيون بود كه به دليل بازنشستگي به او فرصت داده 
نشد مديريت 4ساله اش را به پايان ببرد. الهامي شرايط امروز داورزني را با ضيايي مقايسه 
مي كند: »مي گويند قانون بازنشستگي شامل افرادي مي شود كه مي خواهند براي رياست 
فدراسيون ها ثبت نام كنند. چطور اين فرصت به ضيايي داده نشد ولي امروز داورزني مي تواند 
در فدراسيون بماند؟« بعضي ها مي گويند داورزني حامياني دارد كه از حضور او در ورزش 

دفاع مي كند. از نظر الهامي »پشت افراد بايد به قانون گرم باشد نه به افراد.«
بهنام محمودي از وزير ورزش خواســته اســت به بحث مديريت ورزش ورود كند. شايد 
به نظر برســد كه محمودي خودش را گزينه بعدي مديريت فدراسيون مي داند و به خاطر 
همين اين بحث را مطرح مي كند اما تغيير مديريت در فدراسيون واليبال خواست خيلي از 

واليبالي هاست؛ آنهايي كه به قول الهامي فعال سكوت كرده اند.
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افقي:
 1- برطرف كــردن زنگ از 
فلز- سوره شــصت و پنجم 
قــرآن- انقبــاض شــديد 

عضالت
2- بلــه فرانســوي- گوزن 
مينياتوري گيالن- ساده لوح

3- كتابي شامل داستان هاي 
تاريخي تأليف محمد عوفي

4- آسياب آشپزخانه- استاد 
ســخن فارسي- ســراينده 

آيينه اسكندري 
5- فراموشــي- انجمــن 
لمللي حـمل ونقـــل  بيـن ا
هوايي- نشــانه اختصاري 

»قياس كنيد«
6- دويدن- حقه باز- ويروس 

قرن
7- بــاور قلبــي- رفتن- از 

رنگ هاي تركيبي
8- اهل روستا- هال

9- فرعون مصــر و بنيانگذار 
بزرگ ترين هرم مصر- عجله- 

نويسنده روسي رمان مادر 
10- ســالح تك تيرانداز- 

سخن سنج- اشاره به دور
11- رودي در شمال ايتاليا- 
پنبه زن- از ارتفاعات شمال 

تهران
12- پــاي لنــگ- علــم و 

آگاهي- موزه آمستردام

13- مثنــوي مولــوي به 
خواهش و به نام او ســروده 

شد
نوشــته  داســتاني   -14
هوشــنگ مرادي كرماني- 

بيماري كم خوني- يازده
15- عمق- از ماشــين آالت 
كشــاورزي- روزنامه چاپ 

كويت
  

عمودي:
1- همســر مرد- نــام پدر 
ابراهيم نبي)ع(- مركز خريد
2- جنون- آگاهي- خشكي

3- از قبايل قديمي اعراب- 
آرامگاه- نوعي روانداز

4- عــداوت- خواهش هاي 
نفساني- از بخش هاي اوستا

5- گونه- غريبه نيســت- 
پستانداري جونده

6- گياهي خودرو با مصرف 
دارويــي- از  واجبات نماز- 

حيرت زده
7- بخــت و اقبــال- آزار- 

مربوط به اداره
8- ابــزار ايجــاد رزوه روي 

ميله- غنيمت هاي جنگي
9- پاكان- ماقبل پيشين- 

بي چيز
10- نيروها- خودخواهي- 

نوراني و فروزان

11- مالقــات- تكاپوي بســيار و 
بي حاصل- روكار ساختمان

12- فـــاســـد- حــركــتي در 
ژيمناستيك- نخست وزير بريتانيا 

در جنگ جهاني دوم
13- فضاپيماي بالدار- درودگر- 

عشيره
14- جديد- متانت- پيش غذاي 

خوشمزه گيالني
15- از پيامبران بني اسرائيل- باور- 

سياستمدار

نايرومزاجيگدنز
ابازيويندلپل
فلودارانااجرا
رهارموسهذبرل
مروتاتبيهيكي
امياتراچنادمه

نتسررادگيلها
يوينكساكتمكك
انتاتانماتاي
تلوهكگنهانانس
ريشايوبنايته
اتلماادهشاتب
ودنكنمزمكورور
رالاهنانوزقن
سناكسيكمربرفعج 15
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

619752843
543168972
278493156
937624518
486531729
125987364
761849235
852376491
394215687

متوسط

5 1      6  
 8   9  2   
4     7    
  5  2  9   
   7  4    
  7  1  3   
   4     2
  2  6   8  
 9      5 1458961372

916732458
237854169
584196723
372485691
169273584
723548916
845619237
691327845

ساده

متوسط

519243867
783695214
426187593
145326978
938754126
267918345
851479632
372561489
694832751

سخت

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

ساده

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

داورزنی ماندنی است؟
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 وزارت صمت چه برنامه اي براي ساخت خودروهاي برقي دارد؟
خودروسازان مطرح جهان به ســاخت خودروهاي غيرآالينده برقي 
روي آورده اند، كشور ما هم مي تواند با رو آوردن به سمت ساخت اين 
خودروها عقب ماندگي هاي خود را به يك فرصت تبديل كند، وزارت 

صمت، چه برنامه اي براي اصالح روند معيوب گذشته دارد؟
علي اسدي از تهران

  بد قولي سازمان همياري شهر ساري براي پرداخت مطالبات
 قرار بود سازمان همياري شهرستان ساري، مطالبات غرفه داراني را 
كه در جزيره كيش از اين سازمان غرفه خريداري كرده بودند، به موقع 
پرداخت كند. متأسفانه  نه تنها اين اتفاق نيفتاده، بلكه هر بار با برگزاري 
جلســات بي نتيجه، اين موضوع به تعويق افتاده اســت. استانداري 
مازندران هم كه در جريان قرار دارد، صرفا به ارســال نامه اي به اين 
سازمان بسنده مي كند و پيگيري جدي در اين زمينه انجام نمي دهد.
وطني از ساري

  چرا كيوسك روزنامه پارك صبا تبديل به كبابي شد؟
 مدتي است كيوسك روزنامه فروشــي كه كنار پارك صبا در خيابان 
نلســون ماندال)جردن( وجود دارد، تبديل به كبابي شــده و تغيير 
كاربري داده اســت! با وجود اين همه مكان براي ارائه غذا و ضرورت 

روزنامه خواني براي مردم، واقعا اين كار ضروري است؟ 
كريمي از تهران

  رستم آباد پايين در ديباجي نيازمند ساخت پاركينگ طبقاتي است
محله رستم آباد پايين واقع در خيابان ديباجي به شدت نيازمند ساخت 
پاركينگ از سوي شهرداري است تا از اين وضعيت بغرنج پاركينگ طور 
خارج شود. از ناحيه 3منطقه 3شهرداري تهران تقاضا داريم نسبت به 
اين موضوع اهتمام داشته باشد زيرا انبوه ماشين هاي پارك شده در 

خيابان ها و كوچه ها آرامش و زيبايي را از اين محالت گرفته است.
سپاسي از تهران 

  جاده اصلي بخش الران در شهركرد نيازمند ترميم اساسي است
جاده اصلي ارتباطي بخش الران از شهر سورشجان از توابع شهركرد 
در استان چهارمحال و بختياري كه از كنار روستاهاي خوي، فتح آباد، 
اقبالق، كتك، وانان، اسدآباد، هاروني، خاكي، مرغملك، خليل آباد، 
اوجبغاز، سودجان و... و ده ها روستاي ديگر عبور مي كند پرترددترين 
جاده اين بخش محروم است كه ساليان سال است به فراموشي سپرده 
شــده و فقط لكه گيري در آن صورت مي گيرد كه به هيچ وجه كافي 
نيست زيرا اين جاده تاريك و پر دست انداز و همواره خطر آفرين است. 
ســاالنه تصادفات مرگباري در اين جاده رخ مي دهد و به خصوص در 
زمستان ها باعث تصادفات بسيار مي شــود. از مسئوالن تقاضا داريم 
ضمن انجام اقدامات اساسي، روشنايي اين جاده تاريك را تامين كنند 

تا از تصادفات كاسته شود و ايمني تردد به وجود  آيد.
سرويان از الران شهركرد

  مشكل قطعي اينترنت در فشافويه چندساله شد
متأسفانه مشكل اينترنت حسن آباد فشافويه در شهرري در پايتخت 
همچنان حل نشده است و مدام مشكل قطعي اينترنت داريم. بارها 
و بارها از مخابرات تقاضاي رفع و پيگيري مشــكل كرده ايم اما هيچ 
اتفاقي نيفتاده است. حتي تعدادي از اهالي سيم كشي خانه هايشان را 
عوض كردند و باز هم فرقي نكرد. در حسن آباد شركت هاي خصوصي 
ارائه كننده اينترنت حضور ندارند و تنها اينترنت مخابرات است و اين 
انحصار باعث نارضايتي بسيار شده است؛ به خصوص كه با آغاز فصل 
مدارس و برگزاري آنالين كالس ها دوباره اين مشكل پررنگ تر به نظر 

مي آيد. لطفا مسئوالن به داد ما برسند.
سماپور از شهرري 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  جنايت به خاطر
 سرقت كابل برق

چند سارق كه قصد ســرقت كابل هاي برق را 
داشتند وقتي دهيار روستا را مانع خود ديدند 
او را با ضربات چاقو به قتل رساندند و گريختند.

به گزارش همشــهري، اين جنايت شــامگاه 
دوشنبه در روستاي روكي خوشاب در استان 
خراسان رضوي اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود 
كه چند سارق با هدف سرقت كابل هاي برق 
وارد پارك روستاي روكي شده بودند كه دهيار 
و يكي از اهالي روستا متوجه آنها شده و تالش 
كردند مانع شان شوند. در اين شرايط بود كه 

سارقان با دهيار روستا درگير شدند.
سرهنگ حســن آشــياني، فرمانده انتظامي 
خوشــاب در اين باره گفت: در درگيري بين 
سارقان با دهيار 36ساله، وي با ضربات پياپي 
چاقو به قتل رسيد و فرد همراه او نيز زخمي و 
راهي بيمارستان شد. وي ادامه داد: از نخستين 
دقايق پــس از وقوع اين جنايــت، موضوع با 
حساســيت ويژه در دســتور كار پليس قرار 
گرفت و مأموران پليس به دنبال شناســايي و 

دستگيري متهمان هستند.

  جراحي دندان
 به مرگ ختم شد

جراحي دندان به قيمت از دست رفتن جان زن 
65 ساله تمام شد. 

به گزارش همشــهري، ظهر يكشنبه گزارش 
مرگ زني 65ساله به قاضي حبيب اهلل صادقي 
اعالم شد و او دســتور تحقيقات در اين باره را 
صادر كرد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه 
اين زن براي انجام عمل جراحي دندان به مطب 
دندانپزشــكي در يكي از خيابان هاي شمال 
تهران رفته، اما زماني كه دندانپزشك در حال 
انجام جراحي دندان او بوده، وي ناگهان حالش 
بد شده است. اگرچه اورژانس را خبر كردند تا 
زن را به بيمارستان منتقل كنند، اما او جانش 
را از دست داده بود. در ادامه تحقيقات مشخص 
شد كه زن ميانسال از مراجعان قديمي بوده كه 
براي انجام جراحي دنــدان و هرگونه اقدامات 
درماني در اين زمينه به اين مطب دندانپزشكي 
مراجعه مي كرده است. در اين شرايط، خانواده 
اين زن خواســتار پيگيري ماجراي مرگ وي 
شــده اند. بازپرس جنايي نيز دســتور داده تا 
جسد متوفي به پزشــكي قانوني انتقال يابد و 

علت اصلي او مرگ مشخص شود.

اسرار ناپديدشدن دختري جوان 
با بازداشــت خواهــر زاده وي و جنايی

3پسر آشــنا كه اعتراف كردند 
پس از گروگانگيري، دست به جنايت زده اند، 

فاش شد.
به گزارش همشهري، تحقيقات در اين پرونده 
از روز نهم مرداد امســال شروع شــد. آن روز 
زني به اداره پليس شــهر قدس رفت و خبر از 
ناپديدشدن خواهر 26ساله اش داد. وي گفت: 
خواهرم نرگس از روز ششــم مرداد ماه به طرز 
مرموزي ناپديد شده است. او آخرين بار براي 
انجام كاري از خانه خارج شد اما ديگر برنگشت. 
ما كه به شدت نگران شده بوديم به تمام دوستان 
و آشــنايان زنگ زديم اما هيچ كس خبري از 
نرگس ندارد. حتي به تمام بيمارســتان هاي 
شهرقدس ســر زديم اما هيچ ســرنخي از او 
به دست نياورديم. احتمال مي دهيم كه باليي 
سرش آمده باشــد چون سابقه نداشت نرگس 

بي خبر از ما جايي برود.

يك سرنخ
پرونده اي درباره ناپديد شــدن نرگس دختر 
26ساله تشــكيل شــد و مأموران تحقيقات 
خود را براي يافتن او آغاز كردند. همچنان كه 
رديابي ها براي پيدا كردن دخترگمشده ادامه 
داشــت خواهر وي بار ديگر راهي اداره پليس 
شد و ســرنخ تازه اي را پيش روي تيم تحقيق 
قرار داد. وي گفت: من و خانواده ام از روزي كه 
نرگس ناپديد شده دست از تالش و پرس وجو 
برنداشتيم و از همه براي پيدا كردن او كمك 
خواستيم. اما يك تماس مشــكوك دريافت 
كردم كه به نظر مي رسد فرد ناشناس اطالعاتي 
از سرنوشت خواهرم دارد. فرد ناشناس به من 
زنگ زد و سراغ نرگس را گرفت. پسري جوان 
بود كه مي خواســت بداند نرگس زنده است يا 
نه. وقتي از او خواســتم خودش را معرفي كند 

ناگهان گوشي را قطع كرد.
با مطــرح شــدن ايــن موضــوع، مأموران 
رديابي هاي خود را آغــاز كردند و فردي كه با 
خواهر نرگس)خواهردختر گمشــده( تماس 
گرفته بود را شناسايي كردند. وي كه پسري 
28ساله به نام ناصر بود بازداشت شد و خودش 

را از دوستان نرگس معرفي كرد.

رازگشايي
گرچه پســر جوان اصرار داشت كه اطالعي از 
سرنوشت دختر گمشــده ندارد و چون نگران 
وضعيت او بــوده با خواهرش تمــاس گرفته 
اســت اما در ادامه بازجويي ها اســرار ناپديد 
شدن او را فاش كرد و گفت دختر جوان به قتل 
رسيده است. وي گفت: من و 2نفر از دوستانم 
چند ماه قبل با نرگس و خواهرزاده اش مينا آشنا 
شــديم. همه در يك گروه تلگرامي بوديم كه 
قرار دورهمي و تفريح مي گذاشتيم. در يكي از 
دورهمي ها موبايل گران قيمت يكي از دوستانم 
به طرز عجيبي گم شد. دوستانم احتمال دادند 
كه خاله و خواهرزاده گوشي موبايل را سرقت 
كرده اند. اما اين مسئله فقط در حد يك حدس 
و احتمال بود. حتي يكي ازدوستانم موضوع را با 
نرگس درميان گذاشت و او به شدت ناراحت شد 

و گفت چرا به او تهمت دزدي زده ايم. 
وي ادامه داد: اين پايان ماجرا نبود چرا كه مدتي 
بعد بارديگر دورهم جمع شديم و از قضا بارديگر 
گوشي موبايل گران قيمت دوست ديگرم ناپديد 
شد. آن شب حدسمان به يقين تبديل شد كه 
سرقت ها كار نرگس و يا خواهرزاده اش است. به 
همين دليل با 2نفر از دوستانم نقشه كشيديم 
تا خاله و خواهرزاده را گروگان بگيريم و از آنها 
بخواهيم گوشي ها را برگردانند. اما روز حادثه 
دوســتانم به شــدت نرگس را كتك زدند و او 
به دليل ضرب و جرح حالش بد شد و از هوش 
رفت. ما هم از ترسمان پيكر نيمه جان او را در 
حوالي بزرگراه آزادگان رها كرديم. وي درباره 
اينكه چرا پس از حادثه با موبايل خواهر نرگس 
تماس گرفته گفت: در اين مدت به شدت عذاب 
وجدان داشتم و اميدوار بودم نرگس زنده مانده 
باشــد. احتمال مي دادم كه شايد رهگذري او 
را به بيمارستان رسانده و از مرگ نجات يافته 
باشد. به همين دليل با خواهرش تماس گرفتم 
تا ببينم زنده اســت يا نه، چون خواهرزاده اش 

جواب تماس هاي مرا نمي داد.

كشف جسد
با اعتراف اين پسر جوان، مأموران سراغ اجساد 

مجهول الهويه رفتند و دريافتند كه روز هشتم 
مرداد ماه امسال جســد دختري جوان حدودا 
26ســاله در حاشــيه بزرگراه آزادگان توسط 
خودروهاي عبوري كشف شده است. آثار ضرب 
و جرح روي بدن دختر جوان وجود داشــته و 
جسد وي با دســتور قاضي مصطفي واحدي 
بازپرس جنايي تهران براي تعيين علت اصلي 
مرگ به پزشــكي قانوني انتقال يافته اســت. 
مشخصات جسد كشف شــده با نرگس دختر 

گمشده مطابقت داشت. 
با اين حال خانواده نرگس در پزشــكي قانوني 
حاضر شدند و او را شناســايي كردند. به اين 
ترتيب هويــت جســد مجهول الهويه فاش و 

دستور دفن آن صادر شد.

گروگانگيري 48ساعته
خواهرزاده نرگس و 2جــوان ديگر كه در اين 
ماجرا نقش داشتند بازداشت شدند. خواهرزاده 
مقتول اما منكر نقش داشتن در مرگ خاله اش 
شــد و گفت خودش هم گروگان بوده است. 
وي گفت: من و خاله ام چند وقت قبل در يك 
گروه كاري با 3پســر جوان آشنا شديم. پس 
از آن ما را عضو يك گــروه تلگرامي كردند كه 
در آنجا قرارهاي دورهمي مي گذاشــتيم. اما 
اين اواخر 3پســر جوان به من و خاله ام تهمت 
دزدي زدند. مي گفتند يا من يا خاله ام موبايل 
آنها را سرقت كرده ايم. روز حادثه آنها سراغ من 
آمدند و تهديدم كردند كه هرچه آنها مي گويند 
را اجرا كنــم. وي ادامه داد: آنهــا مقابل خانه 
خاله ام رفتند و از من خواستند تا به بهانه اينكه 
قصد انجام كاري را داريم او را به بيرون از خانه 
بكشــانم. من هم زنگ خانه خاله ام را زدم و او 

بي خبــر از همه جا به خيابان آمــد. پس از آن 
دوستانمان با تهديد، خاله ام را گروگان گرفتند. 
آنها ما را به خانه اي بردند و 48ساعت در 2اتاق 
زندانيمان كردند. مي خواستند از من و خاله ام 
اعتراف بگيرند. اصرار داشــتند كه موبايل آنها 
را ما سرقت كرده ايم. اما چنين چيزي صحت 
نداشت و ما دزد نبوديم. آنها دچار توهم شده 
بودند كه من يا خاله ام گوشي آنها را دزديده ايم. 
به همين دليل ما را به باد كتك گرفتند تا از ما 
اعتراف بگيرند. در جريــان اين حادثه ناگهان 
خاله ام زير مشت و لگد و كتك هايشان از حال 
رفت. آنها هم به شــدت ترســيدند و تصميم 
گرفتند پيكر نيمه جــان او را به بيرون از خانه 
منتقل كنند. وي ادامه داد: 3پسرشكنجه گر، 
پيكر بي جان خاله ام را در بزرگراه آزادگان رها 
كردند. پس از آن مرا تهديد كردند كه اگر راز 
اين حادثه را فاش كنم جان مرا هم مي گيرند. 
هر روز 2نفر از آنها بــا من تماس مي گرفتند و 
تهديدم مي كردند كه اگر به كسي حرفي بزنم، 
مرا هم مانند خاله ام به قتل مي رسانند و جسدم 
را در حاشــيه تهران رها مي كنند. من هم كه 
به شدت از آنها وحشت داشتم، جرأت نكردم از 

ترس جانم به كسي حرفي بزنم.
3پسر جوان نيز در ادامه بازجويي ها به ضرب و 
شتم اقرار كردند و مدعي شدند كه قصدشان 
آدمكشي نبوده و فقط مي خواستند از خاله و 
خواهرزاده اعتراف بگيرند اما ماجرا به جنايت 

ختم شد.
متهمان با قرار قانوني و دستور قاضي مصطفي 
واحدي بازپــرس جنايي تهران بــراي انجام 
تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره دهم 

پليس آگاهي تهران قرار گرفته اند.

برخورد شديد يك دســتگاه خودروي 
ب ام و در بزرگراه شــهيد مدرس با يك رويداد

پست برق زمينی باعث آتش گرفتن آن 
شد و مرگ دلخراش دو سرنشين آن را رقم زد.

به گزارش همشهري، اين خودروي ب ام و شاسي بلند 
كه زن و مردي جوان سرنشينان آن بودند بامداد ديروز 
در مسير شمال به جنوب بزرگراه شهيد مدرس در حال 
حركت بود. درحالي كه عقربه هاي ساعت 1:53دقيقه 
بامداد را نشان مي داد اين خودرو از تقاطع بيهقي عبور 
كرد اما درســت در همان لحظه ابتدا با گاردريل كنار 
بزرگراه و سپس با يك پســت برق زميني و درختي 
تنومند برخورد كرد و شعله ور شــد و در نهايت پس 
از برخورد با پايه يك تابلوي راهنمايي متوقف شد. در 
آن ساعت از بامداد سرنشينان خودروهاي عبوري كه 
تعدادشان زياد نبود از ديدن اين صحنه هولناك شوكه 
شــده بودند. زن و مرد جوان داخل خودروي شعله ور 

گرفتار شده بودند و راهي براي خروج نداشتند. عابران 
صحنه اي را كه به چشــم مي ديدند باور نداشتند؛ اما 
همه  چيز واقعــي و اتفاقي تلخ در حــال رقم خوردن 
بود. چند نفر تالش كردند به ب ام و نزديك شــوند اما 
شعله هاي آتش مانع مي شــد. در اين شرايط كمك 

گرفتن از آتش نشاني عاقالنه ترين كار بود.
حدود 4دقيقه از اين حادثه مي گذشت كه نخستين 
گروه از آتش نشانان توانســتند خود را به محل حادثه 
برســانند. آن زمان خودرو به شــكل كامل شعله ور 
شــده بود و زن و مرد جوان لحظات سختي را سپري 
مي كردند. هر ثانيه براي آنهــا حكم مرگ و زندگي را 
داشت. در اين شرايط آتش نشــانان همه تالش شان 
را براي نجات آنها به كار بســتند. ســيدجالل ملكي، 
ســخنگوي آتش نشــاني تهران در اين باره مي گويد: 
بالفاصله پس از اعالم وقوع اين حادثه دو تيم عملياتي 
شــامل يك گروه حريق و يك گروه نجــات به محل 

حادثه اعزام شــدند و در مدت زمان 4دقيقه به محل 
رسيدند. آنها مشــاهده كردند يك دستگاه خودروي 
ب ام و شاسي بلند  به داليل نامشخصي هنگام حركت 
با گاردريل هاي بزرگراه برخورد كرده و منحرف شده 
اســت. اين خودرو در حاشــيه بزرگراه با يك پست 
برق و يك اصله درخــت برخورد كرده بــود و باعث 

شكسته شدن تابلو آن شده بود.
آنطور كه ملكي مي گويد دو سرنشين خودروي لوكس 

در همان دقايق اوليه بر اثر آتش سوزي خودروي شان 
دچار سوختگي شده بودند. او مي گويد: متأسفانه خودرو 
بر اثر شدت برخوردها دچار آتش سوزي شده بود و دو 
نفر داخل خودرو محبوس بودند كه هنگام رســيدن 
آتش نشــانان به محل خودرو كامال شــعله ور شده و 
هر دو نفر دچار سوختگي شديدي شده بودند كه در 
كوتاه ترين زمان ممكن همكارانم توانستند شعله هاي 
آتش را مهار كرده و اين دو نفر را از خودرو خارج كنند 

كه معاينه اوليه امدادگران اورژانس نشان داد هر دو نفر 
جان شان را از دست داده اند.

سخنگوي آتش نشان نشاني تهران ادامه مي دهد: در 
نهايت خودرو به محل امن و پيكرهاي قربانيان براي 

انجام مراحل قانوني به پزشكي قانوني منتقل شد.
براساس اين گزارش بررسي هاي اوليه نشان مي دهد 
سرعت غيرمجاز دليل وقوع اين حادثه است. با وجود 

اين بررسي هاي تخصصي در اين باره ادامه دارد.

نظافت سرويس بهداشتي پارك قيطريه مستمر انجام مي شود
روابط عمومي منطقه يك شــهرداري تهران پيرو انتشار پيام مردمي 
با عنوان رسيدگي به سرويس بهداشتي بوستان قيطريه در ستون با 
مردم روز 11شهريورماه پاسخ داده است: »ضمن قدرداني از شهروند 
گرامي به اطالع مي رساند طبق گزارش ناحيه 7منطقه يك اقدامات 
روزانه جهت نگهداري از سرويس هاي بهداشتي بوستان قيطريه در 
حال انجام است و به طور مستمر توسط پيمانكار بوستان فوق انجام و 
كنترل مي شود. با اين حال تأكيد ويژه بر نگهداري اين سرويس ها به 

پيمانكار ابالغ و تذكرات الزم داده شد.«

افسانه حل مشكالت روان  در چند گام
ادامه از  اين ميل كه هر كاري بخواهيم مي توانيم انجام 

دهيم، شايد جذاب باشد اما علوم مختلف سالمت صفحه اول
روان و رفتارشناسي مي خواهد به انسان يادآوري كند كه بايد اميال و 
خواسته هاي خود را مقيد و محدود كند. درصورتي كه روانشناسي زرد 
دقيقا برعكس اين را به افراد وعده مي دهد و مي خواهد اين ميل مهار 
شده را از نياز به قيد و بند و چارچوب و محدوديت آزاد كند و به جاي 
تربيت و مهار و مقيد كردن بخش هاي خودخواهانه و كودكانه ما، عرصه 
جوالن زيادي به آنها ببخشد. آدميزاد هم پيوسته در طول تاريخ نشان 
داده طبق غريزه عمل مي كند. درســت اســت كه تمدن، غرايز ما را 
محدود مي كند اما در عين حال، جنگ هاي جهاني و طمعي كه هر روزه 
در ســرمايه داري هاي بــزرگ وجــود دارد و بي پروايــي كه نظام 
سرمايه داري در اصل خود جاي داده، بسياري از ارزش هاي اخالقي و 

انساني را قرباني مي كند. 
اين موضوع نشان  دهنده آن است كه آدميزاد ميل به بازگشت به ذهن 
اوليه خود دارد. روانشناسي و بسياري از علوم انساني تالش مي كنند تا 
انسان را متمدن، اخالقي و چارچوب  مند در عين حال، فردي واقع گرا 
بسازند. در آموزه هاي روانشناســي زرد اما مي بينيم كه از موفقيت، 
شادكامي و خوشبختي در كوتاه ترين زمان ممكن صحبت مي شود. 
به اين ترتيب هم آنچه قرار است فرد به آن دست پيدا كند و هم مدت 
زماني كه به او وعده داده مي شود كامال بر الگوي ساده لوحانه اي استوار 
است و اغلب هم به او گفته مي شــود تنها خود اوست كه مهم است و 
لزومي ندارد زياد به فكر بقيه باشــد. حتي اشكالي ندارد ديگران را با 

رفتار خود برنجاند و ناراحت كند.

  دستگيري عامل جنايت در ارگ بم
 پس از 19سال

مردي كه 19ســال قبل در جريان درگيري در ارگ جديد بم مرد ديگري 
را با ضربات چاقو به قتل رسانده و در اين سال ها به صورت مخفيانه زندگي 

مي كرده سرانجام دستگير شد.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده از سال 81، به دنبال درگيري 
مرگبار 2 نفر در ارگ جديد بم آغاز شد. در اين درگيري مردي 35ساله با 
ضربات چاقو به قتل رسيد و از همان زمان دستگيري قاتل كه اهل يكي از 
روستاهاي شهرستان نرماشير بود در دستور كار پليس قرار گرفت. با وجود 
تحقيقات گسترده پليس اما قاتل فراري هيچ ردي از خود به جا نگذاشته 
و معلوم نبود در كجا مخفي شده اســت.با اين حال تحقيقات در اين باره 
ادامه يافت تا اينكه بعد از 19سال سرانجام مخفيگاه قاتل شناسايي و او در 

عملياتي ضربتي دستگير شد.
سردارعبدالرضا ناظري، فرمانده انتظامي استان كرمان در اين باره گفت: با 
توجه به متواري شدن قاتل به يكي از استان هاي همجوار، روند پي جويي هاي 
پليسي براي دســتگيري اين قاتل مدت زمان زيادي به طول انجاميد اما 
درنهايت چند روز قبل اخباري مبني بر مخفي شدن اين متهم در شهرستان 
نرماشير به دست آمد. وي ادامه داد: با توجه به نامشخص بودن مخفيگاه قاتل 
در محدوده باغات كشاورزي در يكي از روستاهاي شهرستان نرماشير، تيمي 
از مأموران پليس امنيت اين شهرستان با انجام يك سري تحقيقات تخصصي 

مخفيگاه متهم را شناسايي و وي را پس از 19سال فرار دستگير كردند.
فرمانده انتظامي استان كرمان با اشاره به اينكه اين قاتل از دستگيري اش، 
آن هم پس از 19سال فرار غافلگير شده بود، گفت: هرچند كه ممكن است 
فرد يا افراد مجرم پس از انجام جرم به هر شــيوه اي به دنبال فرار از قانون 
باشند اما پرونده اين افراد هيچ گاه بسته نخواهد ماند و به منظور احقاق حق 

شهروندان هرگونه جرمي با تمام توان پيگيري خواهد شد.

تحقيقات براي كشف راز مرگ دختر 16ساله كه 
پس از صرف شام خوابيده و به كام مرگ رفته بود، از 

سوي تيم جنايي پايتخت آغاز شده است.
به گزارش همشــهري، صبح دوشنبه پنجم مهر 
مأمــور كالنتــري يافت آباد با قاضــي حبيب اهلل 
صادقي بازپــرس جنايي تهران تمــاس گرفت و 
خبر از مرگ اســرارآميز دختري 16ساله داد. به 
گفته مأمور پليس، دختر نوجــوان مهمان خانه 
پســر مورد عالقه اش بوده كه به كام مرگ رفته، 
اما علت فوت او مشخص نيســت. در اين شرايط 
بازپرس جنايي دستور انتقال جسد دختر نوجوان به 
پزشكي قانوني براي مشخص شدن علت اصلي مرگ 
و انجام تحقيقات بيشــتر در اين باره را صادر كرد. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه دختر 16ساله 
شب آخر مهمان خانه پسر مورد عالقه اش بوده كه 
پس از صرف شام به اتاق رفته و خوابيده، اما صبح 

ديگر بيدار نشده است. 
پسر 28ساله در تحقيقات به مأموران گفت: چند 
وقت قبل در فضاي مجازي با دختر نوجوان آشنا 
شدم. او شب حادثه مهمان خانه من بود. براي شام 
املت درست كردم و خورديم. پس از صرف شام، او 
گفت به شدت خسته است و مي خواهد استراحت 
كند. حالش خوب بود و مشكلي نداشت. با اين حال 
به اتاق رفت و خوابيد. صبح زود من بيدار شدم تا به 
محل كارم بروم، اما هرچه صدايش كردم جوابم را 

نداد. به اتاق رفتم و ديدم نفس نمي كشد. ترسيدم و 
به اورژانس زنگ زدم اما من در مرگ او نقشي ندارم.

پسر جوان با دستور بازپرس جنايي بازداشت شد و 
تحقيقات در اين باره براي كشف اسرار مرگ دختر 

نوجوان ادامه دارد.

آتش سوزي خودروي لوكس در بزرگراه مدرس 2قرباني گرفت

بامداد مرگبار در »ب ام و«

شام آخر دختر نوجوان

گروگانگیري خونین  براي 
گرفتن اعتراف از دختر جوان
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پروانهبرايفرهاديوكيميايي
ديروز 2پروانه نمايش و ساخت برای اصغر فرهادي و مسعود كيميايي صادر شد.  به گزارش همشهري، 
دفتر پخش »خانه فيلم« كه در غيبت اصغر فرهادي در ايــران، تقاضاي صدور پروانه نمايش فيلم 
»قهرمان« را ارائه كرده بود خبر داد كه ششم مهرماه، پروانه نمايش فيلم »قهرمان« در ايران صادر 
شد. اعضاي شوراي پروانه نمايش كه هنوز به دليل معرفي نشدن اعضاي تازه در دولت جديد، همان 
اعضاي قبلي اين شورا هستند مجوز نمايش اين فيلم را صادر كردند. فيلم سينمايي »قهرمان« اواسط 
پاييز در سينماهاي ايران اكران خواهد شد. همچنين ديروز خبر آمد كه پروانه ساخت فيلمنامه ميراث 
براي مسعود كيميايي صادر شده است. فيلمنامه »ميراث« نوشته مسعود كيميايي است و خود او  اين 
اثر سينمايي را كارگرداني خواهد كرد.تهيه كننده »ميراث« علي اوجي است. اين فيلمنامه براساس 
كتاب »ميراث« نوشته احمد شاملو نوشته شده و كيميايي از سال هاي قبل به دنبال ساخت آن بود. 
كيميايي و اوجي پيش از اين با هم پروژه فيلم سينمايي »خائن كشي« را كه سي امين فيلم مسعود 
كيميايي محسوب مي شود، ســاخته اند. اين فيلم هنوز نمايش داده نشده و پيش بيني مي شود در 

چهلمين جشنواره ملي فيلم فجر رونمايي شود.

جايزهسيكالركباعنوانيازاتوود
رماني از استراليا برنده جايزه بهترين كتاب علمي - تخيلي سال شد 

لورا جين مك كين، نويســنده استراليايي با 
نخستين رمان خود با عنوان »حيوانات در آن 
كشور« برنده جايزه معتبر كتاب هاي داستاني 

علمي – تخيلي آرتور سي كالرك شد.
به نوشته گاردين، مارگارت اتوود 20سال پيش 
از آنكه بــا كتاب »سرگذشــت نديمه« برنده 
نخستين جايزه آرتور سي كالرك در سال1987 
شــود، اثري منظوم با عنوان »حيوانات در آن 
كشــور« را انتشــار داده بود. اكنون لورا جين 
مك كين، از عنوان ايــن اثر منظوم اتوود براي 
نخستين رمان خود اســتفاده كرده و توانسته 
جايزه معتبر »آرتور سي كالرك« را از آن خود 
كند. هيأت داوران جايزه آرتور ســي كالرك، 
داســتان اين رمان را به دليل اينكه نويسنده 
توانسته با مضمون داســتان نخستين كتاب 
خود، مرزهاي داستان هاي علمي – تخيلي را جا 
به جا كند، ستوده اند. لورا جين مك كي در رمان 
علمي - تخيلي»حيوانات در آن كشور« داستان 
انسان هايي را روايت كرده كه پس از شيوع يك 
پاندمي، توانايي درك كــردن زبان حيوانات را 

پيدا مي كنند.
»تام هانتر«، رئيس جايزه آرتور سي كالرك، 
در اظهاراتي درباره كتــاب لورا جين مك كي 
گفت: اين كتاب درباره هزاران گونه از حيوانات 
و موجوداتي كه دراين دنيا در كنار انســان ها 
زندگي مي كنند و ما نســبت به  آنها احساس 
بيگانگي مي كنيم، ســخن مي گويد؛ در واقع 
اين رمان به قربانيان ســاكت دنياي واقعي ما 
كه بر اثر بحران هاي آب و هوايي به شــدت در 
معرض خطر قرار گرفته اند، مي پردازد. اگر چه 
موضوعات زيســت محيطي و اجتماعي كه در 
اين كتاب به آنها پرداخته شده موضوعات جدي 
تلقي مي شوند، اما هيأت داوران همچنين طنز 
تلخ اين رمان و شخصيت سازي  آن را ستوده اند.

لورا جين مك كين كه پيــش از اين نيز جايزه 

100هزار دالري ويكتوريا در زمينه ادبيات را 
به  دليل نگارش كتاب »حيوانات در آن كشور«، 
از آن خود كرده بود، در زمــان دريافت جايزه 
آرتور سي كالرك اعالم كرد: بردن اين جايزه 
كه پيش تر نويسندگان شاخصي نظير مارگارت 
اتوود نيز آن را دريافت كرده بودند، برايم افتخار 
بزرگي است؛ به ويژه كه توانسته ام با وام گرفتن 
از نام كتاب منظوم »اتــوود« برنده اين جايزه 
شوم. اين جايزه اي اســت براي خوانندگان و 
نويســندگان عاشــق ادبيات و نويســندگان 
جسوري كه در رمان هايشان دنياهاي موازي 
و دنياهاي گذشته و آينده را متصور مي شوند 
تا دنيايي را كه در آن زندگي مي كنيم برايمان 
معنا كنند. من به طور ويژه به داســتان هايي 
كه خواننــده را به تفكر وادار مي كنند بســيار 
عالقه مند هستم، اينگونه رمان ها به خصوص 
زمانه ما را روايت مي كنند چرا كه در كتاب هاي 
داستاني متفكرانه جنبه هاي واقعي با رويدادهاي 
خارق العاده در هم مي آميزند. جايزه آرتور سي 
كالرك با اجازه رسمي و با سرمايه اين نويسنده 
مشهور رمان هاي علمي – تخيلي در سال1987 
بنيان گذاشته شد. آرتور سي كالرك ابداع گر، 
آينده نگر و نويسنده رمان هاي علمي – تخيلي 
بريتانيايي بود كه پس از نگارش رمان »2001: 
اوديسه فضايي« و همكاري در نگارش فيلمنامه 
اقتباس سينمايي اين كتاب كه توسط استنلي 

كوبريك ساخته شد، به شهرت جهاني رسيد.

فرحنازدبلشکینگاه
مترجم

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

مکبثصامت
اقتباس سينمايي جوئل كوئن از نمايشنامه شكسپير، شكل 

تازه اي از روايت اين تراژدي را مطرح كرده است 

فيلم »تراژدي مكبث« كه به تازگي به عنوان فيلم افتتاحيه جشنواره 
نيويورك به نمايش درآمده و در اغلب پيش بيني ها از آن به عنوان 
يكي از بخت هاي اصلي كسب جايزه اسكار بهترين فيلم سال2022 
ياده شــده، جديد ترين اقتباس ســينمايي، يكي از جاودانه ترين 
نمايشنامه هاي ويليام شكســپير به كارگرداني جوئل كوئن است. 
اين نخستين اثر سينمايي ای است كه جوئل كوئن بدون همكاري 
برادرش -ايتان كوئن- مي سازد، تراژدي مكبث، نخستين جدايي 
موقت اين دو بــرادر را كه با فيلم »جايي براي پيرمردها نيســت« 

4جايزه اسكار را ازآن خود كرده بودند، رقم زد. 
در فيلم نوآر تراژدي مكبث، فيلمي كه جوئل كوئن هم كارگرداني و 
هم نويسندگي آن را عهده دار بوده، »دنزل واشنگتن« و »فرانسس 
مك دورمند« در نقش هاي مكبث و ليدي مكبث ظاهر شــده اند. 
بســياري از منتقدان دراين ميان بازي هر دوي اين بازيگران برنده 
جايزه اسكار، به ويژه دنزل واشــنگتن را ستوده اند. اوئن گليبرمن، 
منتقد ورايتي به ويژه در مطلبي كه درباره تراژدي مكبث نوشــته، 
بازي دنزل واشنگتن را با به كار بردن اين عبارت كه دنزل واشنگتن 
در فيلم تراژدي مكبث با بازي درخشان خود مانند يك فرمانده تمام 

عيار ظاهر شده، ستوده است.

تراژديمبکثباطعماكسپرسيونيسمآلماني
پيتر برادوشاو، منتقد گاردين با اختصاص 5ستاره كامل به تراژدي مكبث 
در مطلبي با تيتر »واشنگتن و مك دورمند در تراژدي مكبث، كابوسي 
نوآر ارائه داده اند«، نوشته است: فرانسس مك دورمند و دنزل واشنگتن 
يكي از بهترين بازي هاي خود را در اقتباس بازسازي شده جوئل كوئن 
از حمام خون اسكاتلندي ويليام شكسپير ارائه داده اند. جوئل كوئن در 
تراژدي مكبث كه به طور صحيحي از متن شكسپير اقتباس شده فيلمي 
در چارچوب سبك تئاتري ساخته است. هنرنمايي بصري كوئن در اين 
فيلم، يادآور هنرنمايي و خالقيت بصري كارگرداناني نظير »كوروساوا« 
و »ولز« همراه با سايه اي از اكسپرسيونيسم آلماني است كه در مجموع 
باعث پديد آمدن فيلمي مشابه فيلم هاي جنايي نوآر دهه هاي  1930و 
1940شده است. با اين تفاوت كه همه  چيز در اين فيلم از خالل دوربين 
»برونو دلبونل« به وضوح و در فضاي سرد و تيره خاصي به تصوير كشيده 
شده است. »اســتفان دچانت« طراح صحنه اين فيلم نيز در طراحي 
كاخ مكبث نهايت مهارت خود را نشان داده است. او كاخ مكبث را تا حد 
زيادي به سبك خانه هاي ساخته شده به سبك مدرنيستي بسيار بزرگ، 
با حياط هاي بي روح و سردي كه ديوارهاي بلندي آنها را احاطه كرده اند 
و راهروهاي تودرتوي زياد طراحي كرده است. اين شيوه طراحي كاخ 

مكبث بر دلهره آور بودن فضاي فيلم افزوده است.

بازگشتبهدنيايسينمايصامت
اوئن گليبرمن، منتقد ورايتي فيلم در مطلبي با اشاره به ويژگي هاي 
فيلمســازي برادران كوئن و به ويــژه عالقه ايــن دو در به تصوير 
كشيدن جزئيات به صورت كامال دقيق در فيلم هايشان با استفاده 
از ويژگي هاي بصري و تصويري، نوشــته است: جاي تعجب ندارد 
كه جوئل كوئن در فيلم تراژدي مكبث نيــز از ويژگي هاي بصري 
به طور وسواس گونه اي اســتفاده كرده باشد؛ ويژگي هايي نظير به 
تصويركشيدن مه سفيد با شفافيتي تمام عيار، كالغ هاي سياهي كه 
در حال قارقار كردن هستند، جادوگري كه در چهره اش معصوميتي 
از نوع معصوميت »ژاندارك« ديده نمي شود. كوئن با مجموعه اي 
از اين عوامل بصري، دنياي كابوس واري را با شفافيت تمام در برابر 

ديدگان بينندگان به تصوير مي كشد.
منتقد ورايتي در ادامه به مهم ترين وجه تصويري فيلم اشــاره كرده و 
نوشته است كه فيلم تراژدي مكبث به سبك فيلم هاي سياه و سفيد اواخر 
دوران سينماي صامت فيلمبرداري شده است. اين شكل فيلمبرداري 
همچنين دوران قديمي تري از فيلمســازي را در ذهن بيننده تداعي 
مي كند. فيلم تراژدي مكبث البته تنها طنينــي از فيلم هاي قديمي 
نيست بلكه كوئن، در اين فيلم با نگاهي ژرف و روانشناسانه سياهي ها 
و سفيدي هاي پس اين فضاي دلهره آور را نيز به تصوير كشيده است. 
از جنبه هاي مختلف فيلم تراژدي مكبث يــادآور فيلم هاي دلهره آور 
نوآر)سياه و سفيد( نيز هست و به نوعي تداعي گر تصويربرداري و سبك 
ساخت فيلم هاي نظير »مهر هفتم« اينگمار برگمن، »اوردت« كارل 
تئودور دراير، »دادگاه« و نسخه ســينمايي اورسن ولز از »مكبث« در 

سال1948 است.

فرانسسمكدورمندازمکبثميگويد
ايندي واير نيز در مطلبي به اظهارات فرانسس مك دورمند، بازيگر 
نقش ليدي مكبث در فيلم تراژدي مكبث پرداخته است. فرانسس 
مك دورمند درباره اين اقتباس جديد سينمايي از اين نمايشنامه 
جاودانه ويليام شكسپير گفته است: خيلي مهم است كه اين اقتباس 
سينمايي»جوئل«، »مكبث« نام نگرفته و نام تراژدي مكبث بر آن 
اطالق شده است. اين تفاوت در نامگذاري به نوعي بيانگر تفاوت هايي 
كه در اين اقتباس به چشم مي خورد نيز است. در اقتباس جوئل كوئن 
از اين نمايشنامه شكسپير ما نگاهي مكاشفه آميز به سن مكبث و 
ليدي مكبث نيز داشته ايم. در اين فيلم هم مكبث و هم ليدي مكبث 
نسبت به نمايشنامه شكسپير و ساير اقتباس هاي سينمايي كه از اين 
اثر جاودانه شكسپيرشده ، مسن تر هستند، به اين معنا كه ديگر در 
سن بچه دار شدن نيستند، بنابراين ناگزيرند براي رسيدن به اهداف 
جاه طلبانه خود و كسب تاج و تخت اسكاتلند، تالش و جد و جهد 
بيشتري از خود نشان دهند. تصور مي كنم كه مهم ترين تفاوت ميان 
اين اقتباس با ساير اقتباس هاي سينمايي در اين است كه به دليل 
سالخوردگي مكبث و ليدي مكبث ديگر نمي توانند زمان زيادي را 
براي رسيدن به پيروزي صرف كنند و بايد هر چه زودتر به هدفشان 
برسند. به گفته مك دورمند در تراژدي مكبث بچه دار نشدن ليدي 
مكبث يا ناكامي وي در به دنيا آوردن جانشــيني براي لرد مكبث، 
تبديل به تراژدي شخصي براي وي شده است و همين مسئله باعث 
شده وي در تحريك همسرش براي كسب تاج و تخت اسكاتلند تالش 
جدي تري به خرج دهد تا شــايد از اين طريق تا حد زيادي بتواند 
ناكامي خود را در به دنيا نياوردن جانشيني براي مكبث جبران كند.

جبليدرجامجم
عليعسگري،هفتمين فهيمهپناهآذر

مديرسازمانصداوسيماروزنامه نگار
بعدازبازگشتشازكربال،
ازرسانهمليخداحافظيميكندوحکمپيمانجبليكهپيشتر
معاونتبرونمرزيسازمانرابرعهدهداشــتتاپايانهفتهزده

ميشود.
عبدالعليعليعسگريبعداز5سالماموريتخودرابهپايان
ميرساند؛ماموريتيكهپيشبينيميشدحکم5سالهدومرانيز
بهدنبالداشتهباشد.هنوزحکمجبليبهعنوانهشتمينرئيس
رسانهمليزدهنشدهاماگزينهاصليرياستنشستهايخود
رابااهاليفرهنگوهنروفعاالنفرهنگيجبههانقالبدريکي
دوروزگذشتهبرگزاركردهاســت.البتهگزارشايننشستها

نهازروابطعموميسازمانبلکهازروابطعموميپرستيويبه
مطبوعاتدادهشدهوبرخيازافراديكهدرنشستهاحضور
داشتندهمدرصفحاتشخصيخودشرحيازماوقعاينجلسات
رانوشتهاند.جبليدرنشستهايخودكهدرمجموعهسعادتآباد
معاونتبرونمرزيبرگزارميشود،ازجايگاهوبايدهاونبايدهاي
صداوسيماصحبتكردهونظراتخودرابافعاالنفرهنگيدر

ميانگذاشتهاست.
دربخشيازگزارشايننشستهاكهجبليبافعاالنفرهنگيجبهه
انقالبداشته،گفتهاست:»همهبايدتالشكنيمظرفيتفرهنگي
رسانهمليراتاآنجاگسترشدهيمكهبهظرفيتانقالباسالمي
برسدواينميسرنميشودمگرباياريوكمكهمهعناصرفرهنگيو

عالقهمندانوخادماننشروبسطگفتمانانقالباسالمي.«
ويباغيرقابلانکارخواندننقشصداوسيمادرجهتدهيفضاي
فکريجامعهبهعنوانبزرگتريندستگاهفرهنگيكشور،مهمترين
چالشاينمقولهراتناسببروندادرسانهمليباظرفيتهايوسيع
وعميقفرهنگوانقالبدانست.همچنينپيمانجبلي؛باضروري

دانستنتقويتاحساسمشــاركتومسئوليتنيروهايانقالبي
نسبتبهروندفرهنگسازيدررسانهمليدرحوزههايگوناگون،
افزود:»صداوســيمادارايتوانبالقوهقابلتوجهيدرمديريتو
فعالســازيجريانهايفرهنگي،تزريقخالقيتوراهبردسازي

استكهميتواندبهفعليتبرسد«.
پيمانجبليازچهرههايدانشگاهامامصادق)ع(استودر
كارنامهمديريتيخودسابقهقابلتوجهيدررسانهمليوخارج
ازآنداشتهودارد.زمانيكهسعيدجليلي،دبيرشورايعالي
امنيتمليومذاكرهكنندهارشدهستهايبود،پيمانجبلي
مديريترسانهايدبيرخانهشورايعاليامنيتمليرابهعهده
داشت.سردبيريخبرشبکهدومسيما،مديركلاخبارداخلي
واحدمركزيخبر،مديركلاخبارشــبکهالعالمومديردفتر
شبکهالعالمدربيروتازديگرمسئوليتهايياستكهجبلي
داشــته.ويدرســالهاي93تا95بهعنوانمعاونسياسي
مشغولبهكاربودوسال95عليعسگرياورابهعنوانمعاون

برونمرزيانتخابكرد.

زماني براي زنده شدن سينما 
فيلم »زماني براي مردن نيســت« كه 
مدت هاســت عالقه مندان به ســري 
فيلم هاي جيمز باند بي صبرانه در انتظار اكــران آن بودند، براي 
نخستين بار ديروز در »رويال آلبرت هال« لندن به نمايش درآمد، 
اين فيلم همچنين از روز 30سپتامبر)8مهر( در سينماهاي بريتانيا 
و سپس در 8اكتبر )16مهر( در سالن هاي سينماي آمريكا اكران 
می شود. با توجه به آمار پيش فروش بليت كه از سوي كمپاني هاي 
سينه ورلد و اودئون، دارندگان بيشــترين سالن هاي زنجيره اي 
نمايش فيلم در بريتانيا، اعالم شده، آمار پيش فروش بليت اين فيلم 
به آمار پيش فروش بليت فيلم هاي بزرگ در سال2019 ازجمله 

فيلم مارول، انتقام گيرندگان: پايان بازي، نزديك شده است.
اودئون اعالم كرده تا روز دوشــنبه هفته جــاري 175هزار بليت 
براي فيلم »زماني براي مردن نيست« را پيش فروش كرده است. 
ســينه ورلد نيز اعالم كرده اســت كه با فيلم »زماني براي مردن 
نيست« پس از فيلم»انتقام گيرندگان: پايان بازي« باالترين ميزان 
پيش فروش بليت هاي سالن هاي سينما را به خود اختصاص داده 
است. انتقام گيرندگان: پايان بازي به مدت 2سال از ژوئيه2019 تا 

مارس2021، پرفروش ترين فيلم تاريخ سينما لقب گرفت.
براســاس آماري كه اودئون ارائه داده اســت، بيشتر بليت هاي 
خريداري شــده براي اكران فيلم »زماني براي مردن نيست« 
را افراد ميانســال و مســن خريداري كرده اند. در واقع بيش از 
يك سوم بليت هاي خريداري شده متعلق به افراد مسن است. 
بسياري از ســينماداران و كمپاني هاي بزرگ دارنده سالن هاي 
سينما به دليل محبوبيت باالي فيلم هاي جيمز باند و دنيل كريگ 
شــخصيت اصلي اين فيلم در ميان اقشار مختلف، روي فروش 

باالي بليت هاي اين فيلم در گيشــه سينماها 
حسابي ويژه بازكرده اند و بر اين باورند كه اكران 

فيلم جيمزباند باعث پر شدن دوباره سالن هاي سينما 
از تماشاگر مي شــود و ســر آغازي براي حيات دوباره 

سالن هاي سينما و رونق مجدد صنعت سينما در دوران پسا 
كرونا خواهد بود. اكران »زماني براي مردن نيســت« به دليل 
شيوع كرونا، دست كم ســه بار به تعويق افتاده بود. اين فيلم در 
ابتدا قرار بود در آوريل2020 )فروردين1399( اكران شود، اما 
پس از شيوع كرونا سالن هاي سينما در اروپا و آمريكاي شمالي 
تعطيل شــدند و اكران اين فيلم نيز بارها به تعويق افتاد. فيلم 
وقتي براي مردن نيســت به كارگرداني كري جوجي فوكونگا 
به عنوان نخســتين آمريكايي كارگردان فيلم هاي جيمز باند و 
با بازيگري دنيل كريگ، رمي مالك و الشانا لينچ، ساخته شده 
است. زمان پخش اين فيلم حدود 3ساعت است. اين فيلم، 5سال 
پس از فيلم اسپكتر )آخرين فيلم از سري فيلم هاي جيمز باند 
كه در 2015 اكران شد( ســاخته شده است. در اين يك سال و 
اندي كه از به تعويق افتادن اكران بيســت وپنجمين ســري از 
فيلم هاي جيمز باند مي گذرد، حواشي و اخبار زيادي پيرامون 
اين فيلم در خبرگزاري ها انتشــار يافته است، ازجمله اخباري 
درباره اينكه دنيل كريگ پس از »زماني براي مردن نيســت« 
ديگر قرار نيست در فيلم هاي جيمز باند بازي كند و اين آخرين 
فيلم جيمز باندي اســت كه او در آن در نقش مأمور007 بازي 
خواهد كرد. پس از انتشــار يافتن اين خبر، گزارش هاي تأييد 
نشده اي هم از جانشــينان احتمالي دنيل كريگ براي بازي در 

فيلم هاي بعدي جيمز باند انتشار يافته بود.

پس از ســاخت 
فيلم »اســپكتر« 

شايعات زيادي مبني 
بر اينكه دنيــل كريگ 

ديگــر در فيلم هاي جيمز 
باند بازي نخواهد كرد، بر سر 

زبان ها افتاده بــود. در آن زمان، 
دنيل كريگ از سختي هاي زيادي كه 

براي ايفاي نقش جيمز باند در اين فيلم 
متحمل شده بود، زبان به شكايت گشود. او در آن 

زمان گفته بود حاضر است رگ هاي دست  خود را بزند، اما ديگر در 
هيچ فيلمي از سري فيلم هاي جيمز باند بازي نكند. در اكتبر2016 
اما دنيل كريگ در چرخشي باورنكردني تمايل به كناره گيري از 
حضور در فيلم بعدي جيمز باند را تكذيب كرد و گفت: بهترين كار 
در دنيا بازي كردن در نقش جيمز باند است. او بعدها نيز اخباري 
مبني بر دريافت 150ميليون دالر در ازاي بازي در دو سري بعدي 
فيلم جيمز باند رد كرد. درآگوست2017 اما دنيل كريگ تأييد 

كرد كه بيست وپنجمين فيلم جيمز باند آخرين بازي او در نقش 
مأمور007 خواهد بود.

جيمز باند به ركورد تاريخي 
»انتقام گيرندگان: بازي 
پاياني« نزديك مي شود
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 سعيد الحاج 
تحليلگر مسائل تركيه

كيوسك

 دولت انگليس، در پي چهارمين 
روز متوالــي ايجــاد صف هاي گزارش

طوالني در پمــپ بنزين ها، به 
ارتش اين كشور دستور آماده باش داد تا در 

توزيع بنزين در اين كشور مشاركت كند.
به گزارش بي بي ســي، در همين راســتا، تا 
150راننده تانكر ارتش براي توزيع سوخت 
در پمپ بنزين ها بــه خدمت گرفته خواهند 
شــد. بحران، بعد از آن پيش آمد كه مردم 
براي ذخيره بنزين بــه پمپ بنزين ها هجوم 
آوردند و بســياري عالوه بر باك خودروها، 
بطري هــاي آب و دبه هاي خالــی را هم از 

بنزين پر كردند.
مسئله در انگليس، نه توليد بنزين كه توزيع 
آن است. كمبود راننده تانكر در اين كشور به 
حالت بحراني رســيده و با وجود توليد انبوه 
بنزين در پااليشــگاه ها، نبــود راننده براي 
انتقــال آن، وضعيت اين كشــور را بحراني 

كرده است.
وزيــر راه انگليس گفته اســت كــه بحران 
به زودي برطرف خواهد شد و اگر مردم عادت 
خريد قديمي خــود را در پيش بگيرند، اين 

اتفاق زودتر خواهد افتاد.
با ايــن حال همــه، اين قدر به حل ســريع 
بحران خوش بين نيستند و بوريس جانسون، 
نخست وزير انگليس با همين ديدگاه از ارتش 
خواسته اســت در حالت آماده باش باشد. او 
مي خواســت ارتش وارد معركه شود. با اين 
حال برخي وزرا با اين پيشنهادش مخالفت 
كردند و فعال ارتش در حالت آماده باش است.
تخمين زده مي شــود كــه انگليس، حدود 
100هــزار راننــده كاميــون كــم دارد و 
همين مســئله به صنايــع متنوعي ازجمله 
تامين كنندگان غذا و سوپرماركت ها لطمه 

وارد كرده است.
دولت گفته اســت كه هجوم بي دليل مردم 
به پمپ بنزين ها براي خريــد بنزين، باعث 
شــده تا صف هاي طويل ايجاد شــود و در 

پمپ بنزين هاي زيادي، بنزين تمام شود.
در اين شرايط، كاركنان بخش هاي ضروري، 
ماننــد كارمندان بخش بهداشــت و درمان 
درخواســت كرده انــد كه براي دسترســي 
به بنزين در اولويت باشــند چــون گزارش 
شــده اســت كه در موارد زيادي، كاركنان 
اين بخش ها به خاطــر نبود بنزين 
موفق به حضور در محل كار خود 

نشده اند.
دانيــال احســان، پزشــك 
بيمارستان لندن گفته 
اســت كه دوشنبه 
به 17پمپ بنزين 
مراجعــه كرده تا 
سوخت پيدا كند 
و ســر كار برود و 

به شدت نگران است كه كمبود بنزين در روند 
درمان بيمارانش اختالل ايجاد كند.

دكتر جان تاونســون،  مدير اجرايي انجمن 
خانه هاي ســالمندان انگليس، هشدار داده 
است كه افرادي كه به مددكاران براي دريافت 
داروهاي خاصي وابسته هستند، ممكن است 
به خاطر اين بحران جانشان را از دست بدهند.
رئيس اتحاديه پمپ بنزين داران شرق لندن 
گفته اســت كه پمپ بنزين هاي اين منطقه 
چند ســاعت از روز را به كاركنان بخش هاي 

ضروري اختصاص خواهند داد.
وزير بازرگاني انگليس گفته است كه استفاده 
از ارتش، اقدامي احتياطي اســت، اما حزب 
مخالف، از اين تصميم دولت به شدت انتقاد 
كرده و آن را نشانه  ناكارآمدي دولت خوانده 

است.
رانندگان تانكرهاي ارتش، نمي توانند بدون 
آموزش وارد سيســتم توزيع سوخت در اين 
كشور شوند و به دست كم 5روز آموزش نياز 

دارند تا مجوزهاي الزم را به دست بياورند.
دولت در تالش ديگري براي رســيدگي به 
اين بحران، اعتبار گواهينامه هاي ويژه را كه 
رانندگان ماشين هاي سنگين مي توانند با آنها 
كاالهايي مانند سوخت را هم جابه جا كنند، 

تمديد كرده است.

شروع بحران
هفته گذشــته، شــركت نفتــي بي پي در 
بيانيه اي اعــالم كرد كه چنــد پمپ بنزين 
خود را به خاطر كمبود راننده تعطيل خواهد 
كرد. بالفاصله بعــد از آن صف هاي طوالني 

شكل گرفت.
يكشــنبه، انجمن پمپ بنزين داران گفت كه 
دوســوم پمپ هاي بنزين برون شهري، ديگر 
سوخت ندارند. پمپ هاي شهري هم وضعيت 

بهتري نداشتند.
مشــكل اصلي نه توليد بنزين كه توزيع آن 
است. بي پي هم در بيانيه خود به اين مسئله 
اشاره كرده و گفته بود مشكل كمبود راننده 

است.
كمبود شــديد راننده در انگليس چند عامل 
دارد كه يكي از آنها كه  سياسي ترين شــان 

هم هست، مستقيما ناشي از برگزيت است.
بعــد از جدايي انگليــس از اتحاديــه اروپا، 
بســياري از رانندگان اروپايي از انگليس به 
كشورهاي خود بازگشتند و يا تصميم گرفتند 
در كشور ديگري در داخل اتحاديه كار كنند 
چون كار كردن در انگليس شامل بوروكراسي 
بيشــتري در مرزهاي اين كشور مي شد و بر 

درآمد رانندگان اثر مي گذاشت.
حتي اوالف شولتز، جانشين احتمالي آنگال 
مركل، صدراعظم آلمان هم به اين مســئله 
واكنش نشان داده است. به گزارش گاردين، 
او گفته اســت كه تصميم براي از بين بردن 

تردد آزاد بــا اروپا باعث بحران ســوخت در 
انگليس شده است.

نامزد حزب سوســيال دمكرات كــه برنده 
انتخابات يكشنبه در آلمان شده، گفته اميدوار 
است كه بوريس جانسون با پيامدهاي خروج 
انگليس از اتحاديه اروپا كنار بيايد؛ »تردد آزاد 
نيروي كار بخشي از قوانين اتحاديه اروپاست 
و ما به ســختي تالش كرديم تــا انگليس را 
متقاعد كنيم كه از اتحاديه جدا نشــود. آنها 
اما تصميم ديگري گرفتنــد و من اميدوارم 
كه بتوانند مشكالت ناشــي از اين تصميم را 
مديريت كنند، چون فكر مي كنم، يعني همه 
اينطور فكر مي كنيم كه بايد روابط خوبي بين 
اتحاديه اروپا و انگليس باشد. اما اين مشكل 

هم بايد حل شود.«
مشكل كمبود راننده ســنگين در اروپا هم 
شــايع اســت و خود آلمان 45 تــا 65هزار 
راننده كم دارد. اما در اتحاديه اروپا، برخالف 
انگليس، شركت ها مي توانند براي پر كردن 
شكاف، از رانندگان ديگر كشورهاي اتحاديه 
اروپا اســتفاده كنند و با همين شيوه جلوي 
مشكل كمبود بنزين در پمپ ها و خالي شدن 
قفسه سوپرماكت ها در اروپا گرفته شده است.
شــولتز همچنين گفته اســت كه بخشي از 
مشــكل كمبود راننده ماشين هاي سنگين، 

درآمد كم اين صنعت است.
در كنار اين مســئله، همه گيــري كرونا هم 
پيش آمد و وضعيت را بدتر هم كرد. بسياري 
از رانندگان كه مي خواســتند بــراي كار به 
انگيس بيايند، به خاطر سختگيري هاي جديد 

كرونايي، موفق به اين كار نشدند.
مشكل عمده ديگر اين اســت كه رانندگان 
مسن زيادي بازنشسته شده اند، اما جايشان پر 
نشده است. دليل آن هم اين است كه به خاطر 
همه گيري كرونا، آزمون رانندگي كاميون ها 
كه آزمون سختي هم هســت منظم برگزار 
نمي شــود. رانندگان تانكرهاي سوخت بايد 

آموزش هاي بيشتري هم ببينند.
ترنسپورت اينتليجنس، يك شركت فعال در 
زمينه صنايع لجستيك، در گزارشي درباره 
اين بحران نوشته است: »انگليس در حال وارد 
شدن به مثلث برموداي برگزيت، همه گيري و 
اصالحات مالياتي است و همه اينها در نهايت 

به كاهش راننده منجر مي شود.« 
با وجود تأكيد دولت و توليدكنندگان بنزين 
درباره اينكه توليد سوخت در اين كشور كم 
نشــده و مشــكلي براي توليد بنزين وجود 

ندارد، قيمت بنزين باال رفته است.
به صورت ميانگين، قيمت هر ليتر تا 1.86دالر 
باال رفته است  كه باالترين قيمت بنزين در 8 

سال گذشته در انگليس به شمار مي رود.
انجمن پمپ بنزين داران گفته است كه برخي 
عرضه كنندگان بنزين هم از فرصت استفاده 

كرده و قيمت ها را باال برده اند.

 توزيع سوخت در انگليس، به يك بحران تبديل شده و دولت به ارتش آماده باش داده
تا در صورت لزوم براي حل مشكل اقدام كند

بحران »برگزيت« به پمپ بنزين ها رسيد

پس از اعالم نتايج انتخابات در آلمان، اوالف 
شــولتز، كانديداي حزب برنده يعني حزب 
سوسيال دمكرات، بالفاصله مذاكرات براي 
تشكيل دولت ائتالفي را آغاز كرده است. او 
به دنبال جلب نظر دو حزب سبز و ليبرال ها 
اســت اما همزمان آرمين الشت، كانديداي 
حزب محافظه كار حاكــم گفته كه به راحتي 
تســليم حزب آقاي شــولتز نخواهد شد. 
مذاكرات ميان حزبي براي تشــكيل دولت 
ائتالفي ممكن است ماه ها طول بكشد و در 
اين مدت آنگال مــركل همچنان صدراعظم 

آلمان باقي خواهد ماند.

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

 اسلحه؛بالي جان
 1300كودك آمريكايي

دوران ائتالف هاي سخت در آلمان

آغاز مذاكرات براي تشكيل 
دولت آلمان 

لس آنجلس تايمز نوشته كه در طول كمتر از 2سال 
گذشــته، در جريان همه گيري كرونا، دست كم 
5100كودك آمريكايي هدف گلوله قرار گرفته اند 
كه از اين تعداد 1300كودك جان خود را از دست 
داده اند. خشونت خانگي در آمريكا در اين مدت 
افزايش چشمگيري داشــته كه قرباني شدن 
كودكان به ضرب گلوله نيز بخشــي از آن بوده 
اســت. در آمار مربوط به قربانيان اسلحه، سال 
2020مرگبارترين سال طي 2دهه گذشته بوده 

است.

عدم پيروزي قاطع هيچ يك از احزاب آلماني 
در انتخابات پارلماني، فضاي سياســي اين 
كشور را به سوي معادالت پيچيده اي هدايت 
خواهد كرد. بر اين اســاس مي توان انتظار 
داشت ثبات سياســي ميان احزاب مختلف 
آلماني براي نخســتين بار پــس از دو دهه 
متزلزل شود؛ آن هم در شرايطي كه اين كشور 
به دليل بحران هاي داخل و خارج از اروپا به 

وحدت و انسجام داخلي نيازمند است.

 مركل بعد از بازنشستگي
چه خواهد كرد؟

نتيجه انتخابات سراســري در آلمان آنگونه نبود كه بتواند 
آنگال مركل را بالفاصله به خانه بفرستد؛ او بايد همچنان طي 
هفته هاي پيش رو دولت را اداره كند تا اينكه احزاب سياسي 
بتوانند بر سر تشكيل دولت ائتالفي جديد به نتيجه برسند. 
2 ماه قبل، زماني كه به آمريكا ســفر كرده بود، از او در مورد 
برنامه هايش در دوره بازنشستگي پرسيدند. مركل قبال هم در 
برابر چنين پرسشي قرار گرفته بود اما هر بار به نحوي از پاسخ 
دادن طفره مي رفت. در آمريكا اما صدراعظم آلمان يخش باز 
شد و گفت كه خيلي خوشحال است كه قرار است فرد ديگري 
مسئوليت اموري كه طي 16سال گذشــته انجام مي داده را 
به عهده بگيرد. او با خنده به خبرنگاران گفت: »شايد كتابي 
دست بگيرم و مطالعه كنم؛ البته مطمئنم كه وسط كار خوابم 
مي گيرد، چون به شدت خسته ام. چرتي مي زنم؛ بعدش ببينم 

كجا بيدار مي شوم.«
پاسخ مركل هرچه باشد مشخص مي كند كه او برنامه دقيقي 
براي دوره بازنشستگي اش ندارد. هرچه باشد او دست كم طي 
16سال گذشته، هر روزش را با برنامه از قبل تعيين شده زندگي 
كرده است. خانم صدراعظم حدود 2 ماه قبل، 76ساله شد. او 
احتماال نبايد نگران حقوق بازنشستگي اش باشد، چرا كه در 
طول دوره مســئوليتش به اندازه كافي درآمد داشته است. 
آنگونه كه دولت آلمان اعالم كــرده او به عنوان صدراعظم، 
ماهانه 25هزار يورو حقوق مي گيرد. غيراز اين، او ماهانه 10هزار 
يورو هم بابت نمايندگي مجلس دريافت مي كند؛ جايگاهي كه 
طي 30سال گذشته آن را حفظ كرده است. زماني كه احزاب به 
نتيجه برسند و دولت جديد تشكيل شود، مركل عمال از قدرت 
كناره گيري خواهد كرد. از آن زمان، او تا 3 ماه حقوق فعلي اش 
را دريافت خواهد كرد. طبق قانون تا 21 ماه بعدي، نصف حقوق 
فعلي به مركل پرداخت خواهد شد و بعد از آن او مي تواند روي 

يك حقوق 15هزار دالري حساب كند.

دريافت حقوق 15هزار دالري پايان كار نيســت. آنگال مركل 
براي باقي عمرش محافظان شخصي و راننده خودش را خواهد 
داشت. ماشــينش را هم دولت تامين مي كند. مجلس آلمان 
)بوندســتاگ( هم يك دفتر كار در برلين در اختيار او قرار 
خواهد داد. مجلس حقوق يك مدير دفتر، يك منشي و 2مشاور 

او را هم پرداخت خواهد كرد.
مقام هاي ارشــد دولتي در آلمان تا پايان عمر به رازداري و 
حفظ اسرار دولتي متعهد هستند. شايد آنها اسرار دولتي را 
جايي فاش نكنند اما اغلب بسياري از غول هاي تجاري تمايل 
دارند آنها را به عنوان مشاور در كنار خود داشته باشند. قبل 
از مركل هم بوده اند كساني كه در دوره بازنشستگي شان به 
بخش خصوصي رفته  و آنجا فعاليت كرده اند. هلموت اشميت 
در سال1982، بعد از پايان كارش به عنوان صدراعظم آلمان، 
به بخش خصوصي رفت و هفته نامه »دي زايت« را منتشــر 
كرد. او سخنران ماهري هم بود. اشميت در سال2012 در يك 
مصاحبه گفت كه براي خودش قانوني گذاشــته و آن اينكه 

براي هر سخنراني، كمتر از 1500دالر نگيرد.
هلموت كهل و گرهارد شــرودر بهتر از هلموت اشــميت 
مي دانستند كه چطور از شهرت شان پول در بياورند. كهل 
كه بين سال هاي1982تا 1998 صدراعظم بود، بالفاصله پس 
از پايان مسئوليتش، يك شــركت مشاوره در امور سياسي 
و استراتژيك تاســيس كرد. او از البي  گري و مشاوره هايي 
كه مي داد، پول خوبي به دســت آورد. گرهارد شرودر بين 
سال هاي 1998تا2005 صدراعظم آلمان بود. شرودر چند ماه 
بعد از پايان كارش در دولت، به اســتخدام شركت خط لوله 
نورد استريم در آمد. اين شركت زيرمجموعه شركت بزرگ 
نفتي گازپروم روسيه بود. شرودر زماني كه صدراعظم بود، 
براي اجراي طرح خط لوله گاز از روسيه به آلمان تحت عنوان 

پروژه نورداستريم، بسيار تالش كرده بود.
هنوز مشــخص نيســت كه آنگال مركل هم قصد دارد راه 
مقام هاي پيشــين آلمان را ادامه دهد يــا خير. او در اين 
رابطه هرگز سخني نگفته اســت. اما به نظر مي رسد مركل 
فعال در برلين بماند و در دفتري كــه مجلس در اختيارش 
خواهد گذاشت مستقر شود. همسرش يواخيم زاور كه يك 
دانشمند در رشته شيمي كوانتوم است در برلين مشغول 
اســت و فعال گفته كه قصد دارد محل كارش را تغيير دهد. 
او 72ساله است و به نوشته روزنامه آلماني زبان فرانكفورتر 
آلگماينه زايتونگ، فعال قراردادش را با دانشگاه هومبولت 
 برلين 6ســال ديگر تمديد كرده است. بنابراين گمانه زني 
رسانه هاي آلمان بر اين اســت كه مركل فعال در پايتخت 

ماندني است.

مالقات اردوغان و پوتين؛  دهن كجي به بايدن

پس از توقفي معنادار، نشست هاي 
ميان والديمير پوتين و رجب طيب 
اردوغان، روســاي جمهور روسيه و 
تركيه بار ديگر، امروز در شهر سوچي از ســر گرفته مي شود. آخرين 
نشست اين دو شخصيت به يك ســال ونيم قبل، در  ماه مارس2020 
برمي گردد؛ هنگامي كه توافق آتــش بس موقت پس از درگيري هاي 
نظامي در شهر ادلب سوريه ميان روسيه و تركيه به امضا رسيد. بدون 
شك شيوع ويروس كرونا يكي از داليل مهم توقف مالقات هاي پوتين و 
اردوغان به شمار مي آيد. اما در سايه وجود نشانه هاي متعددي از وقوع 
تنش ميان 2كشور، نمي توان به سادگي كرونا را تنها دليل توقف اين 
مالقات ها دانست؛ براي مثال مي توان به تحوالت اخير در روابط 2كشور 
تا پيش از مالقات امروز پوتين و اردوغان نگاهي انداخت: مرگ سربازان 
تركيه در شمال سوريه در اثر حمالت مشترك دمشق و مسكو، تداوم 
حمالت جنگنده هاي روسي به مناطق تحت سيطره تركيه در ادلب و 
عفرين، سفر اخير بشار اسد به مسكو براي ديدار با پوتين كه مي تواند 
نشانه اي از آغاز مجدد حمالت نظامي عليه ادلب باشد، افزايش حجم 
نيروها و تجهيزات نظامي تركيه در مرز سوريه و البته اعالم مخالفت 
مجدد اردوغان در نشست عمومي سازمان ملل با انضمام شبه جزيره 
كريمه به روسيه. درحقيقت نخستين مالقات ميان پوتين و اردوغان 
پس از شــيوع ويروس كرونا قرار بود در اواخر تير ماه گذشته، با هدف 
بررسي تحوالت افغانستان و سوريه برگزار شود. اما مجموعه تحوالت 
و تنش هاي يادشده باعث شد اين نشســت با تعويقي حدودا 3ماهه 
برگزار شود. خبرگزاري اسپوتنيك در آن زمان، با انتشار خبر تعويق 
مالقات پوتين و اردوغان نوشــت: فروش پهپادهــاي تركيه به ارتش 
اوكراين و همچنين مشاركت مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه 
در كنفرانس كريمه )نشستي ديپلماتيك در مخالفت با سياست هاي 

منطقه اي روسيه( از داليل اصلي تعويق اين مالقات بوده است.
اما چه موضوعاتي امروز روي ميز مذاكره رهبران روسيه و تركيه قرار 
دارد؟ بدون شــك پرونده سوريه و مخصوصا شــرايط ادلب در صدر 
دســتور كار اين مالقات قرار گرفته؛ امري كه تلويحا از سوي مقامات 
رسمي هر دو طرف نيز تأييد شده است. ديميتري پسكوف، سخنگوي 
وزارت خارجه روسيه روز گذشته اعالم كرد: گفت وگوي سران 2كشور، 
موضوعات گسترده اي را شامل مي شود كه بحران سوريه و برخي ديگر 
از پرونده هاي منطقه اي در رأس آنها قرار دارند. در مقابل اردوغان نيز 
پيش از ترك آنكارا به مقصد سوچي گفت: گفت وگوهاي ما تنها محدود 
به ادلب نيست و دايره گسترده اي از مسائل مرتبط با سوريه و ديگر نقاط 
آسيا و اروپا را شامل خواهد شــد. تمام اينها در حالي است كه هر يك 
از 2كشور، با ارسال پيام هاي معناداري براي طرف مقابل به استقبال 
نشست سوچي رفته اند؛ براي مثال روســيه از چند هفته قبل مجددا 
فشارها بر تركيه و متحدان اين كشــور را در شمال سوريه آغاز كرده 
است؛ از حمالت هوايي گرفته تا حمايت از پيشروي هاي زميني ارتش 
ســوريه در محورهاي مختلف و يا حتي تقويت روابط با شبه نظاميان 
كرد در نزديكي مرزهاي تركيه. طي ســال هاي گذشته اين موارد به 
ابزارهايي شناخته شده براي فشار مسكو بر آنكارا تبديل شده است. در 
مقابل اگرچه دست تركيه از اعمال فشارهاي نظامي و ميداني بر روس ها 
خالي است، اما تالش كرده توازن را با فشارهاي سياسي-ديپلماتيك 
بر طرف مقابل برقرار كند؛ از به رســميت نشناختن انتخابات مجلس 
دوماي روسيه در شبه جزيره كريمه تا موضع  گيري هاي تند عليه اين 

كشور در سازمان ملل.
اما اين صحنه آنقدر كه در نگاه اول به نظر مي رسد تاريك و نااميد كننده 
نيست. براي درك اهميت و تأثير نشست امروز اردوغان و پوتين، عالوه 
بر تمام پيشينه اي كه تا اينجا مورد اشاره قرار گرفت، بايد به سخنان 
اخير رئيس جمهور تركيه، پس از سفر به نيويورك نيز توجه داشت. او 
كه بدون هيچ گونه مالقاتي با جو بايدن به سفر خود پايان داد، ضمن 
انتقادات شديد از آمريكا به دليل اخراج تركيه از برنامه تحقيق و توسعه 
جنگنده هاي اف-35، اين كشــور را به دروغگويي و حمايت گسترده 
از شبه نظاميان تروريســتي در خاورميانه متهم كرد. اردوغان گفت: 
وضعيت روابط 2كشور چندان اميدوار كننده نيست و نمي توانم بگويم 
با رئيس جمهور بايدن، مرحله تازه اي براي تركيه و آمريكا آغاز شــده 
است. رئيس جمهور تركيه همچنين در مهم ترين بخش از سخنانش 
كه به نوعي بر نشست امروز او با پوتين نيز سايه انداخته است، تأكيد 
كرد: تركيه درصورت نياز، تعداد بيشتري از سامانه هاي اس-400 را 
خريداري خواهد كرد و هيچ كشــوري حق دخالت در مسائل مرتبط 
با امنيت ســرزمين ما را ندارد. به نظر مي رســد تركيه درك كرده كه 
مواضع منفي دولت بايدن نسبت به اين كشور براي فشار بر اردوغان تا 
موعد انتخابات سال2023 ادامه خواهد داشت؛ انتخاباتي كه براساس 
فايل صوتي منتشــر شــده از بايدن در جريان رقابت هاي انتخاباتي 
آمريكا، بايد نقطه عطفي براي كنار زدن اردوغان از قدرت باشــد. بر 
اين اســاس مي توان انتظار داشت روابط 2كشــور طي 2سال آينده، 
به رغم همكاري ها در پرونده افغانستان شــاهد نوعي ركود و يا حتي 

افزايش تنش باشد؛ آن هم در حالي كه حمايت هاي آمريكا 
از تركيه در شرق فرات )ســوريه( به طرز چشمگيري 

كاهش يافته و همچنين احتمال تحريم مجدد اين 
كشور از ســوي وزارت خزانه داري آمريكا 

وجود دارد. در اين شــرايط، افزايش 
همكاري ها ميان تركيه و روسيه 

در حوزه هاي مختلف، از جمله 
خريد سالح و يا برنامه اتمي، 
مي تواند به مثابــه ابزاري در 
دستان آنكارا براي مقابله با 

فشارهاي بايدن باشد.
منبع: العربي الجديد
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كسي نمي زدند، يك نفر كه از واكسن زدن پدر بزرگ فاطمه عباسي چند ماه پيش كه واكسن كرونا هنوز تحفه بود و به هر 
يا مادربزرگش ذوق زده شده بود، از اين واقعه عكس گرفت و آن را منتشر كرد. بعد 
از آن عكس پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها در حال واكســن زدن بود كه در فضاي 
مجازي و صفحات نوه هاي ذوق زده ثبت مي شد. كم كم نوبت به جوان ها رسيد كه 
از واكسن زدنشان عكس بگذارند و به همه نشان بدهند كه واكسينه شده اند. سلفي 
با گوشــي هاي موبايل حين واكســن زدن به قدري زياد شــد كه روي برخي از 
كانترهاي واكسن در مراكز بهداشت زده بودند: »عكاسي اكيدا ممنوع«! روي در و 
ديوار برخــي ديگر از اين مراكز هم آتليه هاي عكاســي آگهي شــيطنت آميزي 
چسبانده بودند كه: »عكاسي از مجالس واكسيناسيون پذيرفته مي شود«! شايد 
به نظر خنده دار بيايد اما واقعيت دارد. حاال كه واكسيناسيون در كشور براي همه 
گروه هاي سني انجام مي شود، نوجوانان هم به گروه منتشركنندگان عكس واكسن 
ملحق شده اند و حتي ديگر به گرفتن سلفي با گوشــي موبايل هم قانع نيستند. 
بعضي از جوانان و نوجوانان كه مي خواهند از اين مد روز عقب نمانند، با مراجعه به 
آتليه هاي عكاسي، براي روز واكسن زدنشان عكاس استخدام مي كنند. ماجرا فقط 
به چند قطعه عكس هم خالصه نمي شود؛ آتليه ها پكيج هاي متفاوتي را در اختيار 
واكسينه شده ها قرار مي دهند و براي 5 دقيقه فيلم از لحظه خروج از منزل تا بعد از 
تزريق به همراه مصاحبه بعد از تزريــق و همچنين فيلمبرداري هوايي از ورود به 
مركز واكسيناســيون و خروج به عــالوه 10 برگ آلبوم و 2شاســي 40×30 از 
درخواست كننده ها 4ميليون و500 هزار تومان مي گيرند. ضمن اينكه آتليه ها براي 
عكاســي، با برخي مراكز واكسيناســيون خاص هم هماهنگي هاي الزم را انجام 
مي دهند و مشتريان بايد به همان مراكزي كه آتليه مي گويد براي تزريق واكسن 

مراجعه كنند.
اگرچه اين ژانر از عكاسي براي آنهايي كه واكسينه مي شوند نفعي ندارد و فقط ثبت 
خاطره است، اما براي عكاســان و آتليه ها درآمد زيادي به همراه دارد و به همين 
دليل، برخي از آتليه ها با تبليغات عجيب و غريب ســعي در جمع كردن مشتري 
بيشتر براي اين مدل عكاسي هستند. آنهايي هم كه نمي دانند با پولشان چه كار 
كنند، خام اين تبليغات مي شوند. ولي اين فيلم و عكس ها فقط براي همان يك بار 
ديدن، آن هم تنها براي خود شخص جالب و جذاب است و در شبكه هاي اجتماعي 
ممكن است چندتايي اليك و كامنت هم بگيرد اما بعد از آن قرار است گوشه كمد 
خاك بخورد. ضمن اينكه وقتي همه دارند واكسن مي زنند، ديگر اينطور پزدادن 
براي واكســن زدن جايي ندارد و افتخاري محسوب نمي شود كه بخواهيد ثبتش 

هم بكنيد.

آلبوم عكس واكسن

درصد
استاندار تهران با بیان اینكه 

تا كنون ۶۱درصد مردم 
استان تهران علیه ویروس 
كرونا واكسینه شده اند، 
گفته است: روزانه حدود 
۲۶۰هزار دوز واكسن در 
استان تزریق می شود و 

البته با ایجاد مراكز متعدد 
تزریق، انتظار داشتیم كه 
روزانه ۵۰۰ هزار دوز تزریق 

داشته باشیم.

61

درصد
هفته گذشته روند 
مراجعان، فوتی ها و 

بستری ها در استان تهران 
نزولی بود و در آمار مراجعان 

۴/۱۲درصد و در آمار 
فوتی ها، ۸/۱۸ درصد نسبت 

به هفته گذشته كاهش 
داشتیم.

12.4

پایگاه
حدود ۵۰۶پایگاه تزریق در 
استان تهران ۶میلیون و 
۶۲۱دوز تزریق واكسن در 
نوبت اول و باالی ۲میلیون 
دوز تزریق واكسن در نوبت 

دوم داشتند. با توجه به 
تعدد مراكز تزریق واكسن 

و فعالیت مراكز ۱۹گانه 
شبانه روزی در استان، 
انتظار می رود تا سهمیه 
واكسن استان تهران 

افزایش یابد.
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گرينويچ

عدد خبر

دغدغه

حافظ

دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
درش ببست و كليدش به دلستاني داد

توهم بويايي پساكرونايي
دانشمندان سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه ادعاي مبتاليان و درمان شدگان  
كوويد-19 درباره دائمي شــدن بوي تخم مرغ گنديده در بويايي آنها واقعيت 
دارد. به گزارش سي ان بي سي، اختالل هاي بويايي پساكرونايي واقعيت دارد؛ 
به اين معني كه پس از ابتال به كرونا دست كم 21ميليون نفر به جاي بوي غذا يا 

قهوه بويي شبيه بوي تخم مرغ گنديده به مشامشان مي رسد.
 اين عارضه جانبي ابتال به كرونا به اين دليل پيش مي آيد كه ويروس احساس 
بويايي فرد را تحت تأثير قرار مي دهد و تا ماه ها بعد از بهبودي نيز اين تأثير باقي 
مي ماند. دانشمندان به اين عارضه عنوان توهم بويايي مي دهند چرا كه به طور 

مستقيم فقط از جانب مغز ايجاد مي شود و محرك بويايي در آن نقشي ندارد.

فوتبال زنان در ارتفاع 5هزار متري
هر ســال جمعيتي از زنان بوليوي موسوم به كوهنوردان 
چوليتاس كه از جامعــه بومي آيمارا هســتند در ارتفاع 
5هزار و 890متري فوتبال بازي مي كنند. »كوهنوردان 
چوليتاس« در آخرين صعود خــود نذرهاي خود را براي 
سالمتي و سعادت خود و خانواده هايشان نثار »پاچاماما« يا 
خداي زمين كردند. سرپرست آنها »ليديا هويوالس« است، 
وجه مشخصه آنها پوشيدن دامن هاي سنتي و نوعي شال 
رنگي است كه روي شانه هاي خود مي اندازند تا در موقع 
لزوم با آنها وســايل ضروري را حمل كنند. اكثر اين زنان 
سنتي با مردان كوهنورد ازدواج كرده اند و اغلب در كوه ها 
به كارهايي همچون آشپزي مشــغول بوده و يا همچون 
شرپاها كار كرده اند. اين زنان گروه كوهنوردي خود را در 
سال2015 تشكيل دادند.  مي گويند اگر مردها كوهنوردي 
مي كنند چرا ما زنان نتوانيم. از آن سال تا كنون اين زنان 
شماري از قله هاي بلند بوليوي و نيز بلندترين قله شيلي، 

كشور همسايه را فتح كرده اند.

قتل يک گريزلی
پس از اينكه شــواهد از قتل يك خرس گريزلي 
توسط بزي كوهي حكايت داشت، كارشناسان وارد 
عمل شده  و آن را تأييد كردند. به گزارش گلوبال 
نيوز، ديويد لسكين، اكولوژيست حيات وحش در 
پارك بين المللي يوهوي كانادا الشه خرس گريزلي 
)بزرگ ترين گونه خرس هاي جهان( را در حالي 
پيدا كرد كه بدنش با شي تيزي سوراخ شده بود. 
شاهدان هم ادعاي عجيبي مبني بر حمله يك بز 
به اين خرس را مطرح مي كردند. موردي كه تا به 

حال در اين كشور سابقه نداشته است.

»مامان زهره« 20سالي مي شود  سينا قنبرپور  »مامان مرضيه« وكيل اســت و 
كه مديرعامل يك مؤسسه نيكوكاري اســت. »مامان مرضيه« 
به طور مســتمر براي وكالت معاضدتي زنان و دختران به زندان 
مشــهد مي رود. به فراخور جرائمي كه زنان و دختران محكوم، 
مرتكب شده اند پرونده هاي مختلفي را براي احقاق حقوق آنها از 
منظر جنايي و كيفري پيگيري كرده است. گاهي هم با توجه به 
دوستان و آشــناياني كه دارد توانسته كمك هاي مالي و معنوي 
براي جلب رضايت شاكيان مالي و همچنين يافتن شغل يا محل 
اسكان براي محكوماني كه دوره مجازات خود را طي كرده اند بيابد 
تا آنها بتوانند در بازگشت به جامعه كمتر آسيب ببينند. يكي از 
پرونده هاي او مربوط به دختري است كه بيشتر عمرش را بعد از 
نگهداري در يكي از مراكز نگهداري سازمان بهزيستي در زندان 
سپري كرده بود. اين دختر تا چندي قبل تنها آرزويش نشستن در 

يك پارك و تماشاي مردم بود. بچه سال كه بود مادرش خودسوزي 
كرد و جان باخت. پدرش نيز محكوميت ناشي از موادمخدر داشت 
و اعدام شد. اين دختر را مي توانيد به هر نامي خطاب كنيد اما ما 
اينجا او را »محبوبه« ناميده ايم. تا 13 ســالگي تحت سرپرستي 
بهزيستي بود تا اينكه سرپرستي اش را به عمه اش سپردند. عمه 
»محبوبــه« كار عجيبي داشــت. كيف قــاپ بــود و عموما در 
خيابان هاي شلوغ مشهد كه پر از زائر بود يا در حرم رضوي مشغول 
كيف قاپي. بنابراين دختر معصوم و نابلدي مثل »محبوبه« عصاي 
دستش شد ولي در كار مجرمانه. عمه »محبوبه« براي آنكه گرفتار 
مأموران نشود معموالً كيف ها را مي زد و مي داد به »محبوبه« تا 
درصورتي كه گير افتاد چيزي همراهش نداشته باشد و دستگير 
نشود. اين وضع سبب شــد مأموران در ردزني عمه »محبوبه« 
به خود »محبوبه« برسند و او را با كيف هاي بسياري كه قاپيده شده 
بود دستگير كنند. اين ماجرا محدود به يكي دوبار نبود و وقتي 
»محبوبه« سابقه دار شد ديگر جاي تخفيف و عفو هم كمتر و كمتر 
شد. وقتي »مامان مرضيه« با »محبوبه« در زندان آشنا شد او به 
ســبب مشــكالتي كه در كودكي برايش رقم خورده بود نياز به 
درمان داشت. عالوه بر اين 21شاكي خصوصي هم داشت و اگر 
رضايت شاكيان خصوصي جلب نمي شد حتي با وجود طي دوران 

محكوميت نمي توانست آزاد شــود. »مامان مرضيه« چند اقدام 
براي او را آغاز كرد. اول پيگير درمان او شد و در همين حال شروع 
به شناسايي شاكيان خصوصي كرد. برخي از شاكيان از زائران امام 
رضا)ع( بودند و در شــهرهاي ديگري سكونت داشتند و اين كار 
انرژي و هزينه بيشتري مي طلبيد. سرانجام »مامان مرضيه« موفق 
شــد با تجديدنظرخواهي و جلب رضايت شــاكيان خصوصي 
مقدمات آزادي »محبوبه« را فراهم كند. اما اين تازه اول يك دنيا 
كار ديگري بود كه براي بازگشت به زندگي »محبوبه« بايد انجام 
مي شد. او هيچ حرفه اي نياموخته و تحصيل هم نكرده بود. حتي 
كيف قاپي را از عمه اش نياموخته بود! با اين حال با پيگيري »مامان 
مرضيه« هم جايي براي خواب او تأمين شــد و هم از طريق يك 
گروه نيكوكار در مشهد برايش شــغلي فراهم شد. اما همه اين 
روزنه هاي اميدبخش 6 ماه بيشتر دوام نياورد. »محبوبه« به شيوه 
زندگي در زندان و همينطور زندگی در كنار عمه اش عادت كرده 
و با آن آشنا بود و برايش شيوه جديد سخت  مي نمود. شغلش را رها 
كرد و بدون آنكه به »مامان مرضيه« چيزي بگويد ناپديد شد. اما 
اين پنهان شدن از »مامان مرضيه« چندان به طول نينجاميد و بار 
ديگر در ســال جاري وقتي »مامان مرضيه« بــه زندان رفت نام 
»محبوبه« را در فهرست زندانيان نيازمند معاضدت قضايي ديد. 

ماجراي تالش براي بازگردانــدن »محبوبه« به زندگي معمول 
هزينه زيادي داشت كه »مامان مرضيه« و دوستانش متقبل شده 
بودند. عمالً عالوه بر همه هزينه هايي كه بابت اقدام هاي »محبوبه« 
به سيستم پليس و دستگاه قضايي و زندان تحميل شد همه آنچه 

را كه »مامان مرضيه« رشته كرده بود پنبه شد.
مشابه سرنوشتي كه براي »محبوبه« روي داده بود براي دختران 
بســيار ديگري هم رقم خورده بود اما يا سرنوشــت يا سيستم 
بهزيستي راه بهتري براي آنها درنظر گرفته بود. سپردن سرپرستي 
آن دختران به مراكز شــبه خانواده. جايي كــه »مامان زهره« با 
كمك خيران بسيار هزينه قابل توجهي براي بازگرداندن دختران 
به جامعه متحمل مي شود. اما سرنوشت »محبوبه « هايي كه به 
»مامان زهره« سپرده شدند تفاوت از زمين تا آسمان است. طي 
فرايندي كه خيران و داوطلبان بســياري در آن سهيم شده اند 
عالوه بر تغذيه مناسب، امكان تحصيل خوب و دريافت تجربه هاي 
زندگي در جامعه را مي يابند. كالس هاي فوق برنامه و همينطور 
تجربه ســفر. بســياري از آنها اينك فارغ التحصيل رشته هاي 
دانشگاهي حتي تا مقطع كارشناسي ارشد هستند و به تناسب آن 
براي خود شغلي دست و پا كرده اند. بسياري از آنها ازدواج كرده 
و خود خانواده تشكيل داده اند. آنها خألهايي را هم هنوز با خود 

حمل مي كنند زيرا هيچ كس نمي تواند جاي پدر و مادر را بگيرد 
و هيچ مهري، مهر پدر و مادر نمي شــود. اما دست كم آنها مسير 
تطبيق با زندگي عادي را پيدا كرده اند. قطعاً ما به كار امثال »مامان 
مرضيه« هم احتياج داريم اما مسئله اين است كه هرقدر در دوره 
كودكي و نوجواني سرمايه گذاري كنيم ثمربخش تر است تا اينكه 
بعداً بخواهيم در سيستم قضايي و در دوره محكوميت هزينه كنيم 
و افراد را به سمت تطبيق با زندگي عادي سوق دهيم. هر دو مامان 
هزينه هاي سنگيني را صرف كرده و مي كنند اما مسئله اينجاست 
كه كدام هزينه تبديل به ســرمايه گذاري و نتيجه مي شود. اين 
روزها به ويژه با شيوع كرونا و مرگ ومير ناشي از آن چه بسا كودكان 
بسياري از داشتن پدر يا مادر محروم شده باشند چه آنكه براساس 
آمار سازمان بهزيســتي تا كنون 51هزار كودك در فاصله شيوع 
كرونا پدر و مادر خود را براثر ابتال به كرونا از دست داده اند. بسياري 
از خانواده ها نيز در اين ميان دچار فقر بيشتري شده اند. همه اين 
موارد سبب پيچيده تر شدن وضعيت كودكان و مبهم شدن آينده 
آنان مي شــود. اگر امروز با كمك هم و بــا فعاليت هاي خيران و 
داوطلبان آنها را پوشش ندهيم يك دهه بعد بايد همچون »مامان 
مرضيه« وقت و انرژي بسياري بگذاريم كه هيچ تضميني در به 

ثمر نشستن آن وجود ندارد.

بازخوانی ماجرای سقوط هواپيمای فرماندهان نظامی هفتم مهر 1360

خداحافظ فرمانده
غروب سه شنبه هفتم مهر 1360، درست 2روز پس از شكست حصر آبادان و تلگراف تشكر 

امام خمينيره از فرماندهان جنگ، هواپيماي   سي 130 حامل فرماندهان ارشد نظامي و تني چند از 
مجروحان در كهريزك سقوط كرد و در پي آن باالترين فرماندهان نظامي ايران به شهادت رسيدند

 در عبور و روزمرگی، شايد يک جلد كتاب، توشه راه شود...
عکس :محمد عباس نژاد

    امام خمينيره، رهبر انقالب و فرمانده 
كل قوا، فرداي آن روز يعني چهارشنبه 
هشــتم مهر 13۶0 به مناسبت شــهادت اين 
فرماندهان خطاب به مردم ايران پيامي را منتشر 
كردند. در بخشــي از اين پيام آمده: ما گرچه 
عزيزان ارزشمندي را از دست داديم، لکن هدف 
به قوت خود باقي و فرزندان اسالم با اراده آهنين 
و تصميم قاطع از اسالم و ميهن عزيز خود دفاع 
مي كنند و هرچه بيشتر براي خود و ميهن خود 

افتخار مي آفرينند.

    روزنامه جمهوري اســالمي 2روز بعد از 
حادثه اسامي 41 تن از افرادي را كه شهيد يا 
مجروح شــده بودند به چاپ رساند. با اينکه خلبان 
توانست هواپيما را به زمين بنشاند به نظر مي رسد 
علت آمار باالي شــهدا تابوت هاي حامل شهداي 
عمليات ثامن االئمه كه در انتهاي هواپيما قرار داشتند 
بود؛ زيرا اين تابوت ها با سرعت بسيار بااليی  به سمت 
جلو پرتاب شده بودند؛ بنابراين از آن روز به بعد حمل 
تابوت به اين شکل در هواپيماهاي ترابري ممنوع شد.

    روايت هاي گوناگوني درباره شــرح سقوط 
هواپيمای سي130 بيان شده است، اما محمود 
خرم دل – كمک خلبان پرواز- واقعه را اينچنين روايت 
مي كند: پس از ترك اهواز همه  چيز مرتب بود تا حدود 
ساعت 8شب به نزديک كوه هاي حسن آباد قم رسيديم. 
يک لحظه تمام برق هاي هواپيما قطع شد؛ ظلمات كامل. 
يک لحظه احســاس كردم هواپيما ايستاده؛ موتورها 
به طور كامل خاموش شدند. به كمک چراغ قوه بيرون را 
نگاه كردم. ديدم ملخ ها فقط با نيروي باد مي چرخند... . 
فکوري ابتدا به كابين خلبان آمد و با چراغ قوه سعي كرد 
كه مشــکل را برطرف كند و بعد براي باز كردن دستي 
چرخ ها رفت. چنين احساس مي شد كه فکوري فهميده 
بود  مشــکل فراتر از قطع برق است. از آنجا كه فرمان 
هواپيما تريم شده بود، هواپيما با سرعتي آهسته و به طور 
افقي به سمت زمين در حركت بود؛ به همين دليل هواپيما 
در بيابان فرود آمد. از آنجا كه يکي از چرخ ها قفل نشده 
بود، هواپيما به يک سمت خم و روي زمين كشيده شد. 
هواپيما پس از اصابت به زمين 11متر كشيده شد و چرخ 
سمت چپ چون قفل نشده بود، جمع شد و دوباره باال 
رفت و به همين دليل بال سمت چپ پايين آمد و موتور 
شماره يک به همين دهنه چاه قنات برخورد كرد و بر اثر 
شکستن ملخ، بنزين روي دماغه هواپيما پاشيده شد و 
شيشــه جلوي ما آتش گرفت. پاي من بين صندلي و 
كنسول مركزي هواپيما گير كرده بود و آتش جلوي ما 
شعله مي زد. با سختي خودم را از پنجره كشيدم باال و از 
ارتفاع 3متري به پايين پرت شدم. 18مسافر و 4خدمه 

توانستند از اين سانحه جان سالم به در ببرند.

    در گزارش هــاي تکميلي بعد از اين 
حادثه چنين آمده اســت: روز هفتم 
مهر13۶0 خورشيدي 5 تن از فرماندهان نظامي 
بعد از پيروزي در عمليات ثامن االئمه و شکست 
حصر آبادان براي ارائه گزارش به امام خميني)ره( 
از فرودگاه اهواز به مقصد تهــران با هواپيماي 
ســي130 ارتش آمدند، اما اين هواپيما هرگز به 
مقصد نرسيد؛ چراكه در 30كيلومتري فرودگاه 
مهرآباد در جنوب غربي كهريزك آتش گرفت. 
به دنبال سقوط اين هواپيما، سرلشکر ولي  اهلل 
فالحي، جانشين ستاد مشترك ارتش، سرتيپ 
موسي نامجو، وزير دفاع و نماينده امام خميني)ره( 
در شوراي عالي دفاع و فرمانده دانشکده افسري 
امام علي)ع(، ســرتيپ جواد فکوري، فرمانده 
نيروي هوايي و وزير دفاع كابينه شهيد رجايی و 
مشاور در ستاد مشترك ارتش، يوسف كالهدوز، 
قائم مقام ســپاه پاســداران انقالب اسالمي و 
محمدعلي جهان  آرا، فرمانده ســپاه پاسداران 

انقالب اسالمي خرمشهر به شهادت رسيدند.

روزنامه اطالعات روز هشتم مهر در خبري به ماجراي سقوط هواپيما پرداخت. اين روزنامه به نقل از يکي از شاهدان 
عيني كه در محل سقوط هواپيما بوده است، نوشته: بعد از شنيدن صدايي مهيب در نزديکي كهريزك، روبه روي 
ميدان تير متوجه آتش سوزي وسيعي شديم. بالفاصله براي آگاهي از چگونگي آن به محل رفتيم و مشاهده كرديم 
يک هواپيما در حال سوختن است و عده اي ناالن خودشان را از هواپيما به بيرون مي اندازند. بالفاصله با كمک عده اي 
از اهالي منطقه براي كمک به مجروحان بسيج شديم و عده اي را كه قدرت و توانايي داشتند و سالم بودند از داخل 
هواپيما بيرون آورديم. پس از مدتي 3بالگرد متعلق به ارتش و نيروي هوايي براي كمک و اعزام مجروحان به محل 
آمدند و در همين موقع مأموران آتش نشاني و اورژانس و پاسداران به منطقه آمدند و با كمک برادران ارتش و سپاه 
مجروحان را با بالگرد به بيمارستان ها انتقال دادند. پس از سقوط، هواپيما به مدت چند ساعت مي سوخت كه با 
كمک مأموران و نيروهاي مردمي آتش خاموش شد؛ درحالي كه از هواپيما جز آهن پاره چيز ديگري باقی نمانده بود.
 روزنامه اطالعات تا چند روز بعد از واقعه به اسامي شهداي سقوط هواپيما اشاره ای نکرد و در 10 مهر فهرستي از 
شهداي احتمالي حادثه سقوط سي130 منتشر كرد، اما مانند روزنامه جمهوري اسالمي و راديو و تلويزيون در ميان 
اين اسامي نامي از محمد جهان آرا، در اين روزنامه وجود نداشت. درواقع تا چهلم شهداي سقوط هواپيما اسمي 
از محمد جهان آرا برده نشد تا اينکه در 18 آبان ماه سپاه پاسداران بيانيه اي به اين شرح منتشر كرد: به مناسبت 
چهلمين روز شهادت سرداران شهيد برادران ارتشي فالحي، نامجو، فکوري و برادران پاسدار كالهدوز، جهان آرا و 
ديگر شهداي سانحه هوايي، مجلس بزرگداشتي در شهر خون و قيام در مدرسه فيضيه قم از ساعت 14:30تا1۶:30 
امروز )دوشنبه( برپاست. به پاس احترام به خون اين شهيدان عزيز و تأكيد بر ادامه راه شان تا پيروزي نهايي اسالم 

بر كفر و همگام با روحانيت متعهد و بيدارمان در اين مجلس شركت مي كنيم.

مامان زهره و مامان مرضيه

آخر مصور
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فاطمه کاظمی
خبرنگار

طرحجامعهمدانکهبایدســال1396ارائهوتصویبمیشد،
سالگذشتهوبعداز3سالتأخیرارائهشدوبهدلیلمشکالتو
نواقص،سیلیازاعتراضاتکارشناسانومتخصصانشهرسازی
رابههمراهداشت.مخالفانمعتقدندطرحارائهشدهنهتنهاناقص
اســتوبرایچالشهایهمدانمانندترافیک،بافتتاریخی
وروستاهایالحاقشــدههیچبرنامهمدونومشخصیندارد،
بلکهبااعمالنفوذبرخــیچهرههادرمناطقــیمانندحیدره
کهدرواقعباقیماندهباغهایشــهرمحســوبمیشود،مجوز
بلندمرتبهسازیصادرشدهواین،یعنینابودیباغهایهمدان

است.

اظهارنظر استاندار
امااستاندارهمدانکهپیگیرتصویبهرچهسریعترطرحجامع
استدرنشستخبریاعالمکردکهچوناجازهاضافهشدندامنه
الوندبهشهروساختوسازدرآنرانداده،جلویتصویبطرح

جامعگرفتهشدهاست.
»سیدســعیدشــاهرخی«گفت:بیشازهزارنفر-ساعتکار
کارشناسیبرایطرحجامعانجامشدهاستونظراتدلسوزانه
اعضایهیاتعلمیدانشــگاههارادریافتکردیموبخشهای
قابلاســتفادهرامدنظرقراردادیم.همهدستگاههایمربوطه
ملزمبهارائهنظردربارهاینموضوعهستندوامضایهمهآنها

پایصورتجلساتاستونمیتوانندآنراانکارکنند.برخیهم
نظراتغیرکارشناسانهارائهمیدادندواصرارداشتندایننظرات
درطرحجامعاعمالشود،امامناجازهندادمایناتفاقبیفتد.در
بعضیمواقعهمافرادذینفعفشارمیآوردندکهفالنمنطقهبه
شهراضافهشودیانشود،امامنتوجهیبهاینحرفهانکردم.هر
بارشخصیتهایذینفوذچوبالیچرخمیگذارندوتصویب

طرحمتوقفمیشود.
شاهرخیادامهداد:یکنفر15هزارمترمربعزمینداردوگوش
بهگوشرساندهومنافعشــهررابهخطرانداختهاست،امامن
منافعاشخاصرابهمنافععمومیترجیحنمیدهمبلکهحفظ
باغهاودامنهشمالیالوندمهماستنهشخصیکهدردامنهالوند
زمینخریدهواالنبهمنفشارمیآوردکهاینمنطقهبهشهر

ملحقشود.
اســتاندارهمدانتأکیدکرد:نمیتوانماجــازهدهمافرادیکه
بهصورتغیرقانونیدرپشــتبلوارجوانزمیــنخریدهاندو
ساختوسازکردهاندوحاالاصراردارنداینمنطقهبهمحدوده
شهراضافهشود،بهاهدافشانبرسندچونبلوارجوانمرزدامنه
الونداست.ازبلوارجوانبهباالهرچهساختهاند،مجوزندارندو

بایدتخریبشوند.

پاسخ نماینده
نمایندههمدانوفامنیندرمجلسشورایاسالمیدرپاسخبه
اظهارنظراستاندارگفت:دربارهطرحجامعشهریمدتهاست
مناقشهوجوددارد.طرحقبلیازطرفوزارتمسکنوشهرسازی

ردشد،زیرابایدطبقنظرکارشناسیمیبود.کارشناساندلسوز
شهربرایاصالحطرحجامعشهرینظردادندووزارتمسکنو
شهرسازیهمگفتتنهااستانیکهجوانانبرایطرحجامعآن

نظردادند،همدانبودهاست.
»احمدحســینفالحــی«افــزود:درتصویبهــرطرحیدر
وزارت،نظرنمایندگانراجویامیشــوندکهمنهممیگویم
غیرکارشناسیاســت.دومینطرحهمتاییدنمیشودوماهم

اجازههدررفتبیتالمالرانمیدهیم.

طرح سیاسی است، نه جامع
مدیرگروهشهرسازیدانشگاهبوعلیسینادربارهضرورتطرح
جامعدرزندگیشــهروندانتوضیحداد:طــرحجامعدرایران
خالصهشــدهدراینکهقیمتزمینهایکداممنطقهکاهشو
زمینهایکداممنطقهافزایشخواهدیافت.یعنیطرحجامع
تنزلپیداکردهوبهاینجارســیدهایمکهطرحجامعچهباشد،
چهنباشــدودرنهایتباآن،اتفاقخاصیدرزندگیشهروندان

نخواهدافتاد.
حسنسجادزادهبابیاناینکهحتیبدوناینطرحروندمدیریت
شــهریبهترپیشمیرود،ادامهمیدهد:کشــیدنیکخط
توسعهاییاالحاققسمتیبهشــهردرطرحجامع،ضرورتابه
معنایارتقایکیفیتشــرایطآنمنطقهنیستبلکهبستری
برایسوداگرانفراهممیکندتاارزشکاربریزمینهایخود
راافزایشدهند.ویباتأکیدبراینکهبرخوردباطرحجامعباید
علمیباشد،تشریحمیکند:طرحجامعدرهمدانبهیکطرح

سیاسیتبدیلشدهوکارشناسان،خبرگان،استاداندانشگاهو
افرادیکهرشتهتحصیلیوشغلشانشهرسازیاست،کمترین

تأثیررادرتهیهوتصویباینطرحدارند.

طرح جامع قدیمی 
سجادزادهدربارهصحبتاستاندارهمدانمبنیبربرگزاریهزار
نفرساعتجلسهباکارشناسانباموضوعطرحجامعمیگوید:
بهعنوانمدیرگروهشهرسازیدانشگاهبوعلیسیناومهمترین
مرکزعلمیهمدانوهمکارانمحتییکساعتدراینجلسهها

حضورنداشتهایم.
مدیرگروهشهرسازیدانشگاهبوعلیسیناباتأکیدبراینکهطرح
جامعدرکشورهایتوســعهیافتهدنیاکنارگذاشتهشدهاست،
توضیحمیدهد:طــرحجامعوخالصهخدمــاتآنمربوطبه
دهه60استدرحالیکهشــهریکموجودزندهودرحالرشد
استوبهتبعآننیازهاوخواســتههایشهمتغییرمیکند.از
سویدیگرباتوجهبهورودتکنولوژیهایجدیدومسائلپیچیده
واردمقولهمدیریتشــهری،روشتهیهطرحجامعبایدبهروز

شودکهنیست.
ســجادزادهمیافزاید:دردنیاچیزیبهنامطرحجامعنداریمو
طرحهابهصورتموضوعیوموضعیپیشمیرود،بهعبارتی
برایهرموضوعوموضعدرشــهرطرحجامعتعریفمیشوند؛
مانندطرحجامعترافیک.کداممشاورحتیمتبحرمیتواندطرح
جامعترافیک،طرحجامعفضایسبز،طرحجامعسیماومنظر

وطرحهاییماننداینراباهمطراحیکند؟

نبودن بهتر از بودن
اینعضوهیاتعلمیدانشگاهباتاکیدبراینکهنیروهایسیاسیو
افرادذینفوذوقدرتهایذینفعاینشهررانمیشناسد،معتقد
استنبودطرحجامعبهاینشــکلبهترازبودنآناست.وی
میگوید:طرحهابایدبهسمتراهبردی-ساختاریوموضوعی-
موضعیپیشبروندوطراحانچنینطرحهاییکارشناسانخبره

واستادانشهرسازیباشند.
مدیرگروهشهرسازیدانشگاهبوعلیسیناتأکیدمیکند:تازمانی
کهرویکردفعلیدرتهیهطرحهایجامعکنارگذاشتهنشودوما
بهسمتطرحهایراهبردی،موضوعیوموضعینرویم،کاری
ازپیشنخواهدرفت.ضمناینکهطرحهایجامعبایدازحالت
سیاسیبازیخارجوبهجامعهعلمیودانشگاهیسپردهشود.

مابارهاایننکاتراگفتهایماماکمترینتأثیرراداشتهاست.

طرحی برای مدیران
سجادزادهبابیاناینکهطرحهایجامعفعلیبیشتربرایمدیران
ومسئوالنکاربردداردتااینکهبهنفعارتقایزندگیشهروندان
باشد،توضیحمیدهد:ازنخستینطرحجامعیکهقبلازانقالب
تهیهشدهتاطرحهایتهیهشدهبعدازانقالب،طرحجامعفعلی
بدتریناست.درشرایطیکهباتوجهبهشرایطوپیچیدگیهای
روزبایدطرحبهتریمیبوداماچونخیلیازمســائلازجمله
مالکیت،موضوعــاتفرهنگیاجتماعیوماننــداینراندیده،
عمالیکطرحشکستخوردهاستوصرفاجنبهکالبدیداردو

قابلیتاجرایینخواهدداشت.

4

 سیستان وبلوچستان 
بهشت میوه های گرمسیری

3,2

تجهیزات مدرن 
مي خواهیم

هفتم مهرماه به عنوان روز »آتش نشــانی و ایمنی« نامگذاری شده اســت؛ روزی برای پاسداشت خدمات و 
جانفشانی های آتش نشان هایی که برای نجات جان شهروندان، به دل آتش می زنند و هراسی به دل راه نمی دهند. 
این درحالی است که این روزها بیش از قدردانی از آتش نشان ها، باید به فکر رفع مشکالت آنان و کمبودهای موجود 
دراین حوزه بود.حاال دیگر بسیاری از شهرها در استان های مختلف کشور دارای ایستگاه های آتش نشانی هستند، 
اما تعداد قابل توجهی از آنها با کمبود تجهیزات و نیرو برای انجام مأموریت های محوله مواجه هستند؛ کمبودهایی 
که هم ایمنی شهر را به خطر می اندازد و هم سالمت آتش نشان ها را.براین اساس همشهری در پرونده ویژه ای به 

بررسی وضعیت شهرهای مختلف استان در زمینه میزان برخورداری از ایستگاه های آتش نشانی )تعداد 
ایستگاه ها، پراکندگی جغرافیایی و...( پرداخته است.
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لرستان
خرم آبا د، به عنوان شــهر مرکز استان لرستان، ۷ایســتگاه آتش نشانی دارد که نسبت 
به جمعیت کافی اســت، اما از آنجا که توپوگرافی این شــهر طولی به حساب می آید، 
به ۳ایستگاه دیگر نیاز است. قرار بود در محل مســکن مهر این شهر، زمینی به منظور 
ساخت یک ایستگاه آتش نشــانی در اختیار مدیران این ســازمان قرار گیرد که فعال 
عملی نشده است. ساخت هر ایستگاه آتش نشانی استاندارد، بدون هزینه های خودرو، 
بیش از ۸میلیارد تومان ارزیابی می شود و البته تجهیزات ایستگاه های فعلی هم نیازمند 
به روزرسانی است. همچنین گفتنی است باتوجه به اینکه ارتفاع ساختمان ها افزایش 
یافته، این ایستگاه ها باید به نردبان های ۵۲، ۴۲ و۳۲متری و همچنین باالبر مجهز شوند. 
مجموع ۷ایستگاه موجود آتش نشانی در استان، ۱۶۵نیرو دارند که ۱۵نفر اداری و بقیه، 
عملیاتی هستند. هرچند این تعداد نیرو با چارت سازمانی همخوانی ندارد، اما می توان 
گفت تاحدی مناسب است. سایر شهرستان های استان لرستان نیز هرکدام حداقل به 

یک ایستگاه مجهز هستند.

گلستان 
براساس اعالم مســئوالن مربوط در استانداری گلســتان، وضعیت ایستگاه ها و 
تجهیزات آتش نشانی در شهرهای مختلف استان، مطلوب نیست و حتی دربرخی 
شهرها ایستگاه آتش نشــانی وجود ندارد. این اســتان با وجود داشتن ۳۳شهر، 
۳0ایستگاه آتش نشانی دارد که ۶ایستگاه فقط در مرکز استان فعال است. همچنین 
۳۷دستگاه خودروی آتش  نشانی در ایستگاه  های روســتایی وجود دارد که از این 
تعداد ۶دستگاه سبک و ۳۱دستگاه نیمه سنگین است.همچنین یکی از نقاط ضعف 
آتش نشانی استان، نداشتن نردبان برای اطفای حریق در ساختمان های بلندمرتبه 
است. قبل از تشکیل دهیاری ها در دهه۸0شمسی، واحدی به نام آتش نشانی در 
روستاها ازنظر قانونی وجود نداشت، اکنون اما با وجود آماده بودن بسترقانونی، از 
هزار روستای گلستان فقط ۳۷روستا امکانات اطفای حریق دارند. بررسی ها نشان 
می دهد بیشترین کمبود امکانات آتش نشــانی در شرق استان گلستان محسوس 

است.

البرز
بررسی ها نشان می دهد کرج، به عنوان مرکز اســتان البرز، به نسبت 
جمعیت خود، باید ۳۵ایســتگاه آتش نشــانی داشته باشد که 
درحال حاضر ۳۱ایســتگاه فعال دراین شــهر وجود دارد. 
همچنین سازمان آتش نشــانی کرج ۵۱۹آتش نشان دارد 
و این درحالی اســت که باید حــدود ۲۵0 نفر نیروی 
دیگر نیز جذب شــوند تا به سطح استاندارد برسد. 
این درحالی است که درسال های اخیر و با توجه 
به ساعت کاری طوالنی، نداشــتن امکانات و 
مزایا براســاس ســاعات کاری، برخی از ادامه 
همــکاری با ســازمان آتش نشــانی منصرف 
شده اند. کمبود ایســتگاه آتش نشانی و نیرو در 
دیگر شهرستان های البرز نیز مانند مرکز استان 
است، به طوری که فردیس با وجود داشتن ۷ایستگاه 
آتش نشانی، براساس جمعیتی که دارد، نیازمند وجود 
۳ایستگاه دیگر اســت و نظرآباد نیز دارای ۳ ایستگاه 
آتش نشانی است و کمبود ایستگاه در طالقان، ساوجبالغ 
و به ویژه اشتهارد نیز وجود دارد، چراکه شهرک صنعتی 
این منطقه با وجود کارخانه های بزرگ، بیشــتر درمعرض 
خطر است و باید تجهیزات آتش نشــانی آن  به روز باشد، اما 
با وجود اینکه شــهرک صنعتی ۲ایستگاه آتش نشانی مجزا از 
سازمان خدمات شهری دارد، اما امکانات آن کامل نیست. همه 
اینها درحالی است که بخش قابل توجهی از ایستگاه های آتش نشانی 
استان با کمبودهای بسیاری در زمینه ماشین های عملیاتی، باالبرها 
و نردبان های بلند مواجه هستند، اما به گفته مسئوالن با توجه به اینکه 
بیشتر تجهیزات آتش نشانی وارداتی است، در شرایط تحریم و با نوسان 

امروزی ارز، خریداری این گونه امکانات کار ساده سای نیست.

بوشهر
در ۴0شهر استان بوشهر ۴۴ایستگاه آتش نشانی استاندارد، مجهز و فعال وجود دارد که 
درحال خدمات رسانی تمام وقت هستند. به گفته »حمید بردستانی«، مدیرکل دفتر 
شهری و شوراهای استانداری بوشهر، یک ایستگاه در شهر دیر با پیشرفت فیزیکی 
۳0درصد و یک ایستگاه هم در بهارستان با پیشرفت فیزیکی ۲0درصد از پروژه های 
در دست اجرا دراین حوزه هستند. سال قبل هم ۲ایستگاه جدید در شهرهای خورموج 
و بادوله به بهره برداری رسید. همچنین ۴۱۲نفر در ایستگاه های آتش نشانی استان 
مشغول انجام وظیفه هستند و عالوه برآن، ۸۹خودروی سنگین و ۳۹خودروی سبک 
دراین ایستگاه ها فعالیت می کنند. از مهم ترین اقدام های انجام شده برای ارتقای توان 
عملیاتی ایستگاه های آتش نشانی، واگذاری دستگاه تنفسی و تجهیزات فردی و  لباس 
ویژه آتش نشانی است. همچنین استخدام پیمانی ۶۲نیرو و راننده آتش نشان ازطریق 
آزمون در دستورکار قرار گرفت که این تعداد، از ابتدای سال گذشته در شهرداری ها 
مشغول به کار شده اند. گناوه، برازجان و کنگان شهرهایی هستند که نیاز به ساخت 

یک ایستگاه آتش نشانی دارند و در بوشهر هم باید ۲ایستگاه دیگر ساخته شود.

کرمانشاه 
درحال حاضر شهر کرمانشاه ۱۱ایستگاه آتش نشانی دارد که براساس استانداردهای 
موجود، باید ۱0ایستگاه دیگر در استان فعال شود، چراکه سرعت حضور در صحنه 
حادثه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و درصورت ایجاد ایستگاه های جدید، 
این زمان بســیار کاهش می یابد. در ۱۴شهرستان استان کرمانشاه نیز به جز اسالم 
آبادغرب که ۲ایســتگاه آتش نشــانی دارد، همگی دارای یک ایستگاه آتش نشانی 
هستند. درحالی که براساس اســتانداردها، هر شهری با جمعیت باالی ۵0هزارنفر 
باید ۲ایستگاه داشته باشد، اما شهرستان های استان دراین زمینه با مشکل مواجه اند. 
ازسوی دیگر کمبود نیرو و تجهیزات مشکل بیشــتر شهرستان های استان است  و 

شاهد کمبود نردبان هیدرولیک دراین استان نیز هستیم. 

یزد
 شهر یزد، به عنوان مرکز استان، ۱۲ایستگاه آتش نشانی دارد که این تعداد ایستگاه 
نسبت به جمعیت، برای پوشش نیازهای استان مناسب است، اما به دلیل پراکندگی 
و جانمایی نامناسب، به نظر می رســد به ایستگاه های بیشتری نیاز است. از این رو 
سازمان آتش نشانی یزد نسبت به انتخاب مشــاور برای بهبود جانمایی ایستگاه ها 
اقدام کرده است. ازنظر برخورداری از ماشین ها و تجهیزات آتش نشانی هم شهر یزد از 
جایگاه خوبی در کشور برخوردار است، اما عمر ناوگان زیاد است و باید نوسازی شود. 
براساس شاخص های جمعیتی موجود، برای شهر یزد حدود ۲۲0آتش نشان نیاز 
است که درحال حاضر تعداد مأموران آتش نشانی شهریزد به ۲00نفر می رسد. درباره 
سایر شهرهای استان نیز می توان گفت در هر شهری که شهرداری فعالیت می کند 
قطعا ایستگاه آتش نشانی وجود دارد، اما ازنظر تجهیزات، به روز بودن آموزش ها و 
نیروی انسانی عمدتاً با چالش مواجه هستند. این درحالی است که برخی شهرهای 
واقع در شهرستان یزد، ازجمله حمیدیا، شاهدیه، زارچ و اشکذر بسیاری از خدمات 

آتش نشانی خود را از شهرداری یزد دریافت می کنند.

زنجان
استان زنجان ۳۱پایگاه آتش نشانی دارد و به گفته مســئوالن مربوط، امکانات به 
تناســب در همه جای استان وجود دارد و همه شــهرهای این استان دارای مرکز 
آتش نشانی هستند. ازسوی دیگر، در شــهر زنجان، به عنوان مرکز استان ۶جایگاه 
فعال آتش نشانی فعالیت می کنند و یک جایگاه هم در دست ساخت است. ازسوی 
دیگر ساخت ایستگاه آتش نشانی بازار زنجان نیز در دستورکار گرفته تا از حوادث 
احتمالی جلوگیری شود. مسئوالن می گویند درحال حاضر در همه شهرهای این 
استان پایگاه آتش نشــانی فعال وجود دارد و اکنون اولویت نخست، توسعه کیفی 

جایگاه ها و تجهیز هرچه بیشتر آنهاست.

اردبیل
استان اردبیل ۵۹ایستگاه و پایگاه آتش نشــانی دارد که از این تعداد، ۱0ایستگاه 
و یک پایگاه آتش نشانی در مرکز استان واقع شده است. ایستگاه های آتش نشانی 
در شهرها و پایگاه ها در دهیاری ها مستقرند و شاهد توزیع نسبتا متناسبی دراین 
زمینه در مناطق مختلف استان هســتیم. با توجه به استانداردهای جهانی، تعداد 
ایستگاه های آتش نشانی ازنظر کمی قابل قبول است، اما برای ارائه خدمات بهتر به 
شهروندان، نیاز به کیفی سازی خدمات محسوس است. آتش سوزی در واحدهای 
تولیدی شــهرک های صنعتی استان در سال های گذشــته به صورت مکرر اتفاق 
افتاده است؛ موضوعی که سبب شد استقرار و تجهیز آتش نشانی دراین شهرک ها 

جزو اولویت ها قرار گیرد. 

سمنان 
۲۷ ایستگاه آتش نشانی در اســتان ۷00هزارنفری سمنان فعال است که با توجه 
به استاندارد سرانه جمعیتی »یک ایستگاه به ازای هر ۵0هزارنفر«، شرایط سمنان 
دراین بخش مطلوب اســت. به جز شــهرهای رودیان و کهن آباد، سایر شهرهای 
سمنان دارای ایســتگاه آتش نشانی هستند و سهم ســمنان ۵ایستگاه، شاهرود 
۴ایستگاه، شهرهای دامغان و گرمسار ۲ایستگاه و سایر شهرها یک ایستگاه است. 
این استان با حدود ۲۷0نیروی فعال در ایستگاه های آتش نشانی، ازنظر تعداد نیروی 
آتش نشان نیز نسبت به استاندارد سرانه جمعیتی که »یک آتش نشان به ازای هر 
۲هزارو ۵00شهروند« اســت، وضعیت مطلوبی دارد. وجود ایستگاه ها و بیش از 
۷0دستگاه خودروی آتش نشانی سنگین، نیمه سنگین، سبک پیشرو و آمبوالنس 
سبب شده ناوگان خودرویی آتش نشانی در سمنان نیز نسبت به جمعیت استان 
مطلوب باشد، اما یکی از چالش های مهم آتش نشانی این استان نبود خودروهای 
آتش نشانی دارای نردبان های بلند هیدرولیکی است که امدادرسانی را در برخی 
موارد با مشکل مواجه می کند. از طرفی هم با توجه به پهناور بودن استان و فاصله 
بین روستاها، بهره مندی ساکنان روستاها از زیرساخت ها و تجهیزات آتش نشانی، 
به ویژه در شهرســتان میامی که حدود ۸0درصد جمعیتش در روســتاها ساکن 

هستند، اندک است.

تجهيزاتمدرنميخواهيم
 کمبود نیروي انساني و تجهیزات مدرن از مشکالتی است 

که بیشتر ایستگاه های آتش نشانی در استان ها با آن مواجه هستند

هفتم مهرماه به عنوان روز »آتش نشانی و ایمنی« نامگذاری شده است؛ روزی برای پاسداشت خدمات و جانفشانی های آتش نشان هایی که برای نجات جان شهروندان، به دل آتش 
می زنند و هراسی به دل راه نمی دهند. این درحالی است که این روزها بیش از قدردانی از آتش نشان ها، باید به فکر رفع مشکالت آنان و کمبودهای موجود دراین حوزه بود.حاال دیگر 
بسیاری از شهرها در استان های مختلف کشور دارای ایستگاه های آتش نشانی هستند، اما تعداد قابل توجهی از آنها با کمبود تجهیزات و نیرو برای انجام مأموریت های محوله مواجه 

هستند؛ کمبودهایی که هم ایمنی شهر را به خطر می اندازد و هم سالمت آتش نشان ها را.براین اساس همشهری در پرونده ویژه ای به بررسی وضعیت شهرهای مختلف استان در 
زمینه میزان برخورداری از ایستگاه های آتش نشانی )تعداد ایستگاه ها، پراکندگی جغرافیایی و...( پرداخته است. همچنین میزان برخورداری ایستگاه های آتش نشانی از امکانات 

و تجهیزات مدرن اطفای حریق و بررسی مشکالت موجود دراین حوزه به ویژه میزان بهره مندی از نیروی انسانی موردنیاز را زیر ذره بین قرار داده ایم که در ادامه می خوانید.
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کردستان
در شهرسنندج مرکز استان کردستان، ۸ایستگاه آتش نشانی و  13خودروی سبک و 
12خودروی سنگین آماده امدادرسانی به شهروندان در زمان وقوع حوادث هستند. 
این ایستگاه ها شامل 3ایستگاه در نواحی منفصل شــهری و ۵ایستگاه در مناطق 
مرکزی سنندج است. همچنین دراین ایستگاه ها 1۴۸نیروی آتش نشانی حضور 
دارند که حدود 13۰نفر از آنها، عملیاتی هســتند درحالی که براساس استاندارد 
کشوری، باید دراین ایســتگاه ها حدود 2۶۸نیرو وجود داشته باشد. در چند سال 
اخیر تجهیزات آتش نشانی در ســنندج به روز شده و یکی از اقدام های مهم، اضافه 
کردن12دستگاه ماشین سبک و سنگین به ناوگان خودرویی سازمان آتش نشانی 
بوده است. سازمان آتش نشانی سنندج در سال13۴۶ تأسیس شد که در ۸ایستگاه 
اصلی و فرعی مشغول فعالیت هستند. در همه شهرســتان های استان نیز یک تا 
2ایستگاه آتش نشانی وجود دارد. کمبود نیرو و تجهیزات به روز در شهرستان  ها از 
مشکالتی است که آتش نشانی و آتش نشانان استان با آن دست و پنجه نرم می کنند. 
دراین زمینه به عنوان مثال می توان به آتش نشانی دهگالن اشاره کرد که با کمبود 
نیرو مواجه است. در آتش نشانی قروه نیز کمبود نیرو و تجهیزات از مشکالت مهم 

موجود به حساب می آید.

چهارمحالوبختیاری 
۴۴ایستگاه آتش نشانی با 1۵3آتش نشان در اســتان چهارمحال وبختیاری فعال 
است و یک ایستگاه آتش نشانی درحال ســاخت نیز در شهر دشتک قراردارد. این 
استان با جمعیتی درحدود ۹۷۹هزارنفر، دارای 1۰شهرستان و ۴2شهر است و همه 
این شهرداری ها آتش نشــانی فعال دارند. روستاهایی که دهیاری دارند نیز مجهز 
به خودروی آتش نشان هستند، اما چارت ســازمانی آتش نشانی ندارند. در سطح 
استان ۵۹خودروی آتش نشانی فعال است که تعدادی از این خودروها درحال تعمیر 
هســتند یا نیاز به تعمیر دارند. با توجه به فرسوده بودن ناوگان آتش نشانی، به روز 
کردن خودروها و همچنین جایگزین کردن خودروهای جدید به جای خودروهای 
فرســوده، یک اولویت است. سال گذشته ســهمیه استان 3دســتگاه خودروی 
آتش نشانی بود که تنها یک دستگاه اختصاص یافت. در مرکز استان هم برای رسیدن 
به استاندارد مطلوب، ساخت 2ایستگاه آتش نشانی نیاز است. تجهیزات آتش نشانی 
استان متناسب با رشد صنعت و ساختمان های بلندمرتبه و فعالیت مراکز تجاری 
صنعتی نیست و برای ارتقای ســطح ایمنی در اســتان، نیاز به تجهیزات به روز و 
کارآمد محسوس است. کمبود خودرو و تجهیزات خودرویی به روز، کمبود نیروی 
انســانی و کمبود مواد مخصوص اطفای حریق، از چالش های این حوزه دراستان 

چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

آذربایجانشرقی
آذربایجان شــرقی به دلیل تراکم جمعیتی در تبریز و بلندمرتبه سازی درسال های 
اخیر از یک ســو و وجود جنگل های ارسباران ازســوی دیگر، ازجمله استان هایی 
است که نیاز زیادی به تجهیزات ایمنی و آتش نشانی دارد؛ درحالی که قرار بود تبریز 
تا پایان ســال13۹۸ دارای ۴۰ایستگاه آتش نشانی باشــد، این شهر درحال حاضر 
تنها از 23ایستگاه آتش نشــانی برخوردار اســت و با توجه به گستردگی شهر در 
سال های اخیر، کارشناسان وجود حداقل ۴۵ایســتگاه آتش نشانی را دراین شهر 
ضروری می دانند. در شهرهای اطراف جنگل های ارسباران هم کمبود ایستگاه های 
آتش نشــانی مشــهود اســت، به گونه ای که دربرخی شــهرهای واقع در منطقه 
ارســباران ازجمله »آبش احمد«، تا همین سال قبل ایســتگاه آتش نشانی وجود 
نداشت. هم اکنون شهرهای حوزه ارســباران ازجمله اهر، کلیبر، هوراند، هریس و 
آبش احمد نیاز به راه اندازی ایستگاه های آتش نشــانی دارند. کمبود نیروی انسانی 
در آتش نشانی تبریز و به طورکلی استان، سبب شده تا کارکنان آتش نشانی استان 
فشار کاری زیادی را متحمل شوند و ازسوی دیگر، به دلیل کمبود تجهیزات، همواره 
مصدومیت هایی برای تعدادی از آتش نشان ها در ماموریت های مختلف رخ می دهد. 
ارتقای شغلی و برخورداری از تجهیزات با ایمنی باالتر نیز مطالبه ماموران آتش نشانی 

 آذربایجان شرقی است. 

هرمزگان 
همه شهرهای استان هرمزگان دارای ایستگاه آتش نشانی است، اما به جز بندرعباس 
که دارای ۸۰شیر هیدرانت برای برداشــت آب در موارد اطفای حریق است، برای 
هیچ یک از شهرهای این استان چنین امکاناتی تعریف نشده است و مهار آتش تنها 
با کمک مخزن سیار انجام می شود. براساس اعالم سازمان آتش نشانی بندرعباس، 
این شــهر نیز با توجه به وسعت موجود، نیازمند 2۰۰شــیر هیدرانت دیگر است. 
همچنین در شهرهای هرمزگان و حتی مرکز اســتان خودروی باالبر آتش نشانی 
وجود ندارد؛ موضوعی که سبب می شــود خاموش کردن آتش در ساختمان های 
بلندمرتبه و تازه ساز با مشکالت بسیاری همراه شود. همچنین باید به این نکته هم 
اشاره کرد که این استان با وجود داشتن بیش از هزارو 2۰۰روستا، تنها ۷۸پایگاه و 

ماشین آتش نشانی روستایی فعال دارد.

آذربایجانغربی
آذربایجان غربــی یکی از اســتان های کوهســتانی با پراکندگی زیاد شــهرها و 
روستاهاست و رسیدن به مناطق ســخت گذر یکی از چالش های امدادرسانی و 
اطفای حریق دراین استان محسوب می شود. وجود جنگل های ناحیه زاگرس 

نیز سبب شــده طرفداران محیط زیســت همواره نگران کیفیت و سرعت 
خدمات رســانی در مواقع آتش سوزی باشــند. برهمین اساس مسئوالن 
استانی راه اندازی 3۵ایستگاه روستایی را درمناطق کوهستانی و جنگلی 
اســتان پیش بینی کرده اند. این درحالی است که هم اکنون در 3۵روستای 
کوهستانی استان ایســتگاه آتش نشــانی وجود دارد. ازســوی دیگر در 
ارومیه، به عنوان مرکز استان و با جمعیتی نزدیک بیش از یک میلیون نفر، 
12ایستگاه  آتش نشانی وجود دارد، اما کارشناسان شهری افزایش 2برابری 
ایستگاه های آتش نشانی دراین شــهر را با توجه به توسعه شهر، ضروری 
می دانند. با وجود اینکه همه شهرستان های استان ایستگاه آتش نشانی 
دارند، اما مشــکل کمبود تجهیزات موردنیاز و نیروی انسانی همواره 
مطرح بوده است. در سال های گذشته هرچند شهرداری ارومیه برای 
افزایش نیروی انسانی اقدام هایی انجام داده، اما آتش نشانی ارومیه از 
کمبود نیروی انسانی رنج می برد، به ویژه اینکه این شهر معین دیگر 
شهرهای استان نیز هســت و در محور آزادراه شهید کالنتری، که 
از محورهای حادثه خیز استان اســت، نیروهای آتش نشانی ارومیه 

خدمات ارائه می دهند.

همدان
هرکدام از شهرســتان های اســتان همدان حداقل یک ایســتگاه و 
مرکز استان 1۰ایستگاه آتش نشانی دارند، اما اگر 2ایستگاه به مرکز 
استان اضافه شــود، می توان گفت این شــهر ازنظر تعداد ایستگاه به 

استانداردهای جهانی نزدیک شده اســت. به دلیل مدور بودن ساختارشهری 
همدان، جانمایی ایســتگاه های آتش نشانی این شهر مناســب است و ایستگاه ها 
می توانند به راحتی یکدیگر را حمایت کنند و پوشــش  دهند. آتش نشانی همدان 
بیش از 2۰۰نیرو دارد، اما افزایش تعداد نیروها خأل نوبت های استراحت و آماده باش 
را پر خواهد کرد و این موضوع می تواند کیفیت عملکرد آتش نشانان را نیز به میزان 
چشمگیری باالتر ببرد. اینها درحالی است که شــرایط مالی کنونی و تحریم های 
ظالمانه دشمنان اجازه اضافه و به روز کردن تجهیزات ایستگاه ها را نمی دهد و این 
درصورتی است که آتش نشانی همدان حداقل به چند نردبان ۵2 و ۵۶متری نیاز 
دارند تا در مواقع عملیات در ساختمان های بلندمرتبه، از آن استفاده کنند و در ارائه 

خدمات به مردم موفق تر از قبل باشند.

خراسانرضوی
شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، با جمعیتی حدود 3میلیون و 2۰۰هزارنفر، 
نیازمند 3هزارو 2۰۰ آتش نشــان اســت که با اســتخدام نیروهایی کــه از پاییز 
سال گذشته وارد تیم عملیاتی این حوزه شده اند، تعداد نفرات تیم عملیاتی سازمان 
آتش نشانی مشهد به هزارو ۷۰۰نفر رسید. ایستگاه های عملیاتی آتش نشانی مشهد 
درحال حاضر به عدد ۵3 رسیده  و تا سرانه استاندارد ایســتگاه ها که ۶۷ایستگاه 
برای شهرمشهد اســت، 13ایستگاه دیگر نیاز اســت. این درحالی است که استان 
خراسان رضوی دارای 33شهرستان، ۸1شهر، ۷۹بخش و 1۵۷دهستان است. همه 
شهرهای بزرگ استان دارای ایستگاه های عملیاتی آتش نشانی هستند، اما بیشتر 
شهرهای کوچک و دهســتان های استان از داشتن ایســتگاه آتش نشانی محروم 
هستند. 2۷دی ماه سال گذشته بیش از ۷۰۰آتش نشان جوان در بخش های مختلف 
آتش نشانی خراســان رضوی استخدام و مشغول به کار شــدند، اما هنوز هم برای 
سازمان  آتش نشانی این استخدام ها کافی نیست و همچنان کمبود نیروی آتش نشان 
در استان خراسان رضوی وجود دارد. در زمینه اطفای حریق در روستاها و شهرهای 
کوچک، خأل تجهیزاتی همچنان وجود دارد و مسئوالن معتقدند با توجه به گران 

شدن تجهیزات، تکمیل این کمبودها کار بسیار دشواری است.

قزوین
 شهرقزوین1۰ایستگاه ایستگاه آتش نشانی ثابت دارد و شــهرداری قزوین برای رفاه 
حال بیشتر شهروندان، 2ایستگاه موقت هم درخیابان امام)ره( و پارک باراجین مستقر 
کرده است. همچنین اوایل سال جاری 2ایستگاه آتش نشانی ثابت در شهرک اندیشه و 
شهرک دانش به بهره برداری رسید و حاال دیگر ظرفیت آتش نشانی شهر قزوین به میزان 
استاندارد رسیده است. درحال حاضر حداکثر زمان رسیدن نیروهای آتش نشان قزوین 
به محل حادثه، بین ۴تا ۶ دقیقه است، چراکه با مکان یابی دقیق ایستگاه ها و استقرار 
ایستگاه های موقت در برخی نقاط پر ازدحام، فاصله همه مناطق شهر به نزدیک ترین 
ایستگاه آتش نشانی، کم تر شده و به 3دقیقه و مطابق استاندارد جهانی می رسد. سازمان 
آتش نشانی شهرداری قزوین درحال حاضر نیاز به یک نردبان ۵۵متری دارد که این نیاز 
در برنامه ۵ساله شهرداری دیده شده بود، اما با توجه به افزایش قیمت ها و تحریم های 
ظالمانه دشمنان، تأمین این نردبان نیاز به بودجه زیادی دارد و با توجه به پیگیری های 
شورای اسالمی شهر، به زودی این نردبان به تجهیزات آتش نشانی قزوین اضافه خواهد 

شد. همچنین 1۶۶شیر آتش نشانی )هیدرانت( در سطح شهر قزوین نصب شده است.

فارس
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز درحال حاضر ۶۶۵ نیرو دارد 
که در 23ایستگاه آتش نشانی مشغول فعالیت شبانه روزی هستند. این درحالی است 
که مسئوالن از افتتاح 3ایستگاه عملیاتی گویم، پارک کوهستانی دراک و ایستگاه 
واقع در بلوار هویزه در سال جاری و به دنبال آن، افزایش سرعت امدادرسانی خبر 
می دهند. در گذشته زمین های فاقد کاربری یا حاشــیه ای برای ساخت ایستگاه 
آتش نشانی درنظر گرفته می شد، اما هم اکنون شناســایی و جانمایی ایستگاه ها 
براساس بعد مسافت و با درنظرگرفتن استانداردهای جهانی انجام می شود که این 
موضوع زمینه ســاز کاهش مدت زمان حضور امدادگران در محل حادثه می شود. 
ازسوی دیگر ایستگاه های آتش نشانی در سطح استان از تجهیزات کافی برخوردارند 

و این تجهیزات هرچند سال یک بار به روز می شود.

خراسانشمالی
در وضعیت استاندارد به ازای هر ۵۰هزارنفر جمعیت، باید یک ایستگاه آتش نشانی 
در شهر وجود داشــته باشــد که اکنون تعداد این مراکز در بجنورد، مرکز استان 
خراسان شــمالی، بیش از میانگین کشــوری اســت. اکنون تعداد ایستگاه های 
آتش نشانی دراین شهر ۵ایستگاه است و راه اندازی ایستگاه ششم نیز در شهرک 

حضــرت ولی عصر)عج( نیز در دســتورکار قرار 
گرفته تا خدمات رســانی در شــهرک های 

اقماری به لحاظ دوری مسافت با مشکل 
روبه رو نشــود. این درحالی اســت که 
ایستگاه های آتش نشــانی بجنورد 
در حوزه لجســتیکی، با مشــکل 
فرسودگی ناوگان روبه رو هستند. 

ازســوی دیگــر درحال حاضر 
تجهیــزات  فرســودگی 
آتش نشــانی و کمبــود 

اعتبــار از مشــکالت 
اساســی ایــن حوزه 

درشهرســتان های 
این استان است.

قم
کالنشــهر قم دارای 2۴ایســتگاه آتش نشــانی در نقاط مختلف شــهر است و 
۵22آتش نشان به صورت عملیاتی و اداری دراین ایستگاه ها مشغول خدمت رسانی 
هســتند و با توجه به اینکه احتمال رونق ساخت وساز در سال های آینده می رود، 
یک ایســتگاه آتش نشــانی هم در بلوار پیامبراعظم)ص( در دست ساخت است. 
تعداد ایستگاه های آتش نشانی شهر قم براساس شاخص های استاندارد بین المللی 
مطلوب است، اما تعداد نیروهای آتش نشان با اســتاندارد کشوری فاصله زیادی 
دارد. البته مسئوالن آتش نشانی قم درخواست استخدام 1۰۰آتش نشان را ارائه 
کرده اند و امیدوارند با توجه به بازنشسته شــدن تعدادی از نیروهای آتش نشان، 
با این درخواســت موافقت شــود. امکانات و تجهیزات بخش های تابعه، به ویژه 
2شهرستان تازه تأسیس بسیار محدود اســت. درحال حاضر در شهرستان های 
کهک و جعفرآباد، یک ایستگاه آتش نشانی وجود دارد و در حوادثی که نیاز به اعزام 
نیروها و خودروهای بیشتری دارد، نیروهای آتش نشانی از قم اعزام می شوند. یکی 
از مشکالت جدی آتش نشــانی قم، کمبود تجهیزات آتش نشانی در شهرک های 
صنعتی است. تاکنون چندین آتش سوزی گســترده در شهرک های صنعتی رخ 
داده و نیروهای آتش نشانی قم اعزام شده اند، درحالی که این نیروها برای عملیات 

در محدوده خارج بافت شهری هیچ مسئولیتی ندارند.

کرمان
درحال حاضر 1۰ایستگاه آتش نشانی در شهر کرمان فعالیت می کنند، اما نیاز به 
 ۷ایستگاه دیگر وجود دارد. ایستگاه شماره یک کرمان با قدمت بیش از ۴۰سال، 
رو به فرسوده شــدن بود که هم اکنون ساخت و ساز ســاختمان جدید در همان 
محل درحال انجام اســت و عالوه برآن، تالش های خوبی برای تهیه تجهیزات و 
ماشین های آتش نشانی، موتورســیکلت های امدادی و خودروهای مبارزه با مواد 
شیمیایی در ایستگاه های سیار صورت گرفته است. ایستگاه شماره11 کرمان نیز 
با مساحت حدود یک هکتار، استخر ذخیره آب، یک سالن ورزشی چندمنظوره و 
محل فرود اضطراری هلی کوپتر در دست ساخت است. کلنگ ساخت مرکز آموزش 
آتش نشانی استان کرمان، به عنوان بزرگ ترین مرکز آموزشی در جنوب  شرق کشور 
نیز به زمین زده شده که دراین مرکز، عالوه بر امکانات دیده شده برای سال هاي  
آینده، تمام آموزش  های ایمنی مربوط به کارکنان و افــراد متقاضی، کودکان و 
دانش آموزان ارائه خواهد شد. اما شهرســتان های دیگر استان با کمبود ایستگاه 
و تجهیزات مواجه هســتند، به گونه ای که خدمت رســانی آتش نشانان را مختل 
کرده است. درحال حاضر دغدغه اصلی آتش نشانان جنوب کرمان، نبود امکانات 
کافی برای آتش سوزی ساختمان های بلندمرتبه است و ازنظر تجهیزات خودرویی 

نیز امکانات کافی ندارند.

گیالن
براساس اســتانداردهای موجود، اســتان گیالن نیازمند ۴۶ایستگاه آتش نشانی 
استاندارد در ۴۶شهر زیر۵۰هزار نفر جمعیت و 23ایستگاه استاندارد در ۶شهر باالی 
۵۰هزارنفر جمعیت ازجمله رشت اســت. درمجموع باید ۶۹ایستگاه آتش نشانی 
استاندارد در گیالن وجود داشته باشد، اما اکنون این تعداد تنها 3۹ایستگاه است. 
همچنین به جای13۸خودروی آتش نشانی، 12۶خودرو دراین استان وجود دارد و 
متوسط عمر ماشین  های آتش نشانی استان نیز 1۵سال است، درحالی که این رقم 
برای ماشین های آتش نشانی استاندارد، ۵ تا ۸سال است. هرچند ساالنه منابع مالی 
الزم برای تأمین ماشین های موردنیاز شــهرداری ازطریق سازمان برنامه وبودجه 
و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشــور اختصاص می یابد، اما کافی نیست. 
سال گذشته 2۶میلیارد تومان برای خرید ماشــین های موردنیاز اختصاص یافت 
و 13دستگاه ماشین آتش نشانی همراه با 3نردبان وارد ناوگان آتش نشانی استان 
شد. همچنین رشت که جزو ۶شهر برتر کشور در ارائه خدمات آتش نشانی است، 
یک نردبان ۵۵متری دارد. گیالن با 2میلیون و ۵۰۰هزارنفرجمعیت اکنون حدود 
۸۰۰آتش نشــان دارد و از این تعداد، ۴۰۴آتش نشــان در رشت هستند. سازمان 
آتش نشــانی رشــت دارای ۴۰2نیروی آتش نشــان متخصص و 1۶ایستگاه 
آتش نشانی فعال اســت، اما رعایت نشــدن جانمایی مناسب ایستگاه های 
آتش نشانی، سبب شده است برخی ایستگاه به یکدیگر نزدیک و بعضی با 

فاصله زیادی ازهم قرار داشته باشند .

سیستانوبلوچستان
به دلیل پراکندگی جمعیت و شــهرها و همچنین کمبودهای 
موجــود در اســتان سیستان وبلوچســتان، زیرســاخت های 
آتش نشــانی اســتان نیاز به تقویــت دارد. زاهدان 1۰ایســتگاه  
آتش نشــانی دارد و 3ایســتگاه هم در شــهرک صنعتی زاهدان 
قرارگرفته اســت. تعداد نیروهای داوطلب این سازمان در زاهدان 
هم بیش از 3۰۰نفر است و درمجموع می توان گفت شرایط زاهدان 
ازنظر خدمات آتش نشانی، قابل قبول است. آتش نشانی چابهار هم 
2ایستگاه در سطح شهر با 2۴نیرو دارد که تنها 13نفر از آنان 
به عنوان آتش نشــان فعالیت می کنند و این تعداد باید 
افزایش یابد. امکانات و تجهیزات آتش نشــاني چابهار 
متناسب با جمعیت و جایگاه این بندر مهم اقتصادي 
نیست و چنانچه زلزله ای رخ دهد با تعداد اندک نیرو، 
کمک رساني به مردم بسیار مشکل خواهد شد. چابهار 
با توجه به موقعیت راهبردی و اقتصادی و همجواری با 
آب های اقیانوسی باید نیروی انسانی آتش نشان درحد 
استانداردهای جهانی داشته باشد. سراوان، زابل، ایرانشهر 
و باقی شهرهای استان هم ازنظر زیرساخت های آتش نشانی با 
کمبود امکانات و ایستگاه آتش نشانی روبه رو هستند. به عنوان مثال 
در شهر ســراوان فقط یک ایستگاه آتش نشــانی وجود دارد که 
نیروهای خدمت رســان آن هم جوابگوی نیاز این شهر نیستند. در 
زابل هم فقط 3ایستگاه آتش نشانی فعال است و در سطح شهر گلمورتی 

دلگان هم فقط یک ایستگاه آتش نشانی وجود دارد.

ایالم
در شــهر ایالم 3ایســتگاه آتش نشــانی وجود دارد که این ایســتگاه ها 
11دســتگاه خودرو در اختیار دارند کــه ۷۰درصد این 
خودروها از ایمنی و امکانات خوبی برخوردارند 
و 3۰درصدشان قدیمی هســتند. در استان 
ایالم  2۵شهرداری وجود دارد که از این 
تعداد، حدود 12شــهرداری 
با مشــکالتی در زمینه 
نیروهــای  تأمیــن 
موردنیــاز بــرای 
خدمــات دهــی 
بهتر به شهروندان 

یکی از مشــکالتی مواجه هستند. 
دارد، کمبود نیروهای که دراین اســتان وجود 

است. مسئوالن مربوط آموزش دیده و ماهر دراین حوزه 
از ظرفیت نیروی بومی که در استان به دنبال این هستند که در آینده 

دارای مدرک آتش نشانی و مرتبط هستند استفاده کنند تا مشکل نیرو رفع 
شــود. دراین میان باید به این نکته هم اشاره کرد که با توجه به توپوگرافی 
استان، امکان اســتقرار آتش نشــانی در برخی مناطق جنگلی استان که 

درمعرض آتش سوزی قرار دارند، وجود ندارد.

خراسانجنوبی
بررسی ها نشان می دهد خودروهای آتش نشانی در ایســتگاه های شهر بیرجند، 
مرکز استان خراسان جنوبی، از عمر باالیی برخوردارند و این موضوع، میانگین زمان 
رســیدگی به حادثه را افزایش می دهد. بیش از ۵۰درصد خودروهای آتش نشانی 
موجود در ایستگاه های آتش نشانی این شهر مستهلک بوده و نیاز به خودروهایی 
با کارآیی باالتر محسوس اســت. تجهیز هر خودروی سنگین آتش نشانی به طور 
متوســط 3 تا ۴میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. ۶ایســتگاه آتش نشاني شهري در 
بیرجند وجود دارد و 12۰نیرو دراین ایســتگاه ها مشــغول خدمت به شهروندان 
هستند. در ۵ماه نخست سال جاری درمجموع ۶۴۶مأموریت ازسوی ایستگاه های 
آتش نشــانی های بیرجند انجام شده اســت که از این میــزان 2۴۵مورد حریق و 
۴۰1مورد حادثه بوده اســت. استان خراســان جنوبی، 11شهرستان، 2۵بخش، 
۶1دهستان و 2۸شهر دارد که شهرهای بزرگ استان دارای ایستگاه های آتش نشانی 
هســتند، اما به دلیل وسعت شــهرها، این اســتان همواره با کمبود ایستگاه های 
آتش نشانی، تجهیزات و نیروی انسانی روبه رو بوده است. درمجموع برای ۶1دهستان 
خراسان جنوبی ۹ایستگاه آتش نشــاني وجود دارد که این مجموعه را زیرپوشش 
دارد، اما این تعداد ایستگاه برای دهســتان های استان کافی نیست. ازسوی دیگر 
درسال13۹۸ در قسمت های مختلف آتش نشانی 1۵۷نفر مشغول به کار شدند، اما 
سازمان آتش نشانی استان خراسان جنوبی همچنان با مشکل کمبود نیرو مواجه 

است.

اصفهان
استان اصفهان 11۰شــهرداری دارد که همه آنها مجهز به یک واحد آتش نشانی 
هستند. در شهر اصفهان نیز 2۶ایستگاه آتش نشانی فعال وجود دارد. در کل کشور 
احتمال وقوع ۵3نــوع حادثه طبیعی و غیرطبیعی وجــود دارد که وقوع بیش از 
۴۰مورد از این تعداد، دراســتان اصفهان محتمل است و برای آنها دستورالعمل 
مشــخصی تدوین شده اســت. فاکتورهای مهم، امداد و نجات، آموزش و وجود 
تجهیزات مناســب و به روز امدادی هســتند، اما از آنجا که قیمت این تجهیزات 
باال رفته، اعتبارات شــهرداری ها بــرای خرید آنها کفایت نمی کند. شــهرهای 
بزرگ نیاز به نردبان های بلندمرتبه دارند، اما دراســتان تنها 2نردبان بلندمرتبه 
در شهراصفهان و شاهین شهر موجود است و 12شــهر ازجمله کاشان، مبارکه، 
نجف آباد، شهرضا، فوالدشهر، زرین شــهر، بهارستان، خمینی شهر و... به آن نیاز 
دارند. پس از ساخت مسکن مهر و اســکان مردم دراین مجتمع ها، احساس نیاز 
بیشتری به نردبان های بلندمرتبه برای امدادرسانی به طبقات باالتر به وجود آمد. 
نیاز به توسعه ایستگاه های آتش نشانی و به روزرسانی تجهیزات آنها و همچنین 
کمبود نیروی انسانی آموزش دیده احساس می شود. همچنین از آنجا که نیروهای 
آتش نشان درمعرض حوادث هستند، عالوه بر تأمین نیروی انسانی موردنیاز، باید 

نیروی مازاد هم برای ایستگاه ها پیش بینی شود.

مازندران
مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و ساختار جمعیتی پرتراکم، در حوزه آتش نشانی 
استانی شرایطی متفاوت از استان های دیگر دارد. آتش نشانی دراین استان عالوه 
بر پوشش حوادث شهری تعریف شده در وظایف نیروهای آتش نشان و همچنین 
خدمت رسانی به روســتاها، به دلیل وجود جنگل، دریا و عرصه های طبیعی که 
حوادث ویژه خود را دارند، دراین بخش ها نیز خدمات ارائه می دهد. غرق شدگی در 
دریا، آتش سوزی  در عرصه های طبیعی اعم از جنگل و مرتع و همچنین گم شدن 
گردشگران در جنگل های انبوه، از حوادثی است که پای آتش نشان های مازندرانی 
برای امدادرسانی به آنها باز می شــود. درحال حاضر ۸۹ایستگاه آتش نشانی در 
مازندران وجود دارد و بیش از هزارو 3۰۰آتش نشــان درآنها مشــغول فعالیت 
هســتند. یکی از نیازهای ضروری این حوزه، تهیه نردبان های بلند آتش نشانی 
است و با توجه به افزایش بلندمرتبه سازی دراین استان طی یک دهه اخیر، وجود 
خودروهای دارای نردبان  بلند هیدرولیکی ضروری است. درحال حاضر فقط یک 
نردبان 33متری در آتش نشانی ساری وجود دارد که آن هم پس از 3سال، با تعمیر 
و راه  اندازی مجدد، به چرخه عملیات بازگشت. یکی دیگر از چالش های مهم این 
استان دراین حوزه، کمبود ایســتگاه های آتش نشانی تجمیعی برای روستاهای 

استان است.

خوزستان
آن طور که تاریخچه شکل گیری ایستگاه های آتش نشانی در کشور نشان می دهد، 
نخستین ایستگاه آتش نشانی در ایران ســال 13۰۴ و به دلیل ایجاد پاالیشگاه در 
آبادان و چاه های نفت مسجد ســلیمان و همچنین منابع نفتی اهواز در شهراهواز 
ایجاد شده اســت و بعد از آن ایســتگاهی هم در غرب کارون ایجاد شــد. با وجود 
این، ایستگاه های آتش نشانی دراین استان رشــد قابل توجهی نداشت. بنابراعالم 
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی اهواز، هرچند طی 1۵سال گذشته جمعیت این 
کالنشهر از 3۰۰هزارنفر به حدود یک میلیون و ۴۰۰هزارنفر رسیده و حدود ۵برابر 
شده، اما فقط 1۵ایســتگاه آتش نشانی دراین شــهر وجود دارد، درحالی که اهواز 
حداقل به 23ایستگاه نیاز دارد. در شهرهای دیگر هم شرایط به همین منوال است و 
خرمشهر، آبادان، رامهرمز، گتوند، دزفول و... هم با مشکالت مشابهی ازجمله کمبود 

نیرو، ایستگاه، ماشین و تجهیزات روبه روهستند. 

کهگیلویهوبویراحمد
آنچه بیش از همه کمبود امکانات آتش نشانی را در کهگیلویه وبویراحمد متفاوت و 
برجسته می کند، آتش سوزی های گسترده در مناطق حفاظت شده و جنگل های 
زاگرس اســت. معموال دراین حوادث به دلیل سخت گذر بودن، شیب تند، گرمای 
۵۰درجه و صخره ای بــودن منطقه  نیاز به هواپیمای آتش نشــان وجود دارد، اما 
استان از این امکان محروم است. عالوه براین، وجود رودخانه درسطح شهر یاسوج، 
جاده های ناایمن و کوهســتانی هم حوادث را درمرکز اســتان و ســایر شهرهای 
کهگیلویه وبویراحمد افزایش داده است. هرچند نیروهای آتش نشانی همه تالش 
خود را برای رسیدن به موقع سرصحنه حوادث انجام می دهند، اما کمبود تجهیزات 
و به روز نبودن آنها و به ویژه نداشتن خودروی نردبان دار، آنها را با چالش های زیادی 
روبه رو می کند. درحال حاضر در شهریاسوج 3ایستگاه آتش نشانی وجود دارد که 
با توجه به رشد جمعیت و نیازشــهری، باید این تعداد به ۵ایستگاه افزایش یابد؛ 

کمبودی که درشهرهای دیگر هم وجود دارد.

استان مرکزی
کالنشهر اراک، به عنوان مرکز اســتان مرکزی، با داشتن 11ایستگاه آتش نشانی، 
وضعیت مطلوبی ازنظر اســتانداردهای این حــوزه دارد، اما ازنظــر پراکندگی 
جغرافیایی، نیمی از ایستگاه ها جانمایی خوبی ندارند. با توجه به عبور بین ۷۰۰ 
تا هزارو۵۰۰تانکر حمل ســوخت از محورهای اراک به ســوی شهرهای مختلف، 
وجود یک ایستگاه ویژه مبارزه با حوادث شیمیایی دراین محور ضروری است که 
درحال حاضر زمین آن در کوی کوثر تهیه شده و ساخت آن به زودی آغاز می شود. 
اینها درحالی است که ایستگاه های آتش نشانی استان ازنظر برخورداری از تجهیزات 
و امکانات مدرن اطفای حریق، تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند. در 
سال گذشته حدود 1۰۰نیروی آتش نشان به جمع نیروهای عملیاتی آتش نشانی 
کالنشهر اراک اضافه شدند که هرچند کافی نیست و با استانداردهای الزم فاصله 
دارد، اما مشکالت موجود دراین بخش نسبتا رفع شده است. ازسوی دیگر با توجه 
به اینکه در 2سال آینده جمعی از نیروهای آتش نشان استان بازنشسته می شوند، 
نیاز مبرم به جذب نیروی انسانی وجود دارد. بررســی ها نشان می دهد وضعیت 
ایستگاه های آتش نشانی در شهرهای مختلف اســتان مرکزی مطلوب نیست و 

مهم ترین دلیل آن هم کم توجهی کمبود اعتبار است.
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موتورسوارانبیاحتیاط
در روزهای اخیر 2جوان موتورسوار شاهرودی به دلیل سرعت باال و همچنین استفاده نکردن 
از کاله ایمنی، طی یک تصادف جان خود را از دست دادند. متأسفانه این قیبل حوادث در شهر 
ما کم نیست و ساالنه خانواده های زیادی به دلیل بی احتیاطی، عزادار می شوند. از مسئوالن 
پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان می خواهم برخورد سخت گیرانه تری با متخلفان 

دراین حوزه داشته باشند، چراکه جان جوانان مان درخطر است.
رسولزادهازشاهروددراستانسمنان

اصالحقانونورودبهدانشگاهفرهنگیان
دانشجویان هرســال به دلیل نبودن شــفافیت در قانون سنی جذب دانشــگاه فرهنگیان 
سردرگم هستند. امسال نیز با اینکه مصوب شده بود جذب از سن 2۴سال صورت گیرد، اما 
ناگهان سن جذب کاهش یافت و به 22سال رســید که با اعتراض کنکوری ها به سن قبلی 
بازگشت. متاسفانه سازمان ســنجش در اصالحیه جدید بازهم سرنوشت فرهنگیان ۱۴۰۱ 
را در ابهام قرار داد ه اســت. از مســئوالن مربوط می خواهیم یک بار برای همیشه قانون سن 
ورود به دانشگاه فرهنگیان را اصالح کنند که دانشجویان ســردرگم نشوند و سن 2۴سال 
 برای همیشــه تصویب شــود تا کنکوری ها با خیال راحت بتوانند بــرای هدف خود تالش 

کنند. 
ذبیحزادهازرامسر

صدای همشهری

خاطرهحسینزاده
خبرنگار  

هرچند هنوز تعریف یکسان و مشخصی برای 
بیکاری ارائه نشده اســت، اما به طورکلی و 
براســاس برخی تعاریف اقتصادی، بیکار به  
فردی گفته می شود که در ســن کار )۱5 تا 65سال( و 
جویای کار باشد، اما شــغل یا منبع درآمدی پیدا نکند؛ 
شــاخصی که دراســتان چهارمحال وبختیاری وضعیت 
مناسبی ندارد و وجود حدود ۴3هزار بیکار، نشان دهنده 
نیاز بــه انجــام اقدام های گســترده، به ویــژه درحوزه 

مهارت آموزی، با هدف ایجاد هرچه بیشتر اشتغال است.
براساس تعریف ارائه شده ازسوی مرکز آمار ایران، بیکار به 
همه افراد باالی ۱6سال اطالق می شود که فاقد کار، آماده 
به کار و جویای کار باشــند. همچنین افرادی که به دلیل 
آغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشــت به شــغل قبلی، 
جویای کار نبوده، اما فاقد کار و آماده برای کار هستند نیز 

بیکار محسوب می شوند.
براساس این تعریف، چهارمحال وبختیاری طی سال های 
گذشته یکی از اســتان هایی به حســاب آمده که دارای 
جمعیت بیکار زیادی هستند. براساس آخرین آمارهای 
اعالم شده ازســوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
چهارمحال وبختیاری، هم اکنون این استان حدود ۴3هزار 
بیکار شناســایی شــده دارد که حدود 8۰درصد آنان را 

فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند.
کارشناســان براین عقیده اند که چهارمحال وبختیاری 
ظرفیت های قابل توجهی برای رونق اشــتغال دارد، اما 
بی توجهی به این ظرفیت ها از یک سو و به حاشیه رفتن 
بحث مهارت، به ویژه در قشر فارغ التحصیل دانشگاهی، 
ازسوی دیگر سبب شــده این استان با جمعیت باالیی از 

بیکاران مواجه شود.

عملکردناموفقدرارتقایمهارتجوانان
نماینده شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس 
شورای اســالمی با انتقاد از عملکرد ناموفق دستگاه های 
متولی در حوزه مهارت آموزی، می گوید: با وجود تالش ها 
و اقدام های قابل توجهی که در سال های پس از پیروزی 
انقالب اسالمی در کشور و استان انجام شده است، اما در 
حوزه مهارت آمــوزی و ارتقای مهــارت جوانان عملکرد 

موفقی نداشته ایم.
»احمد راســتینه« مهارت آموزی را یکــی از مهم ترین 
الزام های کاهش نرخ بیکاری در اســتان می داند و اظهار 
می کند: اگر امــروز چهارمحال وبختیاری به عنوان یکی 
از استان های با نرخ بیکاری باال معرفی می شود، به سبب 
نداشتن برنامه ریزی و سیاستگذاری های مناسب در حوزه 

کارآفرینی و مهارت آموزی است.
وی با بیان اینکه ۴3درصد از فارغ التحصیالن دانشگاهی 
این استان بیکار هستند، می افزاید: نبود مهارت آموزی در 

نظام آموزش عالی سبب شده فارغ التحصیالن دانشگاهی 
هم مهارت و هم اعتماد به نفس الزم را برای ورود به عرصه 

کار نداشته باشند.

ایجادمشاغلیمتناسبباظرفیتها
نماینده شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه نوع مشــاغل متناسب با 
ظرفیت های استان به درستی شناسایی نشده است، ادامه 
می دهد: برای رفع این کمبود، باید اداره کل فنی و حرفه ای 
استان در گام نخست به شناسایی مشاغل خانگی متناسب 
با ظرفیت های هریک از روستاهای استان اقدام و در گام 

بعدی مهارت آموزی کند.
راســتینه عنوان می کند: مشــاغل پایدار باید متناسب 
با ظرفیت ها و اســتعدادهای هر منطقه تعریف شــود و 
پس از آن با اعزام استادکار به مناطق روستایی، مهارت 
روستاییان را ارتقا دهیم تا از هریک از روستاهای استان 
بتوان یــک برند معرفی کــرد. به عنوان مثال روســتای 
»خــوی« در شهرســتان شــهرکرد می تواند بــه برند 
مهارت های چوبی، شــهر »هفشــجان« به برند مهارت 
جوش و شــهر »گهروی« در شهرســتان کیار به قطب 

نوغانداری تبدیل شود.

ضرورتبهرهگیریازبخشخصوصی
یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با همشهری 

عوامل گوناگونــی را در باال بودن آمار بیکاران 
در اســتان چهارمحال وبختیــاری دخیل 
می داند، امــا مهم تریــن آن را نبود حلقه 

اتصال میان نیروی کار و 
بازار و به دنبال آن 

بی توجهــی به 
مهارت آموزی 
بــی  یا ز ر ا
می کنــد 
معتقــد  و 
برای  است 
برون رفــت 
چنیــن  از 
وضعیتی به 

برنامه ریزی های راهبردی نیاز است.
»محمدرضا شــاهین« اظهار می کند: این اســتان در 
رشته های مختلف، جوانان نخبه زیادی دارد، اما تاکنون 
نتوانســته ایم آنچنان که باید این جوانان را به بازار کار 
وصل و از استعدادهای فراوان آنان استفاده کنیم. همین 
موضوع سبب شده است چهارمحال وبختیاری باالترین 
نرخ بیکاری را داشته باشد. وی نخستین گام برای رفع این 
چالش را تغییر رویه موجود در استان می داند و می گوید: 
در ابتدا باید نگاه مسئوالن و مدیران دستگاه های اجرایی 
به مقوله توســعه تغییر کند و به صورت عملیاتی تری به 

فعالیت دراین حوزه بپردازند. 
شاهین با بیان اینکه اشــتغال در دنیای کنونی نیازمند 
طراحی ســازوکارهای جدید است و با رویه های گذشته 
نمی توان امیدی به رونق اشــتغال و تولید در این استان 
داشت، تصریح می کند: یکی از این سازوکارهای جدید، 
راه اندازی موسسه های کاریابی جدید است که ایجاد آن 
در این استان با موانع بسیاری ازسوی دستگاه های اجرایی 

همراه بوده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه می کند: تاکنون تالش های 
زیادی برای ورود به این استان و اجرای روش های جدید 
کاریابی متناســب با نیاز و ظرفیت های این اســتان به 
کار گرفته  شده اســت، 
اما متأســفانه شاهد 
پذیــرش کافــی و 
مطلوبی در اســتان 

نبوده ایم.

اولویتتربیتنیروهایانسانیماهر
این درحالی است که مســئوالن اداره کل فنی وحرفه ای 
چهارمحال وبختیاری براین عقیده اند که ارائه آموزش های 
موردنیاز بازارکار و به طورکلی مهارت آموزی در دستورکار 
قرار دارد و این ســازمان می تواند نقــش موثری دراین 
حوزه ایفا و بار بیکاری در استان را سبک  کند. مدیرکل 
فنی وحرفــه ای چهارمحال وبختیاری، ارائه آموزش های 
مهارتی را مهم ترین برنامه این سازمان می داند و می گوید: 
ارائه این نوع از آموزش ها را متناســب با ســند آمایش 
سرزمین، سند چشم انداز توسعه استان و طرح »تکاپو« 
که اولویت های شغلی استان در آن تبیین شده است، در 

دستورکار خود قرار داده ایم.
»فرانک کبیری« می افزاید: تالش ما براین اســت تا در 
همین رابطه به فرایند »از تولید تا فروش« محصوالت در 
استان وارد شویم و نیروی انسانی ماهر متناسب با هریک 
از این فرایندها را پرورش دهیم و به واحدهای تولیدی و 
صنعتی مربوط معرفی کنیم. چنین فرایندی مزیت های 
اقتصادی فراوانی بــرای چهارمحال وبختیاری به همراه 

خواهد داشت. 
وی تصریــح می کنــد: درحال حاضر تمرکز خــود را بر 
حوزه های بــادام ســامان، صنعت جوش، نخ ریســی، 
قفل ســازی چالشــتر، نمد شــهرکرد و پرورش مار و 
زهرگیری از آن بــرای رفع نیازهــای موجود در بخش 
تحقیقات پزشکی معطوف  کرده ایم، چراکه استان دارای 

ظرفیت های قابل توجهی دراین حوزه هاست.
مدیرکل فنی وحرفــه ای چهارمحال وبختیــاری اضافه 
می کند: حدود 8۰درصــد از مهارت آمــوزان اداره کل 
فنی وحرفه ای، فارغ التحصیالن دانشــگاهی هســتند و 
این موضوع نشــان می دهد باید تمرکز خــود را بر ارائه 

آموزش های موردنیاز این قشر معطوف کنیم.

مشكل تحصيل كردگان بي مهارت

 چهارشنبه 7 مهر  1400 
شماره 8326 

  بسیاری از مردم عالقه وافری به مصرف میوه های 
گرمسیری و نوبرانه های خارج از فصل دارند و معموال 
این دست محصوالت را که از آنها به عنوان »میوه های 
الکچری« یاد می شود، می توان در میوه فروشی های بسیاری از 
نقاط کشــور تهیه کرد، با این وجود بیشــتر مصرف کنندگان 
نمی دانند این میوه های خوش طعم و رنگارنگ در کدام مناطق 
پرورش می یابد و تولید می شود. برهمین اساس هم باورعمومی 
این است که بیشتر آنها وارداتی هستند، اما واقعیت چیز دیگری 
است. سیستان وبلوچستان استانی کم بارش و گرم و خشک است. 
همین موضوع سبب شده تا عموم مردم تصور کنند کار کشت و 
زرع دراین استان چندان به صرفه نباشــد و بیشتر فعالیت های 
کشاورزی و باغداری دراین استان، درحد فعالیت های معیشتی 
است، اما باید اعتراف کرد که این استان با وجود خشکسالی های 
پیاپی و بارش های کم، همچنان از قطب های کشاورزی کشور، 
به ویژه در زمینه تولید محصوالت گرمسیری و خارج از فصل است.

تولیدمحصوالتبیرقیب
معاون بهبــود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی 
سیستان وبلوچســتان در گفت وگو با خبرنگارهمشهری درباره 
جایگاه کشاورزی استان اظهار می کند: سیستان وبلوچستان از 
کم بارش ترین و کم آب ترین نقاط کشور است. طوالنی و ادامه دار 
شدن خشکسالی آســیب های فراوانی به استان وارد کرده است. 
با وجود همه این مشکالت، این اســتان جایگاه هشتم تولیدات 
کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. »امان اهلل طوقی« 
می گوید: موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی  اســتان، ظرفیت و 
بازدهی پرورش و تولید محصوالت و میوه های گرمسیری و خارج 
از فصل را به شدت باال برده است. براین اساس سیستان وبلوچستان 
رتبه باالیی در تولید خرما و بســیاری از محصوالت گرمسیری 
کشــور دارد. وی ادامه می دهد: در بیشتر مناطق جنوبی کشور 
پرورش و تولید میوه های گرمســیری رایج است، اما قابل رقابت 
با محصوالت سیستان و بلوچســتان نیستند. به عنوان مثال رتبه 

نخست تولید موز و انبه به این استان اختصاص دارد.

توسعهاراضیزیرکشت
معاون بهبــود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی 
سیستان وبلوچستان همچنین می گوید: توسعه اراضی زیرکشت 

محصوالت گرمسیری و خارج از فصل با ظرفیت منابع آبی استان 
درحال انجام است و این موضوع ضمن ایجاد اشتغال بیشتر، مانع 
خروج ارز و ســرمایه داخلی از کشور می شود و کاهش واردات را 
نیز به دنبال دارد. طوقی عنوان می کند: اکنون بیش از 5هزارهکتار 
از اراضی استان زیرکشــت موز قرار دارد و تولیدات استان تا حد 
زیادی نیاز به واردات این محصول را رفع کرده است. وی می افزاید: 
چند سالی است که کشــت و پرورش انبه نیز در مناطق جنوبی 
استان مورد توجه قرار گرفته که چشم انداز خوبی برای آینده این 

محصول نیز قابل تصور است.

رنگینکمانمیوههایگرمسیری
این مســئول همچنین اظهــار می کند: پــرورش و تولید دیگر 
میوه های گرمسیری نیز در سیستان وبلوچستان مورد توجه قرار 
گرفته است. به عنوان مثال درســال جاری تاکنون هزارو2۰۰تن 
میوه گرمســیری »چیکو« از ســطح ۱5۰هکتــار از باغ های 
این اســتان برداشت شــده و این درحالی اســت که سطح کل 
باغ های زیرکشت این محصول 23۱هکتار است و عمده آنها در 

شهرستان های چابهار، سرباز، کنارک و قصرقند قرار دارند.
 طوقی می افزاید: عالوه بر میوه های یاد شــده، میوه هایی مانند 
»پالسا«، »گواوا«، »سیتاپُل«، »پاپایا«، »َجم«، »تمبرهندی«، 
»انار بی دانــه«، »بیرام«، »جمبــوالن« و »کنــار« در منطقه 
بلوچستان کشت و پس از برداشــت، روانه بازارهای مصرف در 

داخل و حتی خارج از کشور می شود.

تولیدبهترینانواعخرما
سیستان وبلوچســتان با دارا بودن شــرایط آب و هوایی تقریبا 
استوایی، گرم و مرطوب، خاســتگاه تولید متنوع ترین میوه های 
گرمســیری در کشوراســت و حتی در تولید برخی میوه ها در 
ایران بی رقیب محسوب می شــود که مهم ترین آنها خرماست. 
به گفته مســئوالن مربوط دراســتان، پس از بررســی آمارهای 
ارائه شده ازسوی سازمان های جهاد کشــاورزی سراسر کشور، 
این نتیجه به دســت می آید که رتبه نخســت تولید خرما از آن 
سیستان وبلوچستان است. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان با بیان اینکه این محصول 
مهم ترین و باالترین رقم تولیدات کشــاورزی اســتان را دارد، 
می گوید: فروش و عرضه این محصول به اندازه تولید آن اهمیت 
دارد، در غیر این صورت فعالیت های کشاورزان منطقه بی نتیجه 

خواهد ماند.
طوقی بیان می کند: اکنون سرمایه گذاری های خوبی برای ایجاد 

سردخانه ها، صنایع تبدیلی و بسته بندی دراستان درحال انجام 
است و گام های خوبی نیز دراین رابطه برداشته شده است.

وی ادامه می دهد: هنوز فضا برای ایجاد این دست زیرساخت ها در 
استان وجود دارد و هر سرمایه گذاری از هر نقطه از کشور بخواهد 
دراین حوزه ها سرمایه گذاری و فعالیت کند، حتما مورد حمایت 
سازمان جهاد کشاورزی استان قرار می گیرد و از همه خدمات، 

ازجمله کسب مجوز و تسهیالت، بهره خواهد برد.

تولیدمیوههایخارجازفصل
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان 
و بلوچســتان تأکید می کند: یکی از ویژگی های بارز کشاورزی 
استان، تولید محصوالت خارج از فصل اســت. به عنوان نمونه، 
هندوانه شب یلدایی که در سراسر کشور عرضه می شود، بیشتر 
در منطقه چابهار پرورش می یابد. طوقی می افزاید: لیموی ترش، 
نارنگی، کریپ فرود، ترنج، انگور یاقوتی، انار بی دانه و انار رسمی 
ازجمله میوه های تولیدی استان هســتند که خارج از فصل در 

سیستان و بلوچستان تولید و روانه بازار مصرف می شود.
وی همچنین اظهار می کند: با توجــه به محدود بودن 

منابع آبی اســتان، توســعه کشــت گلخانه ای در 
دستورکار است و اکنون بیش از 32۰هکتار گلخانه در 

استان به تولید انواع محصوالت اشتغال دارند.
طوقــی عنــوان می کنــد: موقعیــت آب و هوایی 

سیستان وبلوچستان سبب شده بسیاری از نقاط استان 
در طول ســال به تولید انواع محصــوالت گلخانه ای 
اشتغال داشــته باشــند که دراین رابطه بسیاری از 

محصوالتی که امکان تولید آنها در خارج از فصل وجود 
ندارد، دراین منطقه تولید می شود.

استفادهبهینهازپسابنخیالت
معاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 

کشاورزی سیســتان و بلوچستان درباره 
کشــت برنج در منطقه نیکشهر نیز 

می گویــد: هــر تولیدکننــده ای 
می داند که کشــت برنج آن هم 
در سیســتان و بلوچســتان 
منطقی نیســت، چراکه منابع 
آبی ما محدود اســت و برای 
تولید چنین محصوالتی کفاف 

نمی دهد.

طوقی ادامه می دهد: این درحالی اســت که برخالف تصورهای 
موجود، کشــت برنج در جوار نخلســتان های نیک شهر بالمانع 
و حتی مفید است. وی می افزاید: باید اشــاره کرد که آب مورد 
استفاده در شــالیزارهای نیکشــهر آب های اضافی، سطحی و 

پساب های نخلستان هاست. اگر این آب ها برای کشت برنج 
مورد استفاده قرار نگیرند، هدر می رود، پس چه بهتر است 

که از آنها برای تولید محصوالت دیگری استفاده شود.
طوقی اضافه می کند: ریشه نخل ها باید با رطوبت و آب 

در تماس باشد. به همین منظور باغداران در جوار 
نخلســتان ها و باهدف افزایش کیفیت محصول 
خرما، اقدام به کشــت یونجه یا شبدر می کنند 
تا رطوبت الزم برای نخل ها تأمین شــود. در 

نیکشهر این فعالیت به کشت برنج اختصاص 
یافته و میزان فعالیت هــم برای تولید 

برنج مصرفی کشاورزان است و جنبه 
تجاری ندارد.

علیخوشتراش
خبرنگار

021-23023405   
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا ۱7با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

حدود 8۰درصد از ۴3هزار بیکار استان چهارمحال وبختیاری را  دانش آموخته هاي دانشگاهی بی مهارت تشکیل می دهند
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چاروق از صنایع دستی مشهور خراسان شمالی به 
حساب می آید- عکس: محسن عباسی

ویژگی های آب و هوایی  سیستان وبلوچستان، ظرفیت تولید میوه های سیستان وبلوچستان؛ بهشت میوه های گرمسیری
گرمسیری و خارج از فصل را دراین استان افزایش داده  است

مهارتآموزیتنهاازطریقدستگاههای
دولتینمیتواندبهنتیجهمطلوبمنجر
شودوبایدازظرفیتهایبخشخصوصی
نیزدراینبخشبهرهگرفت.بیشــک
رفعچالشبیکاری،یکــیازمهمترین
مطالبههایمردمچهارمحالوبختیاری
ازدولتســیزدهماســتکهمیطلبد
دراینحوزهازنظــراتنخبگانتوانمند
وخوشفکراســتاننیزاستفادهشودتا
بتواندرآیندهنزدیکشاهدکاهشآمار

بیکاریدراستانبود.


	01(07-07)
	02(07-07)
	03(07-07)
	04(07-07)
	05(07-07)
	06(07-07)
	07(07-07)
	08(07-07)
	09(07-07)
	10(07-07)
	11(07-07)
	12(07-07)
	13(07-07)
	14(07-07)
	15(07-07)
	16(07-07)
	17(07-07)
	18(07-07)
	19(07-07)
	20(07-07)
	21(07-07)
	22(07-07)
	23(07-07)
	24(07-07)
	25
	26
	27
	28

