
 صداهايي
  كه در شهر 

شنيده نمي شود
  ناشنوايان در گفت وگو با همشهري
مطالبات خود را مطرح كردند و از 

رعايت نشدن حق و حقوقشان گفتند

يادداشت
حسين سبحاني نيا ؛؛ نماينده ادوار مجلس

ســالروز رحلــت پيامبــر عظيم الشــان اســام، 
امام حســن مجتبي و امام رضا عليهم الســام در 
پايان  مــاه صفر بــراي همــه ارادتمنــدان واقعي 
ايشــان يــادآور بار ســنگين و تــوأم بــا مصائب 
اين بزرگواران در اداي رسالت شــان است. مسئوليت و  شــأن رسالت حضرت 
محمد)ص( منبع نــور متصل و خدشــه ناپذير بــراي حقيقت زندگي بشــر 
اســت؛ گردوغبارهاي زمانه و دشــمني ها براي انحراف از ذات پيام نبوت توان 
 دســت اندازي به حقيقــت آن را نخواهد داشــت و در نهايت ناچار به تســليم

 خواهد بود.
كام و سيره حضرت محمد)ص( در تمام دوران بعثت ايشان با آنچه طي سال هاي 
اخير از سوي برخي منحرفان مدعي اسام و دست پرورده سيستم هاي امنيتي 
در برخي كشورهاي منطقه مشاهده مي شــود، تفاوتي از زمين تا آسمان دارد. 
اين جريانات افراطي حتي گردوغبار آســتان نبوت و رسالت پيامبر و حقيقت 
مكتب اسام را نيز لمس نكرده اند. پيامبر اكرم)ص( فرمودند كه مبعوث شدند تا 
اخاق را در جامعه زنده كنند. رفتار درست و دور از خطاها و رذائل اخاقي وجه 
شاخص رسالت بود. پيامبر اســام براي كنار زدن انواع آلودگي هاي اخاقي در 
 دوره جاهليت مبعوث شدند و در دوره رسالت خودشان نيز بر همين مدار اصلي 

حركت كردند.
فلســفه بعثت پيامبر اســام مســئله رابطه خلق با خدا بود؛ اينكه انســان ها 
باهم برادر و برابرند. انســانيت، اخــوت، خدمت به خلــق و صداقت در جامعه 
در چنيــن طريق هدايتــي انكارناپذيــر اســت. از اين جهت برخــي جوامع 
اســامي در برخي كشــورها قرابتي با اســام محمدي ندارند. آنچه پيغمبر 
بيان مي كرد روح مردمان را جــا مي داد و از آنها ســلمان ها، ابوذرها و صحابه 
خالص و بي ادعاي ديگر مي ســاخت و انســان  خــارج از مــدار تعقل ماحصل 
 نمايش صحنه ســخيف تكفيري ها، وهابيون و اســام طالباني از شــرع مبين 

بوده است.
پيامبر اســام در دوره خاصي مبعوث به رسالت شــدند: فخرفروشي، تبعيض 
و فاصله طبقاتي در جامعه وجود داشــت و رذايل ديگري نيــز دامن مردمان را 
آلوده كرده بود. آنچه پيامبر اكرم اعام كردند در واقع منشــور برادري، امنيت، 
آرامش و رعايــت حقوق ديگران در چنين جامعه اي بــود. وقتي پرچم فرهنگ 
اسامي برافراشته شد، صميميت، صلح و صفا ايجاد شــد. قبل از بعثت گاهي 
براي يك مســئله كوچك كشــتارهاي طوالني صورت مي گرفت و افتخارات 
كذايي به خود مي دادنــد. قلــدري و زورگويي خاص اين جوامــع بود. آرامش 
خيال در جامعه با بعثت پيامبر فراهم شد و درگيري هاي درازمدت از بين رفت. 
بعد از اين حضــرت محمد)ص( با مهاجرين مكه به مدينــه رفتند انصار مدينه 
خانه و وســايل خودشــان را با آنان كه از مكه آمده بودند به شراكت گذاشتند. 
بسترهاي جامعه اسامي چنين شــاخص ها و ويژگي هايي داشتند. قرار بر امن 
 و ســكناي مردم و زندگي آنان در كنار يكديگر با رعايت اخاق بود، نه شرارت 

و آزار رساندن به هم.
پيامبر اســام در جامعه اي مبعوث شــدند كه براساس ســوره تكاثر مردمان 
در جزيره العرب مرده هايشــان را مي شــمردند و به يكديگر فخر مي فروختند 
و ثروت هايشــان را با يكديگر مقايســه مي كردند. پيامبر در مواجهه با چنين 
فرهنگي، اســام رحماني، عطوفت در حــق يكديگر و كمك بــه همنوعان را 
به آنــان معرفــي كردند. در چنين شــرايطي بســياري با عشــق به اســام 
گرويدند. خيلي از افراد همچون ســلمان فارســي در دنياي آن روز به ســمت 
مدينه كشــيده شــدند و در كنار پيامبر قرار گرفتند. هر نــوع ادعاي پيروي و 
 دنباله داري از چنين مكتب و شــريعتي همچنان هم بايد مبتني بر همين مدار

 باقي بماند.
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»ما در  شأن شما 
هستيم؟!«

 اكران در ايران محصول 
پيروزی انقالب

 مدح پیامبرص  
 مضمون درخشـان 
شعر فارسی است

 پيش شرط 
10 ميليارد دالری 

 رونمايي اميرعبداللهيان
از بسته مذاكراتي دولت سيزدهم 

براي بازگشت به برجام

»اگر نيت آمريكا واقعی است بخشی 
از دارايی های بلوكه شــده ايران را 
آزاد كند«؛ اين جمله ای اســت كه 
وزيــر خارجه كشــورمان  با تاكيد 
بر آن ميانجی های ايــران و آمريكا 
را خطاب قــرار داد و حصول آن را 
عامت حسن نيت واشنگتن  براي 
احياي برجام دانســت.  صفحه2 را 

بخوانيد.

 محمد رسول اهلل  چگونه
 دوبله شد؟ 

 فيلم محمد رسول اهلل 
چگونه  به ايران رسيد؟ 

مرور شعر نبوي به مناسبت سالروز 
رحلت پيامبر اعظم )ص( با مصطفي 

محدثي خراساني، شاعر آييني

جناب آقای دكتر فرشاد مهدي پور
انتخاب شايسته حضرت عالی را به عنوان معاون امور مطبوعاتی و اطاع  رسانی  
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامي، تبريك عرض نموده و از خداوند متعال، 

توفيق روزافزونتان را خواستاريم.
موسسههمشهري

رحلت نبي مكرم اسام، حضرت محمد )ص( و  شهادت سبط اكبر، امام حسن مجتبي )ع( و امام رضا )ع( را تسليت مي گوييم

صفحه هاي 9 و 13 تا16

 ادای دين سينما
به آخرين پيامبر

چرا فيلم مصطفی عقاد 
رنگ كهنگی به خود نمی گيرد؟

جناب آقای دكتر فرشاد مهدي پور
انتصاب بجا و شايســته شــما برادر گرامي را  به عنوان معــاون امور مطبوعاتی 
و اطاع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اســاميكه  نشــان ازكارآمدی، لياقت 
و توانمندي تــان  در خدمت صادقانه به نظام و وطن اســامی اســت، تبريك 

عرض نموده، موفقيت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم. 
مهديمذهبي

فينال شب گذشته حسن 
يزدانــي بــراي ايراني ها ورزش

هزاربــار ديدني تــر از 
فيلم هاي هاليوودي بود. ديويد تيلور كه 
حتي در خاك ايران هم موفق شده بود 
حسن يزداني را شكست دهد يك طرف 
فينال بود. تيلوري كه كابوس طرفداران 
ميليوني حسن شده بود. تيلور عاوه بر 
2بــار  كرمانشــاه  جام جهانــي 
ديگر)جهاني2018مجارستان و المپيك 
توكيو( يزداني را شكســت داده بود تا 
نشــان دهد پيــروزي اش در مقابل يل 
جويبار اتفاقي نبوده اســت. يزداني در 
چهارمين مصاف با اســتراتژي شبيه به 
المپيك در مقابل تيلور قرار گرفته بود، 
تنها با يــك تفاوت؛ او اين بــار تصميم 
گرفته بود امتيازهاي بيشتري جمع كند 

و عاوه بر اداره كردن كشتي در الك دفاعي هم فرو نرود. يزداني در 3دقيقه اول 
سرتا پا حمله بود و توانست 4امتياز كســب كند. تيلور 3 دقيقه دوم را توفاني 
شروع كرد و با 2 زيرگيري كه يكي از آنها منجر به امتياز شد، 2 امتياز عقب افتاده 
را جبران كرد تا نتيجه 4بر2 شود. يزداني در المپيك توكيو دقيقا همين حالت 
را تجربه كرده بود، زماني كه يك امتياز پيش افتاده بود و سعي در كنترل كشتي 
داشت، در ثانيه هاي پاياني خاك شد و كشــتي را واگذار كرد. اما اين بار عقب 
نكشــيد و تا ثانيه هاي پاياني تيلور آمريكايي را تحت فشار گذاشت طوري كه 

تيلور را در ثانيه هاي پاياني در خاك نشــاند تا كشتي با 
نتيجه 6بر2 به نفع ايران به پايان برسد. يزداني كه پس از 

3 شكست، طعم پيروزي را در مقابل تيلور مي چشيد، نتوانست خودش را كنترل 
كند و همراه با اشك هايي كه مي ريخت با پرچم ايران دور افتخار زد.

 يكشنبه، روز تاريخي كشتي ايران بود. پس از فيناليست شدن 4 آزادكار
يزداني و زارع هم طا گرفتند تا كشتي ايران به يك قدمي قهرماني جهان برسد

 اقتدار
 همراه با عقالنیت

 فرمانده معظم كل قوا: حوادث اخير در شمال غربی كشور 
بايستی بدون دخالت و حضور نظامی ارتش های بيگانه حل شود

 كساني كه با توهم تكيه بر ديگران گمان مي كنند امنيت شان
تأمين مي شود،  سيلي خواهند خورد

7معاون شهرداري تهران، اولويت ها و برنامه هاي خود را شــرح دادند؛ 7معاوني كه از ميان  آنها 6نفر به تازگي از سوي عليرضا 
زاكاني، شهردار پايتخت منصوب شده اند. به گزارش همشــهري، بخش اصلي اين اولويت ها به جلب همكاري مردم و توزيع 

خدمات و امكانات در نقاط محروم شهر ارتباط پيدا مي كند.  صفحه 3 را بخوانيد.

تحول در مديريت شهر

شب طاليی ايران

7معاون شهردار تهران اهداف و برنامه هاي كان خود را ارائه كردند

 آرامش  مشروط كرونايي
 همشهري از آخرين وضعيت بيمارستان ها زمان خروج كامل از پيك پنجم 

و محدوديت هاي تردد  در تعطيات پيش رو گزارش مي دهد

صفحه هاي 7و 12ترافيک سنگين جاده های شمالی

صفحه2

ايراني هیچ گاه تسلیم 
حريف نمي شود

عليرضــا زاكاني، شــهردار 
تهران كســب مــدال طالي 
حسن يزداني را تبريك گفت. 
در پيام شهردار تهران آمده 
است: »شــگرد آمريكايي ها 
اين است كه ابتدا حريف خود 
را خســته و در لحظات آخر 
ضربه شان را وارد كنند؛ غافل 
از اينكه ايراني هيچ گاه تسليم 
حريف نمي شود. پيروزي حسن 
يزداني عزيز را به مردم ايران 
تبريك عرض مي كنم. نام اين 
پهلوان جوان بايد در كوچه و 

خيابان  اين شهر بدرخشد.«

شب طالیی ايران
 يزدانی و زارع 
 انتقام المپيك  توكيو 
را   در اسلو گرفتند

4كشتي گير ايران  
امروز براي كسب طال  
مبارزه مي كنند

ادامه 
در صفحه21
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خبرها

پیگیری

  قدرداني بهارستان از رزمايش» فاتحان خيبر«
در نشست علني ديروز مجلس 165نماينده در قالب بیانیه اي از 
برگزاري رزمايش صلح فاتحان خیبر قدرداني كردند. نمايندگان 
در اين بیانیه اعالم كردند: هرگونه تغییرات ژئوپولیتیكي منطقه 
و تغییر در مرزهاي كشورهاي همســايه، خط قرمز نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران است. ما در مقابل هرگونه اقدام بیگانگان 
در اين خصوص كوتاه نمي آيیم. همچنان كه تبديل شدن خاك 

هیچ كشوري براي تحركات رژيم صهیونیستي را برنمي تابیم.
 به گزارش خانه ملت، در بخشــي از اين بیانیه آمده است: مردم 
ايران در مقابل تعــرض و امنیت منطقه و مصالح كشــور كوتاه 
نمي آيد، ايران اسالمي برادري و حســن همجواري با كشورهاي 
همســايه ازجمله با جمهوري آذربايجان را بارها به اثبات رسانده 
است. اظهارات تفرقه افكنانه و فتنه انگیز عده اي برخالف حسن 
همجواري اســت و انتظار مــي رود دولت آذربايجــان با هرگونه 
فتنه انگیزي بیگانگان مخالفت كرده و بــا اقدامات تفرقه افكنانه 

مقابله كند.

  واكنش ارتش به حاشيه سازي  ها
در خبري ديگر دراين باره، امیر حاجیلو، فرمانده قرارگاه منطقه اي 
شمال غرب نیروي زمیني ارتش با تكذيب شايعات و دروغ افكني 
معاندان و بدخواهان درخصوص رزمايش فاتحان خیبر به صدا و 
سیما گفت: هیچ سانحه، فوتي و مجروحي در اين رزمايش نداشتیم 
و خبرهاي منتشر شده و شايعات در اين خصوص بي اساس است. 
او تأكید كرد كه استقرار 15 يگان در كمتر از 48 ساعت در منطقه 

رزمايش فاتحان خیبر ركورد جابه جايي نیروهاي نظامي بود.
رزمايش فاتحان خیبر نیروي زمیني ارتــش با حضور تعدادي از 
يگان هاي زرهي، توپخانه، پهپادي، جنگال و مهندســي رزمي، با 
پشتیباني بالگردهاي هوانیروز جمعه گذشته در منطقه عمومي 

شمالغرب كشور برگزار شد.

آزمون دوباره شفافيت در مجلس
 قول انتخاباتي نمايندگان پس از 16ماه محقق مي شود؟

»شــفافیت« يكي از مهم ترين وعده هاي نمايندگان است كه در 
كارزار انتخابات مجلس يازدهم به مطالبه عمومي بدل شد.

با وجود توجه اذهــان عمومي و وعده نماينــدگان براي حصول 
شــفافیت در عملكرد بهارســتان و آراي نماينــدگان اما بعد از 

انتخابات، تحقق اين وعده به تأخیر افتاد.
كمیســیون آيین نامه داخلي مجلــس ديروز در حالي نســخه 
11ماده اي بــراي شــفافیت آرا در مجلس را رســانه اي كرد كه 
نخستین نســخه آن 8 ماه)بهمن99( پیش رد شــده بود و حاال 
قرار است تكلیف اين وعده انتخاباتي نمايندگان مجلس يازدهم 

روشن شود.
طرح شــفافیت آراي نمايندگان 15بهمن ماه ســال گذشته در 
مجلس به رأي گذاشته شــد، اما تصويب نشد. اين طرح در همان 
زمان هم 153راي موافق داشــت، اما از آنجا كه اصالح آيین نامه 
داخلي مجلس بود و نیاز به دوسوم آراي نمايندگان داشت، 3رأي 

مثبت تا تصويب شدن فاصله داشت و در نهايت رد شد.
پس از رد اين طرح، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس   اعالم كرد 
كه امیدوارم با ايجاد اصالحات مدنظر نمايندگان و افزوده شدن به 
دامنه شفافیت، طرح، مجدداً به صحن بیايد و در همین مجلس، 

قفل تصويب شفافیت آرا شكسته شود.
بعد از گذشت حدود 8 ماه و با روي كار آمدن دولت جديد در جريان 
برگزاري جلسات رأي اعتماد به وزراي پیشنهادي دولت سیزدهم 
چندبار به اين طرح اشاره شد و برخي نمايندگان در تذكراتي ضمن 
تأكید بر لزوم شــفافیت در تصمیمات سیاسي و اقتصادي دولت، 
اعالم مي كردند اگر قرار است دولت شفاف باشد، مجلس هم شفاف 
بايد عمل كند. چراكه شفافیت تعارض منافع را از بین خواهد برد.

همان زمان رئیس مجلس هم اعالم كرد: به زودي طرح شفافیت 
آراي نمايندگان در دســتور كار صحن علني مجلس قرار خواهد 

گرفت.
 در نهايت هفته گذشته محمدحسین حسین زاده بحريني، رئیس 
كمیســیون آيین نامه داخلي اعالم كرد بررسي طرح شفافیت آرا 
نهايي شده و در دستور كار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت.

طبق اين طرح 11 ماده اي موادي از قانون آيین نامه داخلي مجلس 
شوراي اسالمي )شفافیت آراي نمايندگان( قرار است اصالح شود.

از مهم ترين مواردي كه طبق اين طرح قرار است اصالح شود اين 
است كه درصورت تصويب اين طرح مذاكرات كمیسیون ها چاپ 

و توزيع مي شود.
 همچنین هیأت رئیسه موظف به انتشــار جزئیات جلسات خود 

خواهد شد.
مشروح مذاكرات جلســات علني و نشســت هاي كمیسیون ها 
حداكثر ظرف مدت يك ماه به صورتي كــه قابل خوانش رايانه اي 
باشد، در پايگاه اطالع رساني رســمي مجلس براي عموم انتشار 

خواهد يافت. 
 براساس اين طرح فهرست اعضا، هزينه ها، اهداف و نتايج سفرهاي 

خارجي نمايندگان منتشر مي شود.
 همچنین گزارش غیبت و تأخیر نمايندگان در جلســات علني 
و كمیسیون ها منتشر خواهد شد و اســامي مخالفین، موافقین، 
ممتنعین و نمايندگاني كه در رأي گیري شركت نكرده اند، منتشر 

مي شود.
راي نماينــدگان بــه عهدنامه هــا، مقاوله نامه هــا، قراردادها و 

موافقتنامه هاي بین المللي نیز اعالم خواهد شد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
فرمانده معظــم كل قوا رهبری

ديروز در ارتباط تصويري 
با مراســم مشــترك دانش آموختگي 
دانشــجويان دانشــگاه هاي افســري 
نیروهاي مســلح در دانشــگاه افسري 
امام حسین)ع(، اين نیروهاي پرافتخار را 
»قلعه مســتحكم امنیت ملت سربلند 
ايران و میهن مقتدر و عزيز« خواندند و 
تأكید كردنــد: دخالــت بیگانگان در 
منطقه مايه اختالف و خسارت است و 
همه مسائل و حوادث بايد بدون دخالت 
بیگانه و با الگوپذيري كشورهاي منطقه 
از اقتدار و عقالنیت ايــران و نیروهاي 

مسلح جمهوري اسالمي حل شود.
رهبر انقالب اسالمي با ابراز امیدواري 
براي توفیق دانش آموختگان و ارتقاي 
جوانــان نیروهاي مســلح در مكتب و 
دانشگاه حسیني، به ملت ايران به خاطر 
داشــتن جوانان مؤمن، صالح، شجاع و 
داراي عزم و بصیــرت تبريك گفتند و 
افزودند: فرماندهان عزيزي كه جوانان 
میهــن را اينگونه تربیــت مي كنند، 

شايسته افتخار و تقديرند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام 
معظم رهبري، فرمانده كل قوا با اشاره 
به تحقق فرمــوده امیرمؤمنان درباره 
نیروهاي مسلح افزودند: به فضل الهي، 
نیروهاي مســلح ايران امروز به معناي 
واقعي كلمه ســپر دفاعي ملت و كشور 
در مقابل تهديدهاي ســخت دشمنان 

بیروني و دروني هستند.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي ســربازي 
ملت ايران را موجب سرافرازي و عزت 
دانســتند و گفتند: آمادگي براي دفاع 
از ملت ايران و هويت اســالمي، ملي و 

انقالبي كشــور افتخار بزرگ نیروهاي 
مسلح است. ايشان امنیت را زيرساخت 
اساسي همه فعالیت هاي ضروري براي 
پیشــرفت كشور برشــمردند و با مهم 
خوانــدن تحقق امنیت كشــور بدون 
تكیه بر بیگانگان افزودند: اين مســئله 
البته براي ملت ايران عادي اســت، اما 
كشــورهاي مختلف حتي كشورهاي 

اروپايي از اين مشكل رنج مي برند.

تأمين امنيت با تكيه بر ديگران فقط 
يك توهم است 

ايشــان به بگو مگوهاي اخیــر اروپا و 

آمريكا اشــاره كردند و گفتند: برخي 
اروپايي ها، اقدام آمريكا را خنجر از پشت 
خواندنــد و به نوعي گفتنــد اروپا بايد 
بدون اتكا به ناتو و درواقــع به آمريكا، 
مستقاًل امنیت خود را تأمین كند. رهبر 
انقالب افزودند: وقتي كشورهاي اروپايي 
به علت اتكا به آمريكا، يعني كشــوري 
كه با اروپا مخالف هم نیست در تحقق 
امنیت پايدار احساس كمبود مي كنند، 
حساب كشــورهاي ديگر كه نیروهاي 
مسلح خود را تحت كنترل آمريكا و ديگر 
بیگانگان قرار داده اند، مشخص است. 
فرمانده كل قــوا، تأمین امنیت با تكیه 

بر ديگران را فقط يك توهم خواندند و 
گفتند: كساني كه به اين توهم دچارند 
ســیلي آن را به زودي خواهند خورد؛ 
چراكه دخالت مستقیم يا غیرمستقیم 
بیگانگان در امنیت و جنگ و صلح هر 

كشوري، فاجعه اي مصیبت بار است.
ايشــان با تجلیل از اقتدار و سربلندي 
نیروهاي مسلح در آزمايش هاي بسیار 
مهم و دشــوار به ويژه جنگ تحمیلي 
8ســاله گفتند: اقتدار نیروهاي مسلح 
به مسائلي نظیر آموزش ها، ابتكارات و 
پیشرفت هاي علمي، تجهیزات و انضباط 
سازماني وابسته اســت، اما مهم ترين 

اقتدار  همراه با عقالنیت

رونمايي امیرعبداللهیان از بسته مذاكراتي ايران براي بازگشت به برجام 

پيش شرط 10 ميليارد دالري 
»اگر نیت آمريكا واقعی 

از ديپلماسی بخشــی  اســت 
دارايی های بلوكه شــده 
ايران را آزاد كند«؛ اين جمله ای است 
كه وزير خارجه كشورمان  با تاكید بر 
آن میانجی هــای ايــران و آمريكا را 
خطاب قرار داد و حصول آن را عالمت 
حســن نیت واشــنگتن  و همراهان 
غربي اش براي احیاي برجام دانست. 
حسین امیرعبداللهیان شنبه شب در 
مصاحبه ای تلويزيونی براي نخستین بار 
جزئیاتی از پیام های ردوبدل شده در 
نیويورك برای بازگشــت به مذاكرات 
وين را مطرح و اعالم كرد كه  مذاكرات 
وين ادامــه مي يابــد. او در تازه ترين 
موضع گیــری خــود بــار ديگــر بر 
نتیجه گرايــی و عمل گرايــی دولت 
ســیزدهم در عرصه سیاست خارجی 
تاكید كرد و گفت كه ايران برای قهوه 
خوردن پای میز مذاكره نخواهد آمد؛ 
آن هم درست در  روزهايی كه مقامات 
غربی، از مســئول سیاســت خارجی 
اتحاديه اروپا گرفتــه تا وزرای خارجه 
آمريكا و فرانســه بي وقفه بر ضرورت 

ادامه مذاكرات وين تأكید مي كنند.
چنانكه جوزپ بورل، مسئول سیاست 

خارجی اتحاديه اروپا به عنوان 
هماهنگ كننده مذاكرات 
وين كه به رياض ســفر 
كــرده در روزهاي اخیر 
مكررا تأكید كرده  برجام 

يك دستاورد امنیتی 
اســت و بايد 

اجرای  به 

كامل آن بازگشت.
اين در حالي است كه به گفته مسئوالن 
سیاست خارجي كشــورمان، اجرای 
كامل برجام اما مستلزم لغو تحريم های 
آمريــكا علیه ايران اســت كه تاكنون 
واشــنگتن در اين زمینه حسن نیتی 

نشان نداده است.
به گفته وزيــر خارجه آنها می خواهند 
فعالیت هــای هســته ای ايــران را به 
نقطه برجام برگرداننــد؛ درحالی كه 
حاضر نیستند 10میلیارد دالر از پول 
بلوكه شــده ايران را آزاد كنند. با اين 
همه درحالی كه به نظر می رســد همه 
طرف هــا فقط بر مواضع خــود تأكید 
دارنــد، زمزمه های ادامــه مذاكرات و 
ســیگنال های مثبت در ايــن ارتباط 

همچنان به قوت خود باقی است.

 مرد مذاكره و مرد عمل هستيم
امیرعبداللهیان در بخشی از مصاحبه 
تلويزيونی خود درباره توافق هسته ای 
 و رايزنی هايــش در نیويــورك گفت: 
»3 كشــور اروپايی اين پیشــنهاد را 
داشتند كه نشست وزيران امور خارجه 
ايران و 1+4 در نیويورك برگزار شود. 
ما به آنها اعالم كرديم كه ما با مالقات و 
جلسه جمعی در حال حاضر موافق 
نیستیم؛ چراكه در حال مطالعه 
پرونده و تنظیــم و جمع بندی 
سیاســت ها هســتیم. از جمله 
اينكه تركیب تیم جديد چگونه 
باشد و چگونه به 
ت  ا كــر ا مذ

برگرديم. از طرف ديگر طرف مقابل هم 
بايد حركت موثری داشته باشد و فقط 
تاكید بر زود برگزار شــدن مذاكرات 
نداشته باشد و اگر اينقدر عجله دارد كه 
مذاكرات هرچه زودتر انجام شود بايد 

اقدام موثری انجام دهد.«

تركيب تيم مذاكره كننده در حال 
نهايی شدن است

در ادامــه  امیرعبداللهیــان هر چند 
تركیب تیم مذاكره كننده ايران را اعالم 
نكرد، اما خبر داد كه مذاكرات در سطح 
معاونت سیاسی انجام می شود. در اين 
صورت ممكن اســت علی باقری كنی، 
معاون سیاســی جديد وزارت خارجه 
مسئولیت تیم مذاكره كننده ايران در 

وين را برعهده داشته باشد.
  البته پیش از اين گفته شــده بود كه 
احتمال خــروج مذاكــرات از وزارت 
خارجه وجود دارد، اما امیرعبداللهیان 
در اين باره افــزود: ما در مذاكره جدی 
هستیم و به زودی بازخواهیم گشت. در 
مورد اينكه مذاكرات را ادامه می دهیم 
اتفاق نظر وجــود دارد. تركیب تیم در 
حال نهايی شدن است. وزارت خارجه 
مذاكرات را دنبال می كند و مذاكرات در 
چارچوب فعالیت های معاونت سیاسی 
وزارت خارجه پیش می رود. به گزارش 
ايسنا، وزير خارجه درباره مواضع ايران 
برای بازگشت به مذاكرات ادامه داد: به 
آنها ]اروپايی ها[ گفتیم كه دولت جديد 
ايران به 8سال قبل يا 5سال قبل يا يك  
سال و نیم قبل برنمی گردد و ما بر سر 
میز مذاكره نمی آيیم كه قهوه ای خورده 
شود و سپس به پايتخت ها برگردند و 

احتماال متنی رد و بدل شود.
شما بايد نیت و اراده واقعی خود را نشان 
دهید. وزير خارجه ادامه داد: در زمانی 
كه در نیويورك بوديــم، آمريكايی ها 
از كانال های مختلف تالش كردند كه 
تماس هايی را بگیرنــد و پیام هايی را 
منتقل كننــد، به يكی از كســانی كه 
حامل پیــام آمريكايی ها بــود، گفتم 
كه آيا نیت آمريكا واقعی اســت كه او 
در جواب گفت، فكــر می كنم واقعی 
است. من نیز گفتم كه اگر نیتش واقعی 
است بخشی از دارايی های بلوكه شده 
ايران را آزاد كنــد و يك حركتی بكند 
تا ما بتوانیم بگويیم جو بايدن با ترامپ 
تفــاوت دارد. او تاكید كــرد كه ما در 
موضع مذاكره جدی هستیم و ما مرد 

مذاكره و مرد عمل هستیم.

نظر مقام معظم رهبری استفاده از آقای عراقچی در شوراست
حكم جديد ديپلمات سابق با واكنش جمعي از فعاالن سیاسي روبه رو شد

 حكم دبیري عبــاس عراقچي در شــوراي 
راهبردي روابط خارجي، واكنش هاي متعددي بازتاب

به دنبال داشته است؛ جمعي حضور او را در اين 
جمع راهبردي اقدامي مثبت دانسته و جمعي ديگر نسبت به 

اين تصمیم نقدهايي را مطرح كرده اند.
اگرچه موافقان انتصاب عراقچي در شوراي راهبردي روابط 
خارجي حضور او را به واسطه تجربیات مستمر و متوالي اش 
در عرصه سیاست خارجي به فال نیك مي گیرند، اما مخالفان، 
اين انتصاب را اســتمرار رويه عملكردي دولت دوازدهم در 
سیاســت خارجي مي دانند و به آن نقد جدي دارند. نقدها 
و حمايت هايي كه طي 48ساعت گذشــته در شبكه هاي 
اجتماعي و عمدتا از سوي فعاالن سیاسي مطرح شده است. 
موج اين واكنش ها چنان بود كه ســبب شد كمال خرازي، 
رئیس شــوراي راهبردي روابط خارجي به میدان بیايد و 
توضیحاتي در اين باره ارائه كند؛ خرازي اعالم كرد كه يكي 
از سیاســت هاي حكیمانه مقام معظم رهبري استفاده از 
نیروهاي قابلي است كه در پي تغییر دولت ها با افراد جديد 

جايگزين مي شوند.
به گزارش ايسنا او در توضیحاتي درباره اين انتصاب افزود: اين 
سیاست همواره مدنظر معظم له بوده است و بدين ترتیب از 
نیروهايي كه حاصل سال ها سرمايه گذاري و تجربه هستند 

در مناصب، مجامع و شوراهاي مختلف استفاده شده است.
رئیس شــوراي راهبردي روابط خارجي ادامه داد: تركیب 
شوراي راهبردي روابط خارجي نیز از نیروهايي است كه در 
گذشته مسئولیت هاي بااليي داشته اند و پس از اتمام دوره 

مسئولیت به عضويت شورا در آمده اند.
 وي تصريح كرد: نظر مقام معظم رهبري در مورد جناب آقاي 
عراقچي نیز اين بوده است كه از ايشان در شورا استفاده شود؛ 
بنابراين براي دبیري شورا درنظر گرفته شدند و اكثر اعضاي 
شورا نیز با شناختي كه از توانايي هاي ايشان دارند و با اطالع 
از نظر مقام معظم رهبري از اين گزينش استقبال كردند. اگر 
چه مراسم رأي گیري رسمي صورت نگرفت.رئیس شوراي 
راهبردي روابط خارجــي گفت: به هر صــورت، امیدوارم 
ايشان بتوانند به نحو احسن از عهده وظايفي كه بر عهده دبیر 

شوراست برآيند و اعتماد موجود را همچنان حفظ كنند.
سید عباس عراقچي معاونت سیاســي وزارت خارجه را در 
دولت دوازدهم بر عهده داشت و در ماه هاي پاياني حضورش 

در وزارت خارجه، رياست هیأت مذاكره كننده كشورمان در 
نشست هاي احیاي برجام در وين را برعهده گرفت. سفیري 
ايران در فنالند و ژاپن و معاونت حقوقي و بین الملل وزارت 
امور خارجه از ديگر تجارب مديريتي او در عرصه سیاست 
خارجه اســت. او اواخر شهريور ماه گذشــته پس از 3دهه 
فعالیت در عرصه سیاســت خارجي از وزارت امور خارجه 

خداحافظي كرد.

شوراي راهبردي روابط خارجي چيست؟
شــوراي راهبردي روابط خارجي 15ســال پیش يعني در 
ســال1385 به دســتور مقام معظم رهبري تشكیل شد. 
اعضا و رئیس اين شورا از سوي رهبر معظم انقالب منصوب 
مي شوند. طي 15سال گذشته با حكم مقام معظم رهبري، 
رياست اين شورا بر عهده كمال خرازي است. آنطور كه در 
سايت اطالع رساني اين شورا  آمده، مسئولیت شورا »تهیه 
راهبردها و سیاســت ها و راهكارهايي است كه جمهوري 
اسالمي را در سیاست خارجي به نتايج مطلوب برساند« و 
»ايجاد هماهنگي بیشتر در كلیه فعالیت ها در عرصه روابط 
خارجي« است. دور اول اين شورا با 5عضو در سال 85شروع 
شــد و تا خرداد ماه 93ادامه يافت، دوره دوم اين شــورا از 
خردادماه 93شروع شد و همچنان ادامه دارد. سعید جلیلي، 
دبیر سابق شوراي  عالي امنیت ملي و ابراهیم شیباني، سفیر 
پیشین ايران در اتريش، محمدحسین طارمي و سیدمهدي 
مصطفوي اهري، سرپرست سابق معاونت بین الملل دفتر 
مقام معظم رهبري و سردار احمد وحیدي، وزير سابق دفاع، 
اعضاي فعلي شورا هســتند كه همگي از سوي مقام معظم 

رهبري منصوب شده اند.
 در اين شــورا تدوين راهبردها در قالب كمیســیون هاي 
چهارگانه   صورت مي گیرد. كمیسیون سیاسي به رياست 
سعید جلیلي، كمیســیون اقتصادي به رياســت ابراهیم 
شیباني، كمیسیون دفاعي-امنیتي به رياست احمد وحیدي و 
كمیسیون علمي-فرهنگي به رياست مهدي مصطفوي است. 
دبیرخانه شــورا عهده دار تكمیل چرخه كارشناسي و تهیه 
پیش نويس مصوبات شورا و نیز پشتیباني علمي، پژوهشي و 
خدماتي مناسب از شورا و كمیسیون هاي آن است. رياست 
دبیرخانه هم از 48ســاعت گذشته با حكم خرازي بر عهده 

سیدعباس عراقچي است.

ادامه رایزنی های منطقه ای در بیروت اسرائيل عامل حمله به مجتمع تسا كرج بود
روزنامه الصباح عراق اعالم كرد كه وزير خارجه ايران چهارشنبه برای سفری 2روزه 
راهی لبنان می شود. اين روزنامه نوشته است كه با توجه به رسيدن نفتكش های 
حامل سوخت ايران به لبنان و اتخاذ موضع های متفاوت از سوی سياستمداران 
لبنانی، اين سفر از اهميت خاصی برخوردار است. پيش از اين نيز سعيد خطيب زاده 
در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل از سفر اميرعبداللهيان به لبنان در اولين 
فرصت خبر داده بود. برهم صالح، رئيس جمهوری عراق نيز از پيشــرفت ديگر 
رايزنی های منطقه ای ميان ايران و عربستان خبر داد. در روزهای گذشته برخی 
رسانه ها خبر از برگزاری دورچهارم گفت وگوهای تهران و رياض در بغداد داده 
بودند كه مقام های رسمی 2كشور هنوز آن را تأييد نكرده اند. البته ديروز فيصل بن 
فرحان، وزيرخارجه عربستان در اين زمينه گفت: گفت وگوها با ايران همچنان در 

مرحله   شناسايی است و اميدواريم كه مسائل مورداختالف را فراگيرد.

ث
محمد اسالمي، رئیس ســازمان انرژي اتمي گفت: مك

مجتمع تسا - تاسیسات سانتريفیوژ -كرج با حادثه هسته ای
تروريستي از سوي رژيم صهیونسیتي مواجه بوده 
است؛ لذا آژانس بايد ابتدا موضع خود را نسبت به آن حادثه روشن 
كند. چهارشنبه دوم تیر ماه گذشته، پايگاه اطالع رساني نورنیوز، 
ارگان خبري نزديك به دبیرخانه شوراي عالي امنیت ملي كشورمان 
از يك »اقدام خرابكارانه« علیه يكي از ساختمان هاي سازمان انرژي 
اتمي خبر داد و نوشت؛ اين اقدام با شكست روبه رو شده و هیچ گونه 
خسارت مالي و جاني نیز به دنبال نداشته است. تأيید نقش اسرائیل 
در اين حادثه تروريستي، براي نخستین بار است كه مطرح مي شود. 
رئیس ســازمان انرژي اتمي كه ديروز در حاشــیه حضورش در 

بهارستان در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، درباره استمرار نصب 
و فعالیت دوربین هاي آژانس در چارچــوب برجام نیز اعالم كرد: 
دوربین هاي برجامي الزامي به بودنشــان نیست و آژانس هم اين 
مسئله را مي داند.وي همچنین خاطرنشان كرد؛ ما تابع مصوبات 
شوراي عالي امنیت ملي هستیم. به گزارش ايسنا، او ادامه داد: هم 
دولت و هم ســازمان انرژي اتمي به اجراي قانون راهبردي مقید 
هستند و امروز در كمیسیون اصل 90 گزارش آخرين اقدامات اجراي 
قانون را ارائه كرديم و مباحث مختلفي مطرح و قرار شد از فرصت هاي 
باقي مانده، حداكثر بهره را ببريم و آقايان هم به صورت نوبتي از آن 
بازديد خواهند كرد. امیدواريم در راستاي قابلیت سازي  براي اقتدار 

ملي، از فرصت اين قانون، حداكثر استفاده را داشته باشیم.

تابلوی نصب شده در محل سخنراني  ديروز مقام معظم رهبري منقش به حديثي از اميرالمؤمنين علی عليه السالم بود: »مرد جنگجو 
هميشه بيدار و هوشيار است  و هر كه از دشمن آسوده بخوابد، دشمن نسبت به او نخواهد خفت.«

عامل اقتدار نیروهاي مســلح، روحیه، 
معنويت و مسائل ديني و اخالقي است.

رهبر انقالب اســالمي، خــروج ارتش 
مجهز و بدون روحیه اخالقي و معنوي 
آمريكا از افغانستان را نمونه اي از نتايج 
اقتدار ظاهــري و نه واقعــي خواندند 
و گفتنــد: آمريكايي ها 20 ســال قبل 
براي ســرنگوني طالبان به افغانستان 
لشكركشي كردند و در اين اشغالگري 
طوالني مــدت، كشــتار و جنايــت و 
خسارات فراواني به بار آوردند، اما بعد از 
اين همه هزينه مادي و انساني، حكومت 
را به طالبان دادند و خارج شدند كه اين 
واقعیت براي همه كشورها درس آموز 

است.  
فرمانده كل قوا، اوضــاع ارتش آمريكا 
هنگام خروج از افغانستان را نشان دهنده 
ماهیــت واقعي اين ارتش دانســتند و 
گفتند: آن تصاوير هالیوودي از ارتش 
آمريكا و كشــورهاي امثــال او، فقط 
نمايش است؛ چراكه ماهیت واقعي آنها 
همین است كه در افغانستان ديده شد.

رهبر انقالب، نفرت مردم شرق آسیا از 
ارتش آمريكا را يادآور شدند و گفتند: 
آمريكايي ها هر جا دخالت كنند، منفور 

ملت ها هستند.
فرمانده كل قوا، حضور نظامي بیگانگان 
در منطقه را نیز مايه اختالف و خسارت 
و ويرانــي برشــمردند و تأكید كردند: 
صالح منطقــه در اين اســت كه همه 
كشــورها از ارتشي مســتقل و متكي 
به ملت خــود و هم افزا بــا ارتش هاي 

همسايگان برخوردار باشند.
رهبر انقالب افزودند: ارتش هاي منطقه 
مي توانند امنیت منطقه را تأمین كنند 
و نبايد اجازه دهند كه ارتش هاي بیگانه 
براي حفظ منافع خود، دخالت يا حضور 

نظامي داشته باشند.
فرمانده كل قوا افزودند: حوادثي كه در 
شمال غرب ايران، در برخي كشورهاي 
همسايه در جريان است بايد با همین 
منطق پرهیــز از دادن مجــوز حضور 

بیگانگان حل شود.
ايشــان گفتند: نیروهاي مسلح كشور 
عزيز مــا همواره بــا اقتدار همــراه با 
عقالنیت عمل مي كنند و اين عقالنیت 
بايد الگويي براي ديگر كشورها و عامل 
حل مسائل موجود باشد و همه بدانند 
كه اگر كســي براي برادران خود چاه 

بكند، اول خودش در چاه مي افتد.
فرمانده كل قوا در پايان سخنانشــان 
نیروهاي مســلح را براي تداوم افتخار 
خدمت به ملــت و كشــور و افزايش 
روزافزون توانايي هاي مادي و معنوي 

توصیه مؤكد كردند.
پیش از سخنان فرمانده كل قوا، سردار 
سرلشــكر محمدباقري، رئیس ستاد 
كل نیروهاي مســلح با بیان گزارشي 
از توانمندي هــا و آمادگي هاي رزمي، 
دفاعــي و امنیتي نیروهاي مســلح و 
همچنین خدمات اجتماعي اين نیروها 
به مردم، به شكست آمريكا در افغانستان 
اشاره كرد و گفت: اين شكست خفت بار 
و تخلیه بخش بزرگــي از تجهیزات و 
پايگاه هاي آنها در منطقه و شكســت 
رژيم صهیونیســتي در نبــرد 12روزه 
موسوم به شمشــیر قدس، نشانه هاي 

تسريع در افول آمريكاست.
در ايــن مراســم كــه همزمــان در 
دانشگاه هاي افســري نیروهاي مسلح 
از طريق ارتبــاط تصويــري دريافت 
مي شد، سردار سرتیپ پاسدار غالمي، 
فرمانده دانشــگاه امام حســین)ع(، 
امیر ســرتیپ دوم خلبــان رودباري، 
فرمانــده دانشــگاه شهیدســتاري و 
سردار ســرتیپ دوم پاسدار بختیاري، 
فرمانده دانشــگاه علوم انتظامي امین 
گزارشــي از فعالیت هــا، اقدامــات و 
 برنامه هاي تحصیلي اين دانشگاه ها را 

بیان كردند.
 همچنین رئیس ســتاد كل نیروهاي 
مسلح با كسب اجازه از فرمانده كل قوا 
به تعدادي از برگزيدگان دانشگاه هاي 

افسري درجه و سردوشي داد.  

فرمانده معظم كل قوا: حوادث اخیر در شمال غربی كشور  بايستی بدون دخالت و حضور نظامی ارتش های بیگانه حل شود
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7معاون شهرداري تهران، 
اولويت ها و برنامه هاي خود گزارش

را شرح دادند؛ 7معاوني كه 
از ميان  آنها 6نفر به تازگي از سوي عليرضا 
زاكاني، شهردار پايتخت منصوب شده اند. 
به گزارش همشــهري، بخش اصلي اين 
اولويت ها به جلب همكاري مردم و توزيع 
خدمات و امكانات در نقاط محروم شهر 
ارتباط پيدا مي كند. شــوراي معاونان 
شهرداري تهران، پنجشنبه هفته گذشته 
نخستين جلسه خود را تشكيل داد و به 
جز يكي از معاونان دوره پيشــين، بقيه 
اعضاي آن در روز هــاي اخير منصوب 

شدند.

خدمات رساني هوشمند

 لطف اهلل فروزنــده، معــاون برنامه ريزي و 
توسعه سرمايه انســاني و امور شورا رويكرد 
شــهردار تهران را ايجاد شــهري هوشمند 
دانســت و گفت: اولويت مديريت شهري در 
معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني، 
خدمات رساني هوشمند به شهروندان است. 
به عنــوان مثال در بخش صــدور پروانه ها و 
خدمات شهري بايد مديريت شهر را به سوي 
هوشمند ســازي  برد تا خدمت به مردم در 
كمترين زمان رخ دهد. از مشكالت پيش روي 
اين بخــش مي توان بــه يكپارچــه نبودن 

سامانه ها در شهرداري تهران اشاره كرد.
او افزود: در ايــن معاونــت 3چالش وجود 
دارد؛ ابتدا در حوزه نيروي انساني كه شامل 
بخش هاي استخدام نيرو، آموزش، ارزيابي 
عملكرد، نظام پرداخت و نظام نگهداشــت 
است كه در اين زمينه بايد تغيير نگاه ايجاد 
شود؛ چراكه منابع انساني به عبارتي هويت 

يك سازمان را تعيين مي كند.
او با اشاره به چالش هاي بعدي كه اين معاونت 
با آن روبه روست، افزود: در اين معاونت بايد 
نظام پرداخت، حالتي هماهنگ داشته باشد. 
درواقع نيروي انساني زماني احساس عدالت 
مي كند كه نظام ارتقاي آن براساس ارزيابي 
عملكرد او باشــد. بخش منابع انساني يك 
بخش زنده و تمام نشدني است كه در زمينه 
جذب و ارتقــا در آينده چالش هايي پيش رو 
خواهيم داشت. اما درخصوص چالش سوم 
يعني تعامل با شورا و ساير نهادها، شهرداري 
تهران يك مرجعيت سياستگذاري و اجرايي 
اســت كه با توجه بــه ظرفيت هاي شــورا 
براي حل چالش هاي پيش رو و بســياري از 
مشكالتي كه در مديريت شهري وجود دارد 

از طريق قانونگذاري تعامل مي كند.
فروزنده يكي از مشــكالتي كه شــهرداري 
تهران در سال هاي گذشته با آن روبه رو بوده 
را عدم حضور شهردار سابق تهران در جلسات 
هيأت دولت دانســت و افزود: در سال هاي 
گذشته از پتانسيل موجود در دولت و مجلس 
شوراي اسالمي استفاده نشــده، اما در اين 
دوره بــا ارتباط خوبي كه شــهردار تهران با 
بدنه دولت و مجلس شــوراي اسالمي دارد، 
اين تعامل دوباره برقــرار و از اين ظرفيت ها 

استفاده خواهد شد.
او درباره قرارداد كاركنان شــهرداري تهران 
گفت: با توجه به قانون اســتخدامي مصوبه 
دولت، يكي از معضالت پيش روي كشــور 
موضوع استخدام است. دولت سازمان امور 
اســتخدامي را موظــف كرده تــا اليحه اي 
در رابطه بــا يكپارچه ســازي  قراردادهاي 
استخدامي ارائه كند. در شــهرداري تهران 
نيز ما اين روند را پيگيري مي كنيم تا رضايتي 
براي كاركنــان ايجاد شــود؛ چراكه يكي از 
برنامه هــاي ما عدالت در نظــام پرداختي و 
هموار كردن مسير پيشرفت شغلي و باال بردن 

روحيه انقالبي در كاركنان است.

ارزش هاي بنيادي مشترك

عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرســازي و 
معماري شــهرداري تهــران كــه در دوره 
گذشته مديريت شهری هم اين مسئوليت 
را بر عهده داشــت، درباره برنامه هاي آينده 
اين معاونت گفت: بدون شــك در دوره هاي 
مختلف مديريت شهري همواره ارزش هاي 
بنيادي مشترك بوده اســت. وقتي موضوع 
»تهران، شــهري براي همه« يا »شــهري 

به عنوان كالنشهري نمونه در جهان اسالم« 
مطرح مي شــود، حتما جنبه هاي مختلفي 
مانند ارزش عدالت اجتماعي مدنظر است. 
»كالنشهر الگو« بدون توجه به اين موضوعات 

موفق نخواهد بود.
او افــزود: برنامه هايي كه به عنــوان اولويت 
مي توان به آنها اشاره كرد، در وهله اول كاهش 
زمان صدور پروانه ساختماني است كه در اين 
زمينه در مناطق 22گانه آسيب شناسي انجام 
شده و زمان آن رسيده كه برنامه تدوين شده 
به مرحله اجرا برســد. در قدم دوم، موضوع 
تراكم ساختماني، خط آسمان و ساماندهي 
مجدد طبقات در شهر تهران در اولويت است 
كه تغييرات كارشناسانه در اين زمينه ها به 
سمت بنيادهاي شهرسازانه تري پيش مي رود. 
در مرحله آخر خدمات شــهري، حمل ونقل 
عمومي و وضعيت جمعيت ســاكن در هر 
بلوك شهري ازجمله موضوعاتي است كه در 

اولويت طرح هاي شهري قرار خواهد گرفت.
او گفــت: موضوع مهم ديگــر قانون جهش 
مسكن است كه در برنامه بازآفريني بافت هاي 
فرسوده در شهر تهران و الگوي هاي ساخت 
مناسب در محله هاي پايتخت مورد توجه قرار 
مي گيرد. برنامه بازآفريني بافت هاي فرسوده 
به شهردار تهران ارائه شده است و اميدواريم 
گام مؤثــري در راســتاي ايــن موضوعات 
برداريم. در ساخت واحدهاي مسكوني هم 
ضوابط جدي تري درنظر گرفته شــده است 
كه به عنوان مثال الگوي مصــرف انرژي در 
ساخت ساختمان را مدنظر قرار خواهيم داد.

توزيع متناسب خدمات 

جــالل بهرامي، معــاون خدمات شــهري 
و محيط زيست شــهرداري تهران، با انتقاد 
نسبت به متناسب نبودن ارائه خدمات شهري 
به شهروندان گفت: سرانه برخي خدمات شهر 
در مقايسه با كالنشــهر بودن تهران درست 
است، اما توزيع آن در ســطح شهر درست 
نيست. هدف اصلي ما، توزيع عادالنه خدمات 
متناسب با نياز منطقه است. برخي از مناطق 
و محالت تهران بيش از اســتاندارد، سرانه 
فضاي سبز دارند، در شرايطي كه در مقابل، 
برخي از مناطق و محالت ســرانه خدماتي 
بســيار پايين و نزديك به صفــر دارند. اين 
موضوع درباره حوزه هايــي مانند فرهنگي، 

اجتماعي و تبليغاتي هم صادق است.
او افزود: اگر شهروندي كه در تهران زندگي 
مي كند به جز مسائل پايتخت بودن تهران با 
مسائل و مشكالت شهري هم مواجه باشد، 

زندگي بسيار مشكل مي شود.

او همچنين يكي از مشكالت در اداره شهر را 
كنار كشيدن شــهروندان از مداخله در امور 
شهر برشمرد و توضيح داد: گاهي شهروندان 
و گاهي هم مســئوالن از كار كنار مي كشند 
كه هر دو درست نيست. ما همراه شهروندان 
هستيم و از مردم درخواست داريم كه همراه 
ما در اداره شــهر باشــند؛ چرا كه ما مديران 

آمده ايم تا در اين پست خدمت كنيم.

 تكميل پروژه های نيمه تمام 
و نگهداشت زيرساخت ها

عباس شــعباني، معــاون فنــي و عمراني 
شــهرداري تهران گفت: تكميل پروژه هاي 
عمراني نيمه تمام و نگهداشت زيرساخت ها در 
حوزه فني و عمراني از اولويت هاي اين معاونت 
در اين دوره اســت. در وهله دوم نگهداشت 
اين زيربناها، ســر خط تــالش خواهد بود؛ 
چراكه عمر اين بناها به مرحله اي رسيده كه 
ترميم، نگهداري و مقاوم سازي  آنها در برابر 
بحران هايي مانند سيل و زلزله و آمادگي در 

برابر اين بحران ها ضروري است.
او با بيان اينكه همكاري خود را با شهرداري 
تهران در حوزه فني و عمراني از دهه 80 در 
قالب پروژه هاي عمراني قرارگاه ســازندگي 
خاتم االنبيا آغاز كرده است، ادامه داد: ازجمله 
اين همكاري ها مي توان به پروژه هاي هجرت، 
كردستان، مسيل باختر، شيخ فضل اهلل، جناح 
و شهيد صدر در سياق تقاطعي و بزرگراهي 
اشــاره كرد. او عنــوان كرد: از ســال هاي 
گذشــته فعاليت هاي عمراني به صورت يك 
نياز هميشــگي براي شــهر مطرح بوده كه 
در زمان مديريــت محمدباقــر قاليباف به 
فعاليت هاي عمراني، زيربنايــي و كالبدي 
به شــكل كامال ملموس و پررنگ توجه شد. 
در ادامه اين فرايند بايــد اقدامات اجرايي و 
تكميلي انجام و پروژه هاي نيمه كاره تكميل 
مي شد و نيز بايد مرمت، بازسازي و نگهداشت 

ابنيه، معابر شرياني و بزرگراهي و همچنين 
پروژه هاي عمراني پنج ســاله دوم و سوم به 
پايان مي رســيد. او ادامه داد: در كوتاه مدت 
و در اقدامي فوري بايد مشكالت معابر شهر 
را حل كرد كه ازجمله آن مي توان به روكش 
و اصالح معابر به عنــوان يكي از دغدغه هاي 
جدي و هميشگي شــهروندان اشاره كرد. 
اقدام دوم معاونت فني و عمراني شهرداري 
تهران، تكميل پروژه هاي نيمه كاره اي است 
كه به هر دليلي ازجملــه معارضان ملكي و 
تأسيساتي، مشــكالت اعتباري يا طراحي 
ناتمام مانده اســت. گاهي ممكن اســت با 
احداث يك رمپ، لوپ يــا زيرگذر گره اي از 
مشكالت شهر و شهروندان باز كنيد كه نفع 
زيادي دارد، اما هزينه چنداني ندارد. او درباره 
توجه به مگاپروژه ها در اين دوره از مديريت 
شــهري يادآور شــد: در حوزه مگاپروژه ها 
2موضوع مورد توجه اســت؛ نخست اينكه 
اساسا طراحي و كاركرد آنها بعد از اجرا بايد 
متناسب با نياز شهر باشد، نمي توان پروژه اي 
را اجرا كرد و بعــد از آن دريافت كه با وجود 
هزينه ســنگين، نفع چنداني ندارد و مردم 
به صورت ملموس خدمات آن را نمي بينند. 
درواقع بايد نيازســنجي و نياز شناســي در 
ابتداي كار انجام شــود؛ چراكه مگاپروژه ها 
به دليل هزينه باال حساسيت هاي بيشتري را 
برمي انگيزند.  معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران اضافه كرد: مگاپروژه هاي مختلفي در 
حد طراحي هاي مفهومــي و فاز صفر مانند 
پروژه ال آرتي بزرگراه همت و اتصال بزرگراه 
امام علي به بزرگراه تهران- شمال، طراحي 
شــده، ولي درحال بررسي هســتيم كه آيا 

اجرايي شوند يا خير.

لزوم هم افزايي نهادهاي اجتماعي

محمدامين توكلي زاده، معــاون اجتماعي 

و فرهنگي شــهرداري تهران بر حل معضل 
آسيب هاي اجتماعي و توجه ويژه به فرهنگ 
به عنوان يكــي از اولويت هاي ايــن دوره از 

مديريت شهري تأكيد كرد.
او گفت: شهردار تهران در دوره جديد مديريت 
شهري رســيدگي به روح شــهر را به عنوان 
يكي از اولويت ها درنظر گرفته اســت. البته 
در دوره هاي قبلي اقدامــات مختلفي انجام 
شــده، اما به صورت ويژه فرهنــگ و حوزه 
اجتماعي مظلــوم واقع و به حاشــيه رانده 
شــده و در اين دوره بايد از حاشــيه به متن 
آورده و توجــه ويژه اي به حــوزه فرهنگي و 
اجتماعي در شهر شــود. او درباره مهم ترين 
چالش در حوزه اجتماعي و فرهنگي در شهر 
تهران گفت: مسئله عمده اي كه شهروندان را 
آزرده خاطر مي كند و مديريت جديد شهري 
در پي حل آن اســت، مســئله آسيب هاي 
اجتماعي اســت. مــردم تهــران به عنوان 
پايتخت جمهوري اســالمي ايران به صورت 
روزانه شــاهد مناظري از معتادان متجاهر، 
زباله گرد  هــا، متكديان و حاشيه نشــينان 
در اطراف شــهر هســتند كه شايسته شهر 
نيست. بايد نهادهاي مرتبطي مثل خيريه ها، 
تشكل هاي مردمي، سمن ها و افراد مؤثر در 
اين حوزه كه در زمينه آسيب هاي اجتماعي 
مســئوليت دارند، با يكديگر هم افزا شوند و 
براي حل اين مشكل دست به دست هم دهند. 
او ادامه داد: در نخستين روز كاري، بازديد از 
گرمخانه خاوران را به عنوان نخستين اقدام 
داشــتيم. اولويت هاي اين معاونت تشكيل 
يك قــرارگاه اجتماعي متشــكل از 3ضلع 
»نهادهاي مســئول«، »مــردم، گروه هاي 
جهادي و خيرين« و »شــهرداري تهران« 
است. اميدواريم با اســتفاده از همه امكانات 
بتوانيم اندكــي از اين مشــكالت در حوزه 

اجتماعي شهر را كاهش دهيم.

شناسايي ظرفيت هاي حمل ونقل

سيد مجتبي شــفيعي، معاون حمل ونقل 
شــهرداري تهران با تأكيد بر اينكه معاونت 
حمل ونقل از نظر بودجه اي و گستره خدمات، 
جايگاه ويژه اي در مديريت شهري دارد، گفت: 
بايد با شناسايي ظرفيت ها، عقب ماندگي هاي 
گذشــته را جبران كــرد. خدمــات حوزه 
حمل ونقل و ترافيك به صورت مســتقيم و 
بالفاصله توسط كاربران حمل ونقل دريافت 
مي شود و تصميم گيران اين حوزه بر زندگي 

شهروندان تأثير مي گذارند.
او با بيان اينكه درحــال حاضر حمل ونقل و 
ترافيك شــهرداري تهران تناسبي با  شأن 

و منزلــت شــهروندان نــدارد، اضافه كرد: 
فاصله بسياري در حوزه هاي مختلف اعم از 
واگن هاي مترو، اتوبوسراني، ون ها و... تا وضع 
مطلوب وجود دارد. عقب ماندگي جدي در 
ناوگان حمل ونقل عمومي و نارضايتي توسط 

كاربران اين حوزه وجود دارد.
او ضمن اشاره به بانك هاي اطالعاتي حوزه 
حمل ونقل گفت: بانك هاي اطالعاتي بسياري 
وجود دارد اما در تصميم گيري ها و تحليل ها از 
اين بانك ها استفاده نمي شود. بايد تالش كرد 
كه با فناوري هاي نوين اين ساختار مديريتي 
را به روز كنيم. البته در حوزه سخت افزاري 
هم اقداماتي بايد انجام دهيم و با شناسايي 
ظرفيت ها عقب ماندگي هاي گذشته را جبران 
كنيم تا رضايتمندي از ســوي شــهروندان 
حاصل شود.او ضمن تأكيد بر اهميت پيشينه 
حوزه حمل ونقل و ترافيــك بيان كرد: اميد 
است همدلي ميان شهرداري و مجلس، منابع 
مالي جديدي براي شهر ايجاد كند تا برهمين 
اساس بتوانيم مشكالتي كه در گذشته تشديد 

شده را تا حد قابل قبولي بهبود بخشيم.
او در ادامه اضافه كرد: نخستين كاري كه بايد 
انجام دهيم برداشت مستند از وضع موجود 
اســت. هركاري كه قصد انجام آن را داشته 
باشيم بايد تأثير آن بر وضع موجود را مطالعه 
كرد. قرار نيســت به صورت سريع و خطا در 
گذشــته عمل كنيم. غيراز اين، يك سري 
اقدامات ضربتي و كوتاه مدت تعريف شــده 
كه در دوره هاي ســه ماهه و شــش ماهه به 

بهره برداري مي رسد.

عدم  شكل گيري فساد

داوود گودرزي، سرپرست سازمان بازرسي 
شــهرداري تهران بر عدم شكل گيري فساد 
درخصوص اهداف اصلي و كالن اين سازمان 
گفت: هنر اين است كه تالش كنيم مديران و 
كارمندان در شرايطي فعاليت كنند كه امكان 
شكل گيري فساد در آنجا وجود نداشته باشد 

و اين مسئله رويكرد اصلي سازمان است.
او ادامه داد: در ســازمان بازرسي شهرداري 
تهــران عملكرد مديــران مورد بررســي و 
ارزيابي قرار مي گيرد. براي هر مدير قوانين، 
آيين نامه هــا، دســتورالعمل ها و وظايفي 
وجود دارد و ســازمان بازرسي و به طور كلي 
مجموعه هاي آن بررســي خواهند كرد كه 
آيا مدير مربوطه آن وظايف و آيين نامه ها را 
رعايت مي كند يا خير كه اين شــاكله اصلي 
بازرسي اســت. در خالل اين بررسي ها اگر 
مشخص شود تخلفات و فساد هايي صورت 
گرفته، طبيعتا در اولويت قرار مي گيرد و به 
مراجع قضايي  يا مراجــع داخلي انضباطي 
شهرداري معرفي خواهند شد كه اين اقدام 
مأموريت اصلي سازمان بازرسي شهرداري 

تهران است.
او با بيان اين مطلب كه در گام اول تالش اين 
است كه از تجربيات موجود سازمان بازرسي 
براي تحول در مديريت شــهري و براي ارائه 
خدمات بيشــتر و ارتقاي كارآمدي مديران 
شهري استفاده شود، ادامه داد: در گام  دوم 
اگر در جايي، تخلف و فسادي صورت گرفته و 
اسناد قطعي وجود داشته باشد، به طور حتم 

برخورد الزم انجام مي شود.
سرپرست سازمان بازرسي شهرداري تهران 
در تشريح گام ســوم برنامه و اقدام هاي اين 
نهاد افزود: در گام ســوم كــه مرتبط با گام 
اول اســت، هدف اين خواهد بود كه اجازه 
شكل گيري فساد داده نشــود و بايد تأكيد 
كنم هنر اين است كه تالش كنيم مديران و 
كارمندان در محيط و شرايطي فعاليت كنند 
كه امكان شكل گيري فســاد در آنجا وجود 

نداشته باشد.
گودرزي درباره مهم ترين چالش پيش روي 
سازمان بازرسي شــهرداري تهران تشريح 
كرد: به دليل آنكه در شــهرداري به اصالح 
فرايند ها، ساختارها و ارزيابي عملكرد مديران 
كمتر پرداخته شده، پس مشكالت متعددي 
وجود دارد و بايــد اقداماتي انجام شــود تا 
زيرســاخت هاي الزم براي مبارزه با فســاد 
شكل بگيرد و در عين حال ايجاد هماهنگي 
ميان دستگاه هاي نظارتي نيز زمان بر خواهد 
بود كه براي حل اين مشكل پيشنهاد تشكيل 
شوراي عالي ارتقاي سالمت اداري را مطرح 

كرديم تا آيين نامه آن تصويب و اجرا شود. 

واكسيناسيون

جامعه ايمن با واكسيناسيون
مديرعامل شركت شهر ســالم شــهرداري تهران گفت: ۵ پايگاه 
مستقيما توسط شهر سالم براي واكسيناســيون ايجاد شده بود 
همچنان فعال هســتند و از جمعه هفته گذشته 2۶ مركز جديد 
سيار، خودرويي و ثابت نيز افتتاح و راه اندازي شدند. همه اين مراكز 
با امكانات شهرداري در امر واكسيناســيون حضور دارند و نيروي 
انساني و امكانات لجستيك از سوي شهرداري است و ضرورت دارد 

انواع واكسن تامين شود.
به گزارش همشهري، حميد چوبينه درباره ميزان مراجعه به مراكز 
درماني شهرداري طي روزهاي اخير گفت: مراجعات كرونايي خيلي 
كاهش پيدا كرده است و بعد از سرعت عملي كه در واكسيناسيون 

صورت گرفته، در بحث بيماري روند كاهشي داريم.
او ضمن ابراز اميدواري از اينكه با حمايت و توجه مردم، كرونا مهار 
شود، گفت: مردم واكسيناسيون را در اولويت برنامه هاي خود قرار 
دهند. االن گروهي از مردم هســتند كه هنوز واكسن را به داليل 
مختلف دريافت نكرده اند و اميدواريم كســاني كه داليل منطقي 
ازجمله بيماري دارند، بعد از طي پروتكل هاي يك ماهه واكسن را 
دريافت كنند. همچنين كساني كه اطالعات وهم آلودي در ذهن 
دارند و نتوانسته اند با واكسن به عنوان يك مسئله حياتي كنار بيايند، 
زودتر واكسن را دريافت كنند، چرا كه جامعه ايمن با دريافت واكسن 
ايمن خواهد شد. مديرعامل شــركت شهر سالم در پاسخ به اينكه 
چرا با وجود دريافت واكسن پيش بيني موج بعدي مطرح مي شود، 
گفت: بايد بيش از ۷0 درصد جامعه واكســينه شود تا كنترل موج 
انجام گيرد. امكان دارد ويروس ژن هاي جديدي پيدا كند و با توجه 
به جهش ژنتيك، حتي واكســن هاي قبلي هم جوابگو نباشند. به 

همين دليل است كه مي گويند جامعه بايد واكسينه شوند.
به گــزارش همشــهري، او در واكنش بــه اينكه مديــران عامل 
شركت هاي توليدكننده واكسن دنيا اعالم كردند، كرونا در يك سال 
آينده مهار و به حالت پاندمي تبديل مي شود، افزود: ابتداي شيوع 
ويروس كرونا خيلي از مردم مي گفتند با گرم شدن هوا در تابستان 
اين ويروس كمتر مي شود، اما اين اتفاق رخ نداد. مهار كامل ويروس 
كرونا نيز با توجه به اطالعاتي كــه ما اكنون داريم، يك پيش بيني 
اســت، اما الزمه اطالعاتي كه داريم اين است كه جامعه واكسينه 

شود و رعايت دستورالعمل ها در اولويت باشد.

طرح »سالمت يار« براي واكسيناسيون سالمندان 
رئيس اداره كل سالمت شهرداري تهران نيز با توجه به هفته ملي 
سالمند درباره وضعيت سالمندان شهر تهران، گفت: 10.3 درصد از 
جمعيت تهران را سالمندان تشكيل مي دهند، اين بدين معناست 
كه حدود يك ميليون و 100 هزار نفر، باالي ۶0 ســال در تهران 
زندگي مي  كنند. همچنين طبق گزارش  هاي وزارت بهداشــت از 
مجموع افراد باالي ۶0 سال استان تهران تنها 12 درصد واكسينه 
نشده اند و حدود 88 درصد حداقل دوز اول واكسن كرونا را دريافت 
كرده اند.  زينب نصيري گفت: با توجه به اينكه ويروس كرونا 2سالي 
است كه زندگي مردم و به خصوص سالمندان را مختل كرده و آنها 
محدوديت ارتباطي بيشتري نسبت به ســاير سنين دارند، شعار 
امســال هفته ملي ســالمند، »بهره مندي عادالنه همه سنين از 

فناوري هاي ديجيتال« است.
نصيري در ادامه تشريح كرد: طبق روال سال هاي گذشته و با تأكيد 
بر شعار امســال هفته ملي ســالمند، اداره كل سالمت شهرداري 
تهران برنامه هاي متعددي براي ســالمندان دارد. ما با استفاده از 
ظرفيت هاي موجود در مناطق 22 گانه و با همكاري همه 3۵3 خانه 
سالمت موجود در شهر تهران، طرح »سالمت يار« را جهت تأكيد 

واكسيناسيون سالمندان انجام داديم.

عكس خبر

آغاز واكسيناسيون زباله گردها

شهرداري تهران طرح واكسيناسيون زباله گردها، افراد بي خانمان، 
معتادان در حال ترك، كساني كه در گرمخانه ها حضور دارند، اتباع 
افغانســتاني كه مدارك اقامتي ندارند و خانواده كودكان كار در 

مناطق احمدآباد مستوفي و شهريار را آغار كرده است.

هر حركت اصالحي جز با تغيير انديشه ممكن نيست
عبدالمطهر محمدخاني، رئيس جديد مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران 
معتقد است، هر حركت اصالحي جز با تغيير رفتار جامعه هدف، محقق نمي شود و اين 
تغيير رفتار جز با تغيير انديشه و اصالح تصوير افراد از موضوع ممكن نيست. اوگفت: 
از يك منظر سخت ترين مسئوليت در مجموعه شهرداري تهران مركز ارتباطات است؛ 
چراكه در ميزان موفقيت و شكست پروژه هاي تحولي كل شهرداري مؤثر است. در دنياي 
ارتباطي جديد و با گسترش تكنولوژي هاي ارتباطاتي، در همه دنيا براي تحقق پروژه هاي 
بزرگ حتي در سطح ملي و فراملي، همواره يك پيوست رسانه اي واقعي و ممزوج با پيكره 
اصلي پروژه و نه تشريفاتي وجود دارد. او افزود: هر اقدام تحولي كوچك و بزرگي در 
شهرداري تهران، بستگي به عملكرد ما و پيوست رسانه اي كه در مركز طراحي مي كنيم 
خواهد داشت؛ به اين معنا كه ميان ميزان موفقيت شــهرداري تهران براي تحول در 

مديريت شهري و عملكرد مركز ارتباطات رابطه مستقيمي برقرار است.

ث
مك

خبر

اصالح اليحه درآمد پايدار و هزينه 
شهرداري ها و دهياري ها

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان 
موادي از اليحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها را اصالح 
كردند. به گزارش همشــهري، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در 
جريان جلسه علني ديروز مجلس پس از اينكه يك بار گزارش كميسيون 
امور داخلي كشــور و شــوراها درخصوص اليحه درآمد پايدار و هزينه 
شــهرداري ها و دهياري ها را با اخطار عليرضا ســليمي، مراعا )بررسي 
بيشــتر( گذاشــتند، مجددا با توضيحات محمد صالح جوكار، رئيس 
كميسيون امور داخلي كشور و شوراها وارد بررسي آن شده و اصالحاتي 
در آن اعمال كردند. در نهايت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مواد 1۵ 
و 22 اين اليحه را به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان اصالح و ماده 23 اين 
اليحه را حذف كردند. محمد صالح جوكار در توضيح اصالحات اعمال شده 
در اين اليحه، گفت: موردي كه آقاي سليمي اشاره داشتند، ايراد شوراي 
نگهبان نبوده، جهت بررســي مجددا از صحن به كميسيون آمده بود و 
كميسيون نيز در اين قالب اصالحاتي اعمال كرد. ما شهرداري ها را مكلف 
كرديم براي صدور مجوز ساخت وســاز طرح تفصيلي شهرها را درنظر 
بگيرند. متأسفانه برخي  شــهرداري ها به تراكم فروشي و تغيير كاربري 

اراضي روي مي آوردند كه به نفع خودشان و گروهي خاص بود.

ايستگاه شهيد رضايي مترو  
بدون مراسم راه اندازی شد

ايستگاه شهيد رضايي در خط ۶ و ورودي دوم ايستگاه برج ميالد در 
خط ۷ مترو در اختيار شهروندان قرار گرفتند. به گزارش همشهري، حمل و نقل

شــركت راه آهن شــهري تهران و حومه )مترو( در پي آماده شدن 
ايستگاه شهيد رضايي و همچنين ورودي دوم ايســتگاه برج ميالد و با موافقت 
شهردار تهران براي استفاده هرچه سريع تر شهروندان از امكانات جديد حمل ونقلي 
پايتخت، ايستگاه هاي يادشده بدون مراسم رسمي در اختيار مردم قرار گرفت تا 
تكميل شبكه خطوط هفت گانه مترو، يك گام ديگر به تحقق خود نزديك تر شود.

ايستگاه شهيد رضايي، سيزدهمين ايستگاه خط ۶ محسوب مي شود و در خيابان 
1۷شهريور، پايين تر از ميدان خراســان قرار دارد. عمليات عمراني اين ايستگاه 

پس از ۶سال و با صرف هزينه اي در حدود 300ميليارد تومان به سرانجام رسيد.
از طرفی، ورودي دوم ايستگاه برج ميالد كه دسترسي مراجعان بيمارستان ميالد 
)بيمه شدگان تامين اجتماعي( و دانشگاه علوم پزشكي ايران به اين ايستگاه پرتردد 

را تسهيل مي كند نيز به روي مردم گشوده شد.  
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۷معاون شهردار تهران اهداف و برنامه هاي كالن خود را ارائه كردند

تحول در مديريت شهر

 مرمت بزرگراه ها
با دستگاه فالسك آسفالت

سرپرست سازمان مهندسي و عمران شهر تهران از ادامه عمليات مرمت 
روكش آسفالت بزرگراه هاي شهر تهران با استفاده از دستگاه فالسك عمراني

آسفالت خبر داد.
به گزارش ايسنا، علي اكبر فسايي با بيان اينكه شايع ترين عامل كاهش 
دوام و كيفيت عمليات لكه گيري روكش آسفالت شامل دماي نامناسب اين محصول در 
زمان پخش و اجراست، افزود: ازجمله راهكارهاي حل اين مشكل به كارگيري فناوري هاي 
نوين صنعتي همچون ماشين مكانيزه لكه گيري معابر است؛ چراكه اين سيستم به تمام 
ابزارهاي الزم همچون فالسك گرم نگه دارنده آســفالت و غلتك مكانيزه مجهز بوده و 
مي تواند مشكل شن زدگي آسفالت در پروژه هاي ترميم معابر را به طور كامل برطرف سازد.

وي با تأكيد بر اينكه دستگاه فالسك لكه گيري مكانيزه آســفالت، قابليت ترميم انواع 
چاله ها، نوارهاي حفاري، دريچه منهول  ها، ترك ها، موج شدگي، شيار شدگي و قيرزدگي 
را داراست، پاكسازي لكه ها از گردوغبار، پاشيدن قير امولسيون، تخليه آسفالت توسط 
قيف و تسطيح كار با استفاده از غلتك مكانيزه را به عنوان ديگر توانمندي هاي اين دستگاه 
برشمرد. به گفته سرپرست سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، به دليل دوجداره بودن 
مخزن نگهداري دستگاه فالسك آسفالت، دماي مطلوب محصول در زمان پخش و اجرا 
حفظ شده و به اين ترتيب در فصول سرد سال نيز مي توان اقدام به مرمت معابر شهري 
كرد. در ۶ ماه نخست امسال بيش از ۵۵00 چاله در سطح بزرگراه هاي شهر تهران توسط 

دستگاه فالسك و با استفاده از ۵00 تن آسفالت گرم ترميم شده است.
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چهره روز

تره بار

نقد خبر

 تالش بازار مسكن تهران براي
خروج از تله ركود 

يكي از شــاخصه هاي معامالت مسكن شهر تهران در  مسكن
شــهريور 1400اين اســت كه باوجود جهش تعداد 
معامالت، ميانگيــن قيمت با جهش مواجه نشــده و 
اختالف ميــان تغييرات قيمتــي در مناطق 22گانــه از ارقام باالي 
20درصد در ماه هاي گذشته و رقم 21.3درصد در مرداد به 13.2درصد 

در شهريور كاهش پيدا كرده است.
به گزارش همشهري، در شهريورماه؛ يعني آخرين ماه از فصل رونق 
جابه جايي در بازار مسكن و اجاره، تعداد معامالت بازار مسكن شهر 
تهران 41.6درصد نسبت به مردادماه افزايش پيدا كرد؛ اما باوجوداينكه 
تورم مصرف كننده در اين ماه 3.9درصد بود، رشد قيمت مسكن شهر 
تهران كمتر از 2.4درصد ثبت شد. در حقيقت رونق چشمگير تعداد 
معامالت مسكن در اين ماه به داليلي تأثير قابل توجه روي قيمت ها 
نداشت. ضمن اينكه بررسي آمارهاي بانك مركزي نيز نشان مي دهد، 
نوسان ميانگين قيمت مسكن در مناطق 22گانه تهران در شهريورماه 
نسبت به ماه هاي قبل به شدت كاهش پيدا كرده است. اين شواهد، 
مي تواند نشانه هايي از تالش بازار مسكن براي خروج از تله ركود باشد 
كه البته به راحتي مي تواند تحت تأثير تحوالت اقتصاد كالن قرار بگيرد 

و نقض شود.

تداوم تخليه حباب قيمتي مسكن
در روايت بانك مركزي از تحوالت بازار مســكن تهران در شــهريور 
امسال، تعداد معامالت ۷ هزار و ۷89 فقره اعالم شده كه 41.6درصد 
بيش از  ماه قبل است و البته هنوز 8درصد پايين تر از تعداد معامالت 
شهريور پارسال قرار دارد. همچنين در اين گزارش، ميانگين قيمت 
يك متر زيربناي مسكوني در شهر تهران 31 ميليون و ۷03 هزار تومان 
اعالم شــده كه 2.3۷درصد بيش از ميانگين قيمت در ماه قبل است. 
فارغ از اينكه اين ميزان رشد قيمت در مقايسه با تورم مصرف كننده 
3.9درصدي در شهريورماه، مي تواند رقم قابل قبولي باشد، تورم نقطه 
با نكته مسكن پايتخت در شهريور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 
نيز به 30.5درصد رسيده كه در مقايســه با نرخ 43.۷درصدي تورم 
نقطه به نقطه مصرف كننده در اين ماه 13.2درصد كمتر اســت. اين 
اتفاق گرچه با تعبير جامعه از تخليه حباب قيمتي همخواني ندارد؛ اما 
واقعيتي است كه تعديل قيمت مسكن در شهر تهران و تخليه حباب 
آن را تأييد مي كند. توضيح ساده اين وضعيت به اين صورت است كه 
قيمت مسكن شهر تهران فارغ از اينكه چه ميزان حبابي شده و چقدر 
با واقعيت اختالف دارد، در شهريورماه نسبت به ماه قبل 1.53درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.2درصد كمتر از ميانگين افزايش 
قيمت ساير كاالهاي موجود در سبد خانوار گران شده و به همين مقدار 
از حباب قيمتي آن كاسته شده است. در حقيقت، شواهد امر حاكي از 
اين است كه حباب قيمتي كاالي مسكن، اين بار نيز طبق رفتار 4دهه 

گذشته فقط با گران تر نشدن تخليه مي شود.

بازگشت سرمايه گذاران
حذف متقاضيان مصرفي دهك هاي متوســط رو به پاييــن از بازار 
مسكن يكي از حقايق غيرقابل انكار اقتصاد ايران است كه در نتيجه 
رشد دالري قيمت مســكن و هزينه توليد آن در برابر افزايش ريالي 
دســتمزد و درآمدهاي خانوار به واقعيت پيوسته  است. در اين ميان 
نبود سياست هاي كارآمد براي تقويت قدرت خريد اين متقاضيان نيز 
به مقدمات تبديل شدن آرزوي خانه دار شدن افراد به رؤيايي ناممكن 
كمك كرده است. در اين وضعيت، به واسطه اينكه كسري متقاضيان 
مصرف  در تأمين هزينه خريد مسكن بسيار باالتر از ميزان نقدينگي 
آنهاست، حتي راكد و ثابت ماندن قيمت مسكن براي چند سال متوالي 
نيز به خانه دار شدن اغلب اين افراد كمك نمي كند؛ اما در اين ميان، 
به واسطه چشم انداز تورمي اقتصاد ايران و عالقه شديد ريال به رسوب 
در بازار ملك و مســكن براي حفظ ارزش، ثبات طوالني مدت قيمت  
مسكن نيز ميسر نمي شود؛ چراكه تقاضاي سرمايه گذاري با قدرتي 
بسيار بيشتر از تقاضاي سرمايه اي در بازار حاضر است و در هر قيمتي 
كه مسكن را ارزنده ارزيابي كند، نسبت به خريد آن اقدام خواهد كرد. 
اتفاقي كه در شهريورماه نيز در معامالت مسكن مشهود است و برخي 
فعاالن بازار مسكن و مشاوران امالك نيز آن را تأييد مي كنند. افزايش 
پيوسته قيمت نهاده هاي ســاختماني كه ارزش جايگزيني مسكن 
را باال مي برد، يكي از مسائلي اســت كه به نظر سازندگان باعث شده 
سرمايه گذاري مسكن در شــرايط فعلي جذاب شود و از سوي ديگر، 
كوتاه آمدن فروشندگان مسكن براي رهايي از خواب سرمايه  و توافق 
آنها با خريداران نيز موضوع ديگري است كه از نظر مشاوران امالك به 
تسهيل توافق طرفين معامله و افزايش تعداد معامالت انجاميده است.

توافق خروج از ركود
در سال هاي ابتدايي دهه 90، رونق نســبي بازار مسكن به وضعيتي 
اطالق مي شد كه تعداد معامالت اين بازار به حدود 14هزار معامله در 
سال برسد. در آن دوره تعداد معامالت بازار در حالت ركود حدود 8تا 
10هزار معامله در سال تخمين زده مي شد. حاال اما، با تغييرات ساختار 
درآمدي جامعه ايراني، قدرت خريد طبقه متوسط به عنوان تقاضاي 
بالفعل مسكن به شدت كاهش پيدا كرده و بخش عمده معامالت اين 
بازار به تقاضاي سرمايه گذاري گرده خورده است. در اين وضعيت آنچه 
خطي مشي و سرنوشت بازار را تعيين مي كند، نگاه سرمايه گذاران به 
چشم انداز تغييرات قيمتي مسكن و توافق آنها در خريدوفروش است 
كه الاقل در شــهريورماه اندكي به نقطه تعادل نزديك شده و جهش 
41.6درصدي تعداد معامالت را رقم زده است. مشاوران امالك شهر 
تهران در گفت وگو با همشهري مي گويند: هنوز وضعيت بازار مسكن 
با شرايط عادي فاصله بسياري دارد و همچنان كسادي، مناسب ترين 
توصيفي است كه مي توان از اين بازار داشت؛ اما در اواخر تابستان، از 
يك سو فروشندگان ماليم تر شده اند و از سوي ديگر برخي خريداران 
نيز با رغبت بيشــتري پاي كار آمده اند در نتيجــه تعداد معامله هاي 
جوش خورده نسبت به قبل افزايش خوبي را تجربه كرده است. از نظر 
مشاوران امالك، سهم معامالت سرمايه گذاري از معامالت مسكن شهر 
تهران بيش از 80درصد برآورد مي شود. در اين شرايط، آنچه سرنوشت 
بازار مسكن را تعيين مي كند، برداشــت و تحليل سرمايه گذاران از 
تحوالت آينده اقتصاد است و لزوماً اينكه مردم نمي توانند خانه بخرند، 

نمي تواند مانعي بر سر راه جهش دوباره قيمت مسكن قلمداد شود.

   نماي منطقه اي مسكن تهران
در شهريور 1400، ميانگين قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني در شهر 
تهران با 2.۳۷درصد افزايش به قله ۳1 ميليون و ۷0۳ هزار تومان رسيده 
است؛ اما در همين ماه، ميانگين قيمت در معامالت 10منطقه شهرداري 
تهران رشدي كمتر از ميانگين شهر داشته يا حتي با كاهش مواجه شده 
است. در ميان اين 10منطقه، به ترتيب مناطق 20، ۷و 21بيشترين كاهش را 
تجربه كرده اند و ميانگين قيمت مسكن آنها به ترتيب ۷.2، 6.۷و 4.2درصد 
نسبت به مردادماه كمتر شده است. در مقابل ميانگين قيمت مسكن در 
12منطقه شهرداري تهران نيز با رشــدي بيش از ميانگين قيمت شهر 
مواجه بوده كه در اين ميان منطقه 1۳با رشــد 6.8درصدي، منطقه يك 
با رشد 6.۷درصدي و منطقه سه با رشد 6.5درصدي بيشترين افزايش 
قيمت را تجربه كرده اند. براساس آمارهاي بانك مركزي، در شهريورماه 
اختالف تغييرات قيمت در ميان مناطق 22گانه شهر تهران به 1۳.2درصد 
رسيده؛ درحالي كه اين اختالف قيمت در بسياري از ماه هاي گذشته باالي 
20درصد بوده و در مردادماه نيز رقم 21.۳درصد براي آن ثبت شده است.

حكم، حكم رئيس جمهور است
پايگاه اطالع رســاني دولت خبر داده ســيدابراهيم رئيسي، 
رئيس جمهوري، با تأكيــد بر اولويت بنــدي در برنامه هاي 
اقتصادي دستور داده جلسه فوق العاده ستاد اقتصادي دولت 
با موضوع تثبيت قيمت ها و كنترل بــازار در حوزه كاالهاي 

اساسي و ارزاق عمومي برگزار شود.
اكنون سؤال مهم اين اســت كه حكم رئيس جمهوري تا چه 
اندازه مي تواند به تثبيت قيمت و كنترل بازار كاالهاي اساسي و ارزاق عمومي كمك كند؟ 
آنچه مي تواند به شفافيت بيشتر منجر شود، اين است كه برنامه هاي پيشنهادي 2۷گانه 
مطرح شده در جلسه ديروز ستاد هماهنگي اقتصادي و گزارشي كه محسن رضايي، معاون 
اقتصادي رئيس جمهوري ارائه داده، منتشر و روشن شود تصميم گيرندگان در اين جلسه 
چه برداشتي از روند متغيرهاي اقتصاد كالن داشــته اند كه در نهايت باعث صدور حكم 

رئيس جمهور شده است.
به نظر مي رســد روند فزاينده قيمت كاالهاي اساســي به ويژه اقالم خوراكي پرمصرف و 
اساسي تأثير گذار بر ســفره خانوارها، بحق باعث نگراني تيم اقتصادي دولت شده و آنها 
با خود قرار گذاشته اند تا برنامه هاي 2۷گانه اي را براساس اولويت بندي در جلسات ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت به بحث بگذارند. روشن است كه افت درآمدهاي ارزي دولت، 
مسير ارزان سازي كاالهاي اساسي در بازار داخلي را با ابهام مواجه ساخته و تدبير اكنون اين 
است كه قيمت  اين كاالها ثابت نگه داشته شود. شرط تحقق حكم رئيس جمهوري، ثبات 
نرخ ارز و ديگر متغيرهاي اثرگذار بر سطح عمومي قيمت  كاالهاست. افزون بر اين، يكي از 
برنامه هاي پيشنهادي 2۷گانه، ساماندهي بازار خودروست كه قرار است در نشست آينده 
شوراي اقتصاد درباره آن تصميم گيري شود. پيش از اين هم تعدادي از نمايندگان مجلس، 

طرحي را براي تثبيت قيمت كاالها پيشنهاد كرده بودند. 
درس گرفتن دولت سيزدهم از تجربه شكست خورده دولت هاي پيشين براي ايجاد ثبات 
قيمت در بازار، يك ضرورت است. بي توجهي به علت شكست سياست تثبيت قيمت ها در 
دولت هاي گذشته، به مثابه آزموده را دوباره آزمودن است. شوراها و كارگروه هاي موازي و 
كم خاصيت ازجمله شوراي رقابت، ستاد تنظيم بازار، سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان 
حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان همه، محصول تفكر  اقتصادی اي اســت كه 
تصور مي كند دولت بايد براي جلوگيري از رشــد قيمت ها با يك حكم راه را بر نوســان 
شــديد قيمت ها ببندد، اما در عالم واقع تا زماني كه متغيرهاي كالن اقتصادي از جمله 
شاخص هايي چون رشد پايه پولي و نرخ نقدينگي درست تحليل نشود، انتظار مهار قيمت ها 
با معجزه دخالت دولت ها، هرگز محقق نخواهد شد. بي ترديد رئيس جمهوري مي تواند از 
تصميم سازان و تصميم گيرندگان تعهد بگيرد كه به هنگام شكست پيشنهادهاي خود، در 

آينده پاسخگو باشند و خود را پشت او پنهان نكنند.

ورود نوبرانه هاي پاييزه به ميادين تره بار
همزمان با آغاز ورود نوبرانه هاي پاييزه به ميادين ميوه و تره بار تهران، قيمت جديد انواع 

ميوه در دومين دهه فصل پاييز در اين مراكز خدماتي اعالم شد. 
به گزارش همشهري، درحالي كه اغلب ميوه ها و محصوالت تابستانه در غرفه هاي ميوه و 
سبزي ميادين هنوز موجود هستند، توزيع محصوالت پاييزه از جمله مركبات در اين مراكز 
مجموعه اي متنوع از ميوه و محصوالت صيفي را در اختيار خريداران قرار داده است. با ورود 
ميوه هايي همچون بِه، خرمالو و نارنگي به ميادين ميــوه و تره بار، اين ميوه هاي فصل به 
همراه ساير ميوه ها با اختالف قيمتي برابر با 3۷درصد نسبت به ميانگين قيمت هاي سطح 
شهر در دسترس شهروندان قرار گرفته است. با وجود اتمام فصل برداشت براي بسياي از 
تابســتانه ها برخي از ميوه هاي فصل گرما در مغازه هاي سطح شهر و همچنين ميادين، 
افزايش قيمت يافته اند و كم كم مي روند تا از سبد خريد حذف شوند. در ميان محصوالت 
پاييزي، انار، خرمالو و نارنگي پرطرفدارترين ها هستند. خرمالو با قيمت 13.800 تومان 
هم اكنون دارای گران ترين قيمت در ميان محصوالت پاييزه ميادين است.  قيمت بعضي 
از نوبرانه هاي پاييز و ميوه هاي پرطرفدار در ميادين به اين شــرح است: بِه، هر كيلوگرم 
12هزار تومان ، خرمالو هر كيلوگرم 13800تومان، نارنگي هر كيلوگرم 9400تومان، انار 
هر كيلوگرم 13هزار تومان، انواع انگور هر كيلوگرم 14500تومان  انواع آلو هر كيلوگرم 
18900تومان ، انواع سيب هر كيلوگرم 9500تومان، شليل شمس هر كيلوگرم 23هزار 
تومان، گريپ ُفروت هر كيلوگرم 9800تومان، ليمو شيرين هر كيلوگرم 14200تومان، هلو 

و هلوي انجيري هر كيلوگرم 19500تومان، موز هر كيلوگرم 28500تومان.

قيمت انواع ميوه و سبزي در ميادين ميوه و تره بار تهران
كيلو- توماننام محصولكيلو- توماننام محصول
6.300چغندر برش18.500انجير سياه
6.300شلغم25.000انجير زرد

6.900كدوحلوايي27.000گالبي شاه ميوه
6.980گوجه فرنگي 50.000گردوی تازه تك پوست

5.400سيب زميني98.000پسته تازه خندان
5.300پياز سفيد صدفي8.400خربزه
10.500كاهو رسمي8.900گرمك

10.500كدو مسمايي6.100هندوانه
9.200فلفل دلمه سبز22.000زرشك تازه با ساقه

6.200بادمجان23.000زرشك تازه دان شده
بی چاره نيستيم

  خبر: علــی ممبينی دهكــردی، مديرعامل شــركت 
بهينه سازی مصرف سوخت ايران از در پيش بودن زمستاني 
ســرد و ســخت به دليل كمبود گاز خبر داده و گفته سالی 
150 ميليارد دالر ســوخت مصرف می كنيم و چاره ای جز 

صرفه جويی نداريم.
  نقد: آنچه  علی ممبينی دهكردی می گويد، به واقع قصه 
پرغصه سياست  انرژی ايران در طول تاريخ است كه بر عرضه 
هرچه بيشتر انرژی تكيه زده و از سياست های مديريت تقاضا 
غفلت شده است. اكنون او می گويد: چاره ای جز صرفه جويی 

نداريم و چه بسا در شب های سرد زمستان پيش رو ناچار به 
دردسري سخت گرفتار خواهيم شد. 

جهان، راه عبور از اين بحران را يافته، چاره در مديريت تقاضا 
با تكيه بر فناوری ها و ســرمايه گذاری های نوين اســت. ما 
در مصرف انرژی اگرچه داعيه داريــم و مدعي طراحي الگو 
هستيم، اما از استانداردهای روز دنيا عقب افتاده ايم؛ چنانكه 
ميزان مصرف جامعه ايراني در همه بخش های مختلف فراتر 
از ميانگين مصرف جهانی حتی كشورهای فاقد منابع انرژی 
فسيلی است.  به اين آمارهای وحشتناك توجه كنيد: روزانه 
معادل 9.4 ميليون بشــكه نفت خام، نفت و گاز استخراج و 
توليد شده و ۷ ميليون بشكه آن در داخل مصرف می شود، آن  
هم با رشد اقتصادی نزديك به صفر، در طول يك دهه گذشته. 
صنايع ايران، ساختمان های مســكوني و اداري انرژی خوار 
شده اند و معتاد به مصرف انرژی و به اشتباه انرژی خدادادی را 
مزيت اقتصادی قلمداد مي كنند. كافی است گزارشي رسمی 

منتشر شود كه نشــان دهد وقتی 1123 بنگاه  اقتصادی و 
نيروگاه، ساالنه بيش از 5 ميليون متر مكعب انرژی مصرف 
می كنند و ميزان مصرف گاز در ايران ســاالنه 221 ميليارد 
متر مكعب برآورد شده، كشورهای ديگر با اين ميزان مصرف 
انرژی آن  هم با قيمت های جهانی چه ميزان توليد دارند و از 
چه سطح رفاهی برخوردار هستند. رقم مصرف ساالنه انرژی 
در ايران 150 ميليارد دالر برآورد شده، آن  هم در شرايطی كه 
شاهد درجا زدن در اقتصاد هستيم. گفته می شود با ادامه روند 
فعلی، 10 سال ديگر ايران به عنوان يكی از كشورهای مهم و 
دارای ذخاير بزرگ گازی واردكننده گاز خواهد شد. همين 
گزاره درباره بنزين هم مطرح اســت. نتيجه اينكه ناپايداری 
امنيت انرژی ايران، دســتپخت خودمان است و چاره هم در 
دست ماست. اراده می خواهد و يك تدبير در سطح ملی مبتنی 
بر آينده نگری، چنان كه شاعري معاصر، روزگاری گفته بود: 

ناگهان چقدر زود، دير می شود. 

راهكار ارزي دولت سيزدهم  كالن
بــراي دور زدن تحريم ها، با 
امضاي محسن رضايي، معاون 
اقتصــادي رئيس جمهــوري، بــه وزيران 
اقتصادي، رئيس كل بانك مركزي و مديران 
ارشد اقتصادي در حوزه هاي مختلف ابالغ 
شد. محسن رضايي هدف از ضوابط جديد را، 
توسعه صادرات و مديريت واردات اعالم كرده 
است. او در اين چارچوب سازوكار تهاتر نفت 

با كاال را هم تعيين و اعالم كرده است.
به گزارش همشهري، ضوابط جديد ابالغي، 
سياســت ارزي و تجاري ايــران را با هدف 
دور زدن يــا خنثي ســازي تحريم ها تغيير 
مي دهــد. دولــت ســيزدهم مي خواهد با 
بهره گيري از راهكارهاي ابالغي از تنگناهاي 
تحريم بانكي عبور كنــد. اين قاعده جديد 
ارزي و تجاري، 5هدف مشــخص را دنبال 
مي كند؛ نخست: افزايش درآمدهاي ارزي با 
توسعه صادرات و كاالهاي نفتي، دوم: ايجاد 
بازارهــاي جديد براي واحدهــاي توليدي 
و صنعتي، ســوم: افزايش ســطح مبادالت 
اقتصادي ايران با كشورهاي منطقه به ويژه 
همسايه ها با ايجاد پيوندهاي استراتژيك، 
چهارم: آسان سازي  مسير واردات كاالهاي 
اساسي، مواداوليه و واسطه  اي بخش دولت 
و در نهايت مديريت واردات و هدايت آن به 
سمت توســعه ايران با ايجاد رونق در توليد 

كشور.
هرچنــد در ضوابــط جديد ابالغ شــده، 
ابهام هايي درباره چشــم انداز ميان مدت و 
بلندمدت سياست هاي ارزي و تجاري ديده 
مي شود اما در اين دستورالعمل تالش شده 
سياست هاي ارزي و تجاري در كوتاه مدت، 
براي بهبود شرايط تجاري ايران با كشورهاي 
هدف و همسايه به روزرســاني شود. به اين 
ترتيب 3وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، 
جهادكشاورزي و وزارت بهداشت از اين پس 
ماموريت دارند تا اولويت هاي واردات كاالها 
به كشور را تعيين كنند. طبق اين ابالغيه، 
روش هــاي تامين ارز بــراي واردات كاالها 
و خدمات شــامل ارز بانكــي، ارز نيمايي و 
ارز هاي صادراتي خواهد بود. بانك مركزي 
هم موظف شده نسبت به تسهيل و تسريع 
رويه ها، ضوابط و مقررات تخصيص، تأمين 
و تعيين منشــأ ارز اقدام كند. بانك مركزي 
ماموريــت دارد بــا همــكاري 2وزارتخانه 
جهادكشــاورزي و صمت در يك ماه آينده 
دستور العمل رويه واردات به صورت اعتباري 

را آماده سازد.
به گزارش همشــهري، با توجــه به ضوابط 
جديــد، از ايــن پــس واردات نهاده هاي 
كشــاورزي، كاالهاي اساســي، مواداوليه، 
واســطه اي و اجزا و قطعات بخش توليد در 
چارچــوب اولويت هاي تعيين شــده و در 
قالب تهاتر )اعم از نفت و غيرنفت( مشمول 
محدوديت سقف و سابقه واردات نخواهد شد. 
البته اگر واردكنندگان خودشان كااليي را 
صادر كنند، عالوه بر معاف بودن از محدوديت 
سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت سفارش 
براي واردات كاال از محل ارز صادراتي خود، 
از اين امتياز بهره مند مي شــوند كه معادل 

صادرات صورت گرفته بر سقف اعتباري شان 
اضافه مي شــود تا براي واردات نهاده هاي 
كشــاورزي، كاالهاي اساســي، مواداوليه، 
واسطه اي و اجزا و قطعات بخش توليد اقدام 
كنند. از سوي ديگر دســتگاه هاي اجرايي 
متولي نظارت بر امور فني و بهداشتي شامل 
ســازمان هاي حفــظ نباتات، غــذا و دارو، 
دامپزشكي و استاندارد، موظف خواهند بود 
بدون توجه به پيش فاكتور و ثبت سفارش، 
تنها با احراز اصالت كاال، گواهي بهداشتي و 
فني خود را به نام مالك نهايي اسناد تجاري 

صادر كنند.

سامانه ها قيمت ها را رصد مي كنند
يكي از تدابير دولت براي اطمينان از سالمت 
مســير تجارت كاالها و رصــد جريان آن و 
ســامان پيدا كردن نظام توزيع، دل بستن 
به كارايي سامانه هاست؛ به گونه اي كه قرار 
است اطالعات كاالها شامل ميزان و ارزش 
كاالهاي ترخيص شده از گمرك ها در سامانه 
جامع تجارت ثبت و ميزان ماليات بر ارزش 
افزوده  هم براساس همين اطالعات تعيين 
شــود تا اگر ارزش يكی از كاالهاي وارداتي 
پس از ترخيص افزايش پيــدا كند و دولت 
بتوانــد آن را ثابت كنــد، واردكننده ملزم 
خواهد بود تا مابه التفاوت حقوق از دســت 
رفته دولت را بپردازد. از سوي ديگر 3وزارت 
جهادكشــاورزي، صمت و بهداشت در يك 
ماموريت جديد بايــد اولويت هاي كااليي و 
مرحله ثبت اين كاالها را در سامانه يادشده، 

مشخص كنند. 
البتــه بــراي رصــد اطالعــات كاالهاي 
كشاورزي و نظارت بر جريان كاال در وزارت 
جهادكشاورزي، اطالعات سامانه بازارگاه با 
سامانه جامع تجارت مبنا خواهد بود. از سوي 
ديگر همه دستگاه هايي كه در فرايند واردات 
و صادرات كاال دخيل هستند، بايد كل اين 
فرايند را به گونــه اي تنظيم كنند كه عامل 

انساني در آن دخالت نداشته باشد.

امتياز ويژه براي صادركنندگان
ضابطــه جديــد تجــاري و ارزي بــه 
صادركننــدگان اجازه مي دهــد براي رفع 
تعهد ارزي خــود از رويــه واردات در برابر 

صادرات، كوتاژ و در اختيار قــرار دادن ارز 
صادراتي خــود به واردكنندگان اســتفاده 
كنند كه جزئيات آن را بانك مركزي تعيين 
مي كند. ازجمله تغييرات صــورت گرفته 
در اين زمينه، اين است كه نحوه رفع تعهد 
ارزي حاصل از صادرات به 3كشــور عراق، 
افغانستان و پاكســتان، با تأييد 3وزارتخانه 
صمت، جهادكشاورزي، بهداشت و البته بانك 
مركزي صورت مي گيرد. از سوي ديگر وزارت 
اقتصاد موظف شــده بدون تعيين هر قيد و 
شرطي، نسبت به استرداد ماليات بر ارزش 
افزوده ظرف يك ماه از تاريخ برگ خروجي 
صادر شــده از گمرك اقدام كند، مشروط 
به اينكه صادركنندگان نسبت به رفع تعهد 

ارزي شان اقدام كنند.

اميد به بانك هاي محلي و صرافي ها 
ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت از وزارت 
صمت خواسته تا فوري نســبت به تسريع 
در انعقاد و اجرايي كــردن موافقتنامه هاي 
تجــاري و كمرگــي دو يــا چند جانبه با 
كشورهاي همسايه و همســو با ايران اقدام 
كنــد؛ به گونه اي كه در ســال آينــده اين 
موافقتنامه ها با 11كشــور به اجرا درآمده 
باشد. البته ماموريت دشوار رضا فاطمي امين 

و همكارانش در وزارت صنعت اين اســت 
كه بانك هاي محلي و صرافي هاي مطمئن 
را در كشورهاي همســايه و همسو با ايران 
شناســايي و به بانك مركزي معرفي كنند. 
اين ماموريت با هدف ايجاد كانال هاي مالي 
امن بــراي انتقــال ارز و همچنين گرفتن 
تضمين هاي مطمئن از طــرف مقابل براي 
توســعه تجارت با بانك هاي ايراني تعريف 
شــده اســت. به همين دليل وزارت امور 
خارجه، بانك مركزي و وزارت اقتصاد بايد 
از تالش هاي وزارت صنعت در شناســايي 
بانك هاي محلي و صرافي هاي مطمئن ديگر 

كشورها همكاري كنند.
ماموريت بعدي بر عهده رســتم قاســمي 
گذاشته شــده تا با همكاري فاطمي امين، 
2وزارتخانه راه و صنعت نسبت به شناسايي 
گلوگاه هاي لجستيكي در مسيرهاي تجاري و 
ترانزيتي كشور با كشورهاي هدف اقدام كنند 
و به صورت فوري نسبت به ايجاد يا تقويت 
مسيرهاي حمل كاالي اقتصادي و كم تأثير 
از تحريم ها گام بردارند. تدبير ديگر ســتاد 
اقتصادي دولت موظف شدن وزارت صمت با 
همكاري بانك مركزي گمرك و استانداران 
اســتان هاي مرزي به ايجاد يك بازار براي 

تبادل كاالها با كشورهاي همسايه است.

نسخه ارزي دولت براي دور زدن تحريم ها
همشهري بررسي مي كند

بانك هاي محلي و صرافي هاي مطمئن به مسير جديد انتقال پول هاي ايران تبديل مي شوند

   نفت ببر،كاال بيار
 ستاد هماهنگي اقتصادي دولت همچنين در ابالغيه خود، شرايط تهاتر كاال، با نفت و ميعانات گازي را 
تعيين كرده است. قرار است صالحيت افرادي را كه قادر به خريد و صادرات نفت هستند، وزارت نفت 
تأييد كند. افراد متقاضي خريد نفت از شركت ملي نفت ايران بايد توان خريد و فروش نفت و واردكردن 
كاالها به ويژه كاالهاي اساسي را داشته باشند. اين ضوابط جديد تأكيد دارد مسئوليت عقد قرارداد 
فروش نفت با وزارت نفت خواهد بود و وزارتخانه هاي صمت، جهادكشاورزي و بهداشت هم فرايند ثبت 
سفارش و موافقت با واردات كاال و استفاده واردكننده از رويه تهاتر نفت و نيز نوع و ميزان را بر عهده 
دارند. ماموريت بانك مركزي هم آسان كردن مسير رويه هاي ارزي اعم از تخصيص، تأمين و اعالم 
منشأ ارز به گمرك خواهد بود و وزارت اقتصاد هم بايد مشكالت واردات كاالها و ترخيص آنها را حل 
كند. به گزارش همشهري، براي تهاتر نفت در برابر كاال قرار شده يك كارگروه ويژه تشكيل شود كه 
رياست آن با محمد مخبر و نايب رئيسي آن با محسن رضايي خواهد بود و جواد اوجي، رضا فاطمي امين، 
احسان خاندوزي، بهرام عين اللهي و جواد ساداتي نژاد از وزيران دولت در آن عضويت دارند تا حسب 
مورد درباره نحوه فروش نفت و واردات كاال ازجمله نوع تضامين در فروش هاي اعتباري  يا فروش 
نقدي، نحوه تسويه ارزي و ريالي محوله هاي نفتي و كاالهاي تهاتري، شيوه دريافت تضامين، نحوه 
انتقال مالكيت كاالهاي وارداتي، لزوم خريد اعتباري كاالي وارداتي و ميزان پيش پرداخت، ضرورت 
خريد مستقيم كاالي وارداتي يا قرارداد با مشتري ثانويه و تأييد اعتبار متقاضي و ... تصميم گيري 
كنند. دبيرخانه اين كارگروه در وزارت نفت مستقر خواهد شد و اين كارگروه حداقل هفته اي يك 
جلسه برگزار و تصميم گيري خواهد كرد و مصوبات آن به معناي اين است كه ديگر نيازي به تشريفات 
قانوني رايج نخواهد بود و همه دستگاه هاي مسئول موظف به اجرا هستند. افزون بر اين قرار شده 
ريال دريافتي بابت تهاتر كاالها به نرخ دريافتي از طريق بانك مركزي به حساب ذي نفعان واريز شود 

و با ترخيص كاالها از گمرك، وزارت نفت بايد وثايق و تضمين هاي گرفته شده از افراد را آزاد كند.
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رئيس شوراي رقابت از ضرورت تعيين ضوابط و  بازار
دستورالعمل قيمت گذاري برخي لوازم خانگي 
انحصاري در دور بعدي فعاليت اين شورا خبر 

داد.
به گزارش همشــهري، مهلت فعاليت دومين دوره شوراي 
رقابت فردا، 13مهر ماه به پايان مي رســد. ديروز رضا شيوا، 
رئيس اين شورا در آخرين نشســت خبري خود در پاسخ به 
همشهري در مورد وضعيت بازار لوازم خانگي بعد از ممنوعيت 
واردات 2برند کره ای و تشابه بازار لوازم خانگي با بازار خودرو 
گفت: شوراي رقابت هنوز بررسي شرايط بازار لوازم خانگي را 
آغاز نكرده است اما درصورت محدوديت واردات و مشكالت 
توليد و عرضه اين اقالم به نظر مي رسد ورود شوراي رقابت در 
دور جديد به بررســي موضوع انحصار در بازار لوازم خانگي 

ضروري است.
 رئيس شوراي رقابت با تأکيد بر اينكه بهتر است اين موضوع 
در دستور کار بررسي اعضاي جديد اين شورا قرار گيرد، افزود: 
در سال هاي گذشته وضع بازار و تامين لوازم خانگي به دليل 
فعاليت مشترك برخي برندهاي خارجي و توليد داخل اين 
اقالم متعادل بوده و مصرف کنندگان شاهد عرضه محصوالت 
مختلف از چند برند داخلي و خارجي با قيمت و کيفيت متفاوت 
بودند، به همين دليــل ضرورتي براي اقدام شــوراي رقابت 
در اين عرصه وجود نداشت.  شــيوا افزود: با تداوم ممنوعيت 
واردات لوازم خانگي سهم قاچاق اين اقالم از بازار به خصوص 
در محصوالتي مانند يخچال فريزر سايدباي ســايد، ماشين 

ظرفشويي يا اسپيلت، افزايش يافته است. 
عالوه بر آن محدويت توليد و عرضه اين اقالم موجب عرضه 
انحصاري محصوالت معدود برندهاي توليد کننده شــده که 
مشــكالت عرضه و افزايش قيمت را به دنبال داشــته است. 
رئيس شــورای رقابت گفت: با اين روند بايد شــوراي رقابت 
دستورالعمل قيمت گذاري آن دسته از لوازم خانگي را که توليد 
و عرضه انحصاري آنها در اختيار يك يا چند برند است، تدوين 
کند. او تأکيد کرد: تنها راه ساماندهي بازار و رسيدن به قيمت 
منصفانه کاالها و خدمات در بازارهاي انحصاري، رشد عرضه 
است و شوراي رقابت نيز با تعيين دستورالعمل قيمت گذاري 
در بازارهاي انحصاري سعي در عرضه اين اقالم با قيمت گذاري 
منصفانه دارد. بر اين اســاس تعيين ضوابط و دستورالعمل 
قيمت گذاري آن دســته از لوازم خانگي که بازاري انحصاري 

دارند مي تواند در دستور کار بررسي شوراي رقابت قرار گيرد.

غيرشرعي بودن پيش فروش خودرو
رضا شيوا به همشهري گفت: به طور کلي شــوراي رقابت با 
پيش فروش خودرو به شيوه کنوني مخالف است، در نتيجه از 
اقدام خودروسازان براي توقف اين شيوه عرضه خودرو استقبال 
مي کنيم. او با بيان اينكه از 800شكايت ارائه شده به شوراي 
رقابت در مورد خودروسازان بيش از 600مورد درباره شرايط 
ناعادالنه پيش خريد خودرو بوده است، افزود: شوراي رقابت 

اعالم کرده تا زماني که قيمت قطعي خودرو مشخص نشود، 
خودروسازان نبايد نسبت به پيش فروش خودرو اقدام کنند. 
عالوه بر آن، به دليل »مشــخص نبودن قيمت هاي نهايي در 
پيش فروش خودرو و تغييرات کيفي انجام شده تا زمان تحويل 
خودرو به مشتري«، اين شيوه پيش فروش اشكال شرعي دارد؛ 
زيرا قيمت و مشخصات محصول پيش خريدشده مشتريان 

معلوم نبوده و مصداق غش در معامله خواهد بود. 
شيوا تأکيد کرد: از نظر شــرعي نمي توان خودروهايي را به 
مشتريان پيش فروش کرد که نه تنها قيمت آن مشخص نيست 
بلكه در برخي موارد حتي طراحي اين خودروها تا زمان تحويل 
به مشتري نيز تغيير مي کند. او افزود: واقعيت آن است که اين 
شيوه پيش فروش خودرو به مشتريان مشكل ساز شده و هيچ 
عقل سليمي حكم نمي کند که فردي براي دريافت خودرو تا 
2سال بعد به شيوه پيش خريد بدون دريافت سود و با قيمت 

نامشخص اقدام کند.

قيمت گذاري خودرو مردم را با شورا بد كرد 
رئيس شوراي رقابت با اشاره به اينكه تمام تالش شورا اين بوده 
که انحصارگر نتواند قيمت خود را به مصرف کنندگان تحميل 
کند، گفت: در کشوري که نرخ تورم ۵0درصد است، طبيعي 
است قيمت خودرو نيز 8 تا 16درصد افزايش يابد. البته همواره 
سعي کرده ايم که قيمت خودرو منصفانه باشد اما حتي اين 
افزايش اندك قيمت ها نيز مطلوب مردم نبود و در مواقعي آنها 
با شوراي رقابت بد شدند. شيوا در مورد علت تأخير اين شورا 
در تعيين قيمت جديد خودروهاي پرتيراژ داخلي تا مهر ماه 
امسال، گفت: با پايان کار دور دوم شورا، ديگر قيمت گذاري 
اين خودروها به من ارتباطي ندارد و بايد رئيس جديد شورا آن 
را پيگيري کند حتي ممكن است که شوراي جديد خواستار 

تغيير مدل قيمت گذاري خودرو شود. 
او با بيان اينكه به نظرمي رسد وزير جديد صنعت طرح جديدي 
براي رشد توليد و عرضه خودروهاي پرتيراژ داخلي دارد، گفت: 

ساماندهي قيمت و بازار خودرو هيچ راهكاري جز رشد توليد 
و عرضه ندارد و مشخص نيســت وزير صنعت چه برنامه اي 
در اين زمينه دارد. اگرچه اين احتمال وجود دارد که قيمت 
خودروهاي کم تيراژ براي کاهش زياندهي خودروسازان آزاد 
شود که اين موضوع را نيز قبال شوراي رقابت با قيد پيش شرط 
رشد ۵0درصدي تيراژ توليد اين خودروها مطرح کرده بود اما 

خودروسازان قادر به اجراي اين پيش شرط نبودند.

قيمت گذاري، منشأ زيان خودروسازان نيست
رئيس شوراي رقابت با رد ادعاي خودروسازان و برخي مسئوالن 
دولتي مبني بر تحميــل زيان 4۵هزار ميليــارد توماني اين 
صنايع به دليل قيمت گذاري دستوري شوراي رقابت، گفت: 
از نظر منطق اقتصادي، شوراي رقابت با نرخ گذاري منصفانه 
خودروهاي پرتيراژ داخلي هيچ زياني را به  خودروسازان تحميل 
نكرده است، زيان خودروسازان در مسائل ديگري ريشه دارد. 
اين شرکت ها سرمايه گذاري و هزينه هاي نامربوط زياد دارند. 
خودروساز بايد فقط در رشــته خود فعاليت کند اما شاهديم 
خودروسازان هزينه هاي ســربار و شرکت هاي وابسته زيادي 
دارند که موجب زيان دهي آنها شده؛ خودروسازان مي خواهند 

اين زيان را از جيب مصرف کننده جبران کنند. 
رئيس شوراي رقابت همچنين عرضه خودرو در بورس را فاقد 
کارآمدي الزم براي ســاماندهي بازار دانست و گفت: عرضه 
خودرو در بورس امكان قيمت گذاري منصفانه را از بين مي برد. 
اگرچه ممكن است خودرو در بورس با ۵ تا 10درصد قيمت 
کمتر از بازار عرضه شــود اما بازهم دســت خريداران واقعي 
به اين خودروها نمي رســد و افرادي که پول بيشتر يا روابط 
خاصي دارند ايــن خودروها را خريداري کرده و در حاشــيه 
بازار مي فروشند. با اين شرايط هيچ تضميني وجود ندارد تا 
عرضه خودرو در بورس به کاهش قيمت منجر شود و تنها راه 
کاهش قيمت خودرو، رشد عرضه از طريق واردات يا افزايش 

توليد داخل است. 
او با بيان اينكه وظيفه شــوراي رقابت تدوين دستورالعمل 
قيمت در بازارهاي انحصاري مانند برخي خودروهاي پرتيراژ 
داخلي است، افزود: رقابتي کردن بازار خودرو نه جزو وظايف 
شوراي رقابت است و نه اين شورا امكانات مورد نياز براي انجام 
اين کار را دارد. اگر قرار است بازار خودرو رقابتي شود، به بستر و 
توجيه اقتصادي و سرمايه گذاري نياز دارد و اين وظيفه سازمان 
گسترش و وزارت صنعت است. اگر بازار خودرو رقابتي باشد، 
شورا نيز از آن خارج مي شــود و اينكه بگويند با حضور شورا 

سرمايه گذاران به بازار خودرو نمي آيند ادعايی بيهوده است.

علت اصلي كاهش اخير قيمت 
مرغ چيست؟

رشد عرضه و کاهش تقاضا 2علت اصلي 
کاهش اخير قيمت خرده فروشــي مرغ 
بوده است. در بخش تقاضا به دليل کاهش 
روزبه روز قدرت خريد و تغيير اولويت هاي 
خريد مصرف کنندگان در مهرماه مواجه 
هســتيم. در بخش عرضه نيز هر ساله با 
خنك تر شدن هوا شرايط براي وزن گيري 
جوجه ها و رشد توليد مرغ فراهم مي شود. 
با فاصله گرفتن از گرماي تابستان اکنون 
شــاهد افزايــش 30گرمــي وزن گيري 
جوجه ها در دوره پرورش هستيم که اين 
افزايش وزن گيري زمينه رشــد 30هزار 
تني عرضه مرغ در هــر  ماه را فراهم کرده 
است. با اين شرايط شاهد کاهش قيمت 
هر کيلوگرم مرغ تازه از 4۵هزار تومان به 
30تا 31هزار تومان هستيم. ميزان عرضه 
مرغ، با نرخ مصوب 24هزار و900تومان، 
در ميادين ميوه و تره بار  نيز افزايش يافته 
اســت. با اين روند شــاهد کاهش 14تا 
1۵هزار توماني قيمت مصرف کننده هر 
کيلوگرم مرغ نسبت به اوج افزايش قيمت 

اين ماده پروتئيني هستيم.
چه عواملي در افت تقاضاي 
خريد مرغ در مهرماه جاري مؤثر بوده 

است؟
همواره با فرارســيدن فصل پاييز، بخشي 
از هزينه هاي ســبد مصرفي خانوارها به 
خريد مايحتــاج تحصيل فرزندانشــان 
مانند نوشت افزار منتقل مي شود و خريد 
ســاير اقالم کاهش مي يابد. امســال نيز 
تداوم تدريس آناليــن در فضاي مجازي 
هزينه هاي ناخواســته اي را به خانوارها 
تحميل کرده و موجب تغيير اولويت هاي 
خريد آنها شده است. عالوه بر آن قدرت 
خريد اقشــار کم درآمد و حقــوق بگير 
به دليل رشــد مداوم تورم نقطه به نقطه 
کاهش يافته اســت. با شرايط موجود اگر 
تورم کنترل نشود، قدرت خريد اين اقشار 
بيش از پيش کاهش يافته و اين اقشــار 
از مصرف مواد پروتئيني مانند گوشــت، 
مرغ، تخم مرغ و لبنيات محروم مي شوند. 
اگرچه نمي توان به طور قطعي ميزان افت 
تقاضاي خريد مرغ را برآورد کرد اما روند 
کاهشي قيمت اين محصول نشان مي دهد 
با توجه به رقم ثابت ماهانه 100ميليون 
قطعه جوجه ريزي، در اين بخش، شاهد 
رشــد عرضه نبوده ايم اما با سردتر شدن 
هوا اکنون در 90درصد نقاط کشور شرايط 
براي پرورش طيور نسبت به تير و مرداد ماه 
مناسب است که اين امر موجب افزايش 
30گرمــي وزن گيري جوجه ها و رشــد 
توليد و عرضه ماهانه 2۵تا 30هزار تن مرغ 

در بازار شده است.
با بهبود شــرايط توليد و نياز 
بازار ميزان عرضه مرغ چقدر افزايش 

يافته است؟ 
نياز بازار و ميزان عرضه ماهانه مرغ 200تا 
230هزار تن اســت. در فصول سرد سال 
به داليل مذکور حتي بــا تثبيت ميزان 
جوجه ريزي نيز توليــد ماهانه مرغ بين 
2۵تا 30هزار تن افزايش مي يابد. عالوه بر 
آن رشد عرضه مرغ در ميادين ميوه و تره بار 
به نرخ مصوب نيز موجب شــدت گرفتن 

روند کاهش قيمت مرغ مي شود.
وضع تاميــن نهاده ها چگونه 

است؟
هرچند هنوز هم تحويل نهاده ها همچنان 
با تأخير صورت مي گيرد اما با اســتفاده 
از سامانه بازارگاه دســت دالل ها از بازار 
اين اقــالم کوتاه شــده و توليد کنندگان 
مي توانند در نهايت اين نهاده ها را تامين 

کننــد. در ايــن ســامانه عرضه کننده و 
مصرف کننده نهاده مشــخص است و از 
انجام معامالت صوري خبري نيست. تنها 
مشكل تأخير ســامانه بازارگاه در عرضه 
نهاده هاست که آن هم ناشي از پيامدهاي 
تحريم مانند مشكالت نقل و انتقال ارز يا 

مشكالت ناوگان حمل ونقل است.
با اين روند قيمت تمام شــده 

مرغ چقدر است؟
قيمت تمام شده واقعي هر کيلوگرم مرغ در 
مرغداري 21هزار تومان است، با اين نرخ، 
بايد قيمت مصرف کننده هر کيلوگرم مرغ 
گرم در بازار 30تا 31هزار تومان باشــد. 
البته قيمت مصــوب کنوني هر کيلوگرم 
مرغ در مرغــداري 17هزار و100تومان 
اســت که با قيمت تمام شــده 21هزار 
توماني، 4هــزار تومان فاصلــه دارد در 
نتيجه بايد اين نرخ اصالح شــود. اگر اين 
نرخ مصوب تداوم يابد، بــا توجه به روند 
تورم، در ماه هاي آينده دچار کمبود عرضه 
مي شويم. واقعيت آن اســت که فعاالن 
اقتصادي بنــگاه خيريــه نزده اند. زماني 
که توليد به صرفه نباشــد به شكل موقت 
از فضاي توليد خارج مي شــوند که اين 
کاهش توليد زمينه افت عرضه و افزايش 
قيمت ها را فراهم مي کنــد. رويكرد وزير 
جديد جهادکشــاورزي نيــز مخالفت با 
قيمت گذاري دستوري است. وزير جديد 
معتقد است نبايد از جيب توليد کننده به 
مصرف کننده يارانه داد. توليد کنندگان نيز 
اين رويكرد را سازنده و رو به جلو مي دانند. 
در چنيــن شــرايطي مصرف کننده بايد 
بتواند با خيال آســوده مــرغ را به قيمت 
ثابت بخرد و به ايستادن در صف و عرضه 
چندنرخي اين محصــول در بازار مصرف 

نيازي نيست.
نرخ مصوب مرغ تا چه زماني 

اصالح مي شود؟
 توليد کنندگان در دولت گذشته تقاضاي 
اصالح نرخ مصوب مرغ به 21هزار تومان 
را ارائــه کردند اما به دليــل تغيير دولت، 
هنوز شــوراي قيمت گــذاري در وزارت 
جهادکشاورزي تشــكيل نشده تا قيمت 
مصوب نهاده هــاي توليــد مانند ذرت، 
ســويا، جوجه يك روزه و مرغ و تخم مرغ 
و... را بررســي کند. منتظر تشكيل اين 
کارگروه هستيم تا قيمت ها اصالح شود و 
مصرف کنندگان در نيمه دوم سال بدون 
نگراني قادر به خريد مرغ خارج از صف و به 

شكل چند نرخي باشند.
چه تضميني وجــود دارد كه 
افزايش نرخ مصــوب مرغ موجب باال 
رفتن قيمت مصرف كننده اين محصول 

نشود؟ 
با رشــد توليد ميزان عرضه مرغ افزايش 
يافته و شاهد شــكل گيري بازار رقابتي 
هســتيم. در چنيــن شــرايطي حتي 
درصورتي کــه قيمت مصــوب مرغ نيز 
افزايــش يابد، ميزان نوســان قيمت اين 
محصول منطقي و معقــول و 2تا 3هزار 
تومان در هر کيلوگرم خواهد بود اما بايد 
توجه کرد قيمت جهانــي برخي نهاده ها 
ماننــد ســويا و ذرت در حــال افزايش 
اســت، در نتيجه مرغداران که اکنون هر 
کيلوگرم سويا را به نرخ 3هزار و700تومان 
خريداري مي کنند ناگزير به خريد آن به 
قيمت 4هزار و200تومان خواهند شد. اين 
امر در افزايش هزينه تمام شده توليد مرغ 
تأثير مي گذارد و در نهايت مي تواند زمينه 
افزايش 2هزار توماني قيمت هر کيلوگرم 
مرغ در مرغداري و به تبع آن رشد نسبي 
قيمت مــرغ در بازار مصــرف را به دنبال 

داشته باشد.

رضا شيوا در پاسخ به همشهری اعالم کرد

رئيس هيأت مديره شرکت مادرتخصصي توسعه صنعت طيور در گفت وگو با 
همشهري: خنك تر شدن هوا و رشد عرضه ماهانه مرغ و افت تقاضا، ناشي از رشد 
تورم و تغيير اولويت هاي مصرف در مهر و آبان عامل کاهش اخير قيمت مرغ است

افت نســبي تقاضا و 
بهبود شرايط توليد 
و عرضه مرغ زمينه كاهش قيمت خرده فروشــي هر 
كيلوگرم از اين ماده پروتئيني را به 30تا 32هزار تومان 
فراهم كرده است. همزمان اين روزها مصرف كنندگان 
شاهد سير صعودي قيمت هر شانه تخم مرغ تا 65هزار 

تومان هستند. فعاالن صنفي تثبيت شرايط تامين نهاده هاي توليد و رشد توليد در 
فصول سرد سال را زمينه رشــد عرضه و واقعي شدن قيمت مرغ مي دانند و تأكيد 
مي كنند تغيير رفتار مصرف كنندگان براي تعيين اولويت هاي سبد خانوار به خريد 
مايحتاج تحصيل دانش آموزان در مهر ماه و تداوم سير صعودي نرخ تورم از عوامل 
مؤثر در افت تقاضاي خريد اين ماده پروتئيني بوده است. با برومند چهارآيين، رئيس 

هيأت مديره شركت مادرتخصصي توسعه صنعت طيور كشور گفت وگو كرده ايم.

پرونده بازار لوازم خانگی روی میز شورای رقابت
حباب 14هزار توماني قيمت 

مرغ خالي می شود

 قيمت روغن زيتون
از 250هزار تومان فراتر رفت

قيمت هر ليتر روغن زيتون با افزايش 30درصدي، در  سوپرماركت
نيمه اول امسال از 2۵0هزار تومان فراتر رفت. به گزارش 
همشهري، بررسي قيمت انواع روغن هاي زيتون ايراني 
و خارجي موجود در ســوپرمارکت هاي تهران نشان مي دهد که اين 
روغن گرانقيمت طی ۵ ماه گذشته، بين 18 تا 30درصد در برندهاي 
مختلف افزايش يافته و از200هزار تومان به 2۵0هزار تومان رسيده 
است. روغن زيتون نيم  ليتري تصفيه شده برند سي سام، با19 درصد 
افزايش قيمت نسبت به ارديبهشت امســال، از 134هزار تومان طی 
روزهای اخير به160هزار تومان رسيده است. روغن زيتون يك ليتري 
ميالنو هم از 24۵هزار تومان به 290هزار تومان افزايش قيمت داشته 
که 18درصد رشد نشان مي دهد. برندهاي خارجي قيمت هاي باالتر از 
ليتري 300هزار تومان هم دارند اما قيمت 6۵هزار توماني هر شيشه 
2۵0ميلي ليتري روغن زيتون فاميال نشان مي دهد که توليدات ايراني 
هم قيمت چندان پايين تري ندارند. رشد نزديك به 30درصدي قيمت 
روغن زيتون و ديگر محصوالت فرآوري شده زيتون در سوپرمارکت ها 
درحالي اســت که توليد سال گذشته زيتون کشــور، نسبتا مطلوب 

بوده است. 
امسال شرايط نامناسب آب و هوايي کشور و بارندگي اندك، برداشت 
را در باغ هاي زيتون کشــور کاهش داده و به گفته مســئوالن وزارت 
جهادکشــاورزي، با 10درصد افــت توليد زيتون در کشــور مواجه 
هستيم. رئيس انجمن توليدکنندگان روغن زيتون و زيتون شور، آمار 
کاهش توليد زيتون را در سال زراعي جاري بسيار بيشتر از 10درصد 
تخمين مي زند و با اين پيش بيني، بايد قيمت هاي باالتري را در نيمه 
دوم امسال براي محصوالت فرآوري شده زيتون ازجمله، روغن زيتون 

انتظار داشت.

قيمت بعضي از انواع روغن زيتون در سوپرماركت هاي تهران
قيمت )تومان(مشخصاتبرند
235.000فرابكر - سرخ كردن و پخت وپز - يك ليتريورژن

52.000اليت - 225 گرمياوليوانو
316.000يك ليتريسانريوو

۴۴5121.000 گرميسبزدشت
150.000فرابكر - نيم ليتريميالنو

107.000بابو - نيم ليتريبايوبيت
179.700نيم ليتريسانريوو
128.000بكر -۴50 گرميآفتاب
63.500تصفيه شده -250 گرميفاميال

130.000فرابكر - نيم ليتريزر
208.000بابو - يك ليتريبايوبيت

175.000بكر - نيم ليتريآروا
160.000تصفيه شده - نيم ليتريسي سام
1۴1.000بابو - نيم ليترياسكارلت
85.000تصفيه شده - 250ميلي ليتريگلكسي
299.000فرابكر - قوطي يك ليتريسي سام

 علي ابراهيمي
خبرنگار

آمارها نشان مي دهد، ميانگين قيمت  خودرو
خودروهاي داخلي تحويل کارخانه، 
در نيمه نخست امسال در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل 70درصد گران تر شده است؛ 
اين موضوع به رشد 130درصدي درآمد ناخالص 
خودروسازان منجر شده است. با اين حال با توجه به 
افزايش هزينه هاي توليد، اين شرکت ها همچنان 

زيان ده هستند.
به گزارش همشهري، آمارها نشان مي دهد با وجود 
قيمت گذاري دستوري، شرکت هاي خودرو سازي  
در نيمه نخست امسال قيمت فروش محصوالتشان 
را به تناسب بازار هاي مختلف افزايش داده اند و اتفاقا 
بيشترين رشد قيمت مربوط به محصوالت پرفروش 
بوده است. اين موضوع به رشد 130درصدي درآمد 
حاصل از فروش شرکت هاي خودرو سازي  در نيمه 

نخست امسال منجر شده است.
طبق اين اطالعات، درآمد شرکت هاي خودرو ساز 
در نيمه نخست امســال با 27هزار ميليارد تومان 
افزايش به مرز ۵0هزار ميليارد تومان رسيده است. 
با وجود اين به دليل اينكه نرخ هاي فروش متناسب 
با هزينه تمام شــده توليد افزايش نيافته اســت، 
شرکت هاي خودرو ساز همچنان زيان ده هستند. 
گزارش هاي مالي شرکت هاي خودرو سازي  نشان 
مي دهد، زيان انباشته اين شرکت ها از مرز 80هزار 
ميليارد تومان فراتر رفته که به زعم کارشناسان علت 
اين موضوع قيمت گذاري دستوري شوراي رقابت 
اســت؛ اين همان موضوعي است که ديروز رئيس 
سازمان بورس هم به آن اشاره کرد و خواستار حذف 

قيمت گذاري دستوري خودرو شد.

رشد 70درصدي نرخ فروش
آمار ها نشان مي دهد، ميانگين قيمت کارخانه اي 
خودرو در ايران در نيمه نخست امسال در مقايسه 
با سال گذشته 70درصد رشد داشته است. در اين 
ميان گروه خودرو سازي  زامياد و ايران خودرو بيشتر 
از رقبا قيمت محصوالتشان را افزايش داده اند. طبق 
اطالعات موجود، ميانگين قيمت محصوالت ايران 
خودرو در نيمه نخست امسال در مقايسه با پارسال 
88درصد و زامياد 92درصد گران تر بوده اســت. 

قيمت محصوالت ســايپا و پارس خــودرو هم در 
نيمه نخست امســال به تر تيب 49و 9درصد رشد 

کرده است.
در اين ميان، بيشــترين رشد قيمت مربوط به پژو 
2008بود که البته به تعداد بسيار محدودي توليد 
شده، اما در مجموع قيمت کارخانه اي اين محصول 
608درصد رشــد کرده است. در ميان محصوالت 
پرفروش بيشترين رشــد قيمت مربوط به سمند 
بوده که قيمتش در نيمه نخست امسال در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشــته 116.7درصد رشد 
داشته است. سال قبل شرکت ايران خودرو سمند 
را به قيمت بيش از 60ميليون تومان مي فروخت 
که امسال قيمت فروش ســمند از طريق کارخانه 
با 70ميليون تومان افزايش به بيش از 130ميليون 
تومان رسيده است. بعد از آن، بيشترين رشد قيمت 
در ميان محصوالت پرفروش مربوط به خانواده تيبا 
بوده که قيمت آن 10۵.7درصد رشد کرده است. 
قيمت هر دستگاه تيبا در سال جاري با 44.۵ميليون 
تومان افزايش به 86.۵ميليون تومان رسيده است. 
بعد از اين دو گروه بيشترين رشد قيمت مربوط به 
گروه پژو و دنا بوده است. شــرکت ايران خودرو در 
نيمه نخست سال جاري قيمت تحويل کارخانه را 
براي گروه پژو 88.2درصد و براي دنا 86.6درصد 

افزايش داده است.

رشد توليد و فروش
اطالعات مربوط به ميزان توليــد و فروش خودرو 
در نيمه نخست سال جاري نشان مي دهد با وجود 
کاهش 2.7درصدي توليدات ايران خودرو، حجم 
توليد خودرو در کشــور در نيمه نخســت ســال 
10درصد رشــد کرده اســت. در 6 ماه اول امسال 
جمعا 611هزار و 884دستگاه خودرو توليد شده 
است که اين ميزان در مقايسه با سال قبل نزديك به 
۵6هزار دستگاه رشد نشان مي دهد. در اين مدت، 
شرکت سايپا با 18.7درصد بيشترين رشد توليد را 
داشته است؛ به طوري که تعداد توليدات اين شرکت 
با 18.7درصد رشــد به 331هزار دستگاه رسيد. 
پارس خودرو نيز با 17.3درصــد افزايش توليد به 
تيراژ توليد ۵8هزار دســتگاه در طول 6 ماه رسيد. 

آمارها همچنين نشــان مي دهد که ميزان فروش 
خودرو نيز در نيمه نخســت امســال با 2۵درصد 
افزايش مواجه شده است. شرکت هاي خودرو ساز 
در نيمه نخســت سال گذشــته جمعا 482هزار 
دستگاه خودرو فروخته بودند که اين ميزان امسال 
با 121هزار دستگاه افزايش به 603هزار دستگاه 

رسيده است.

داليل ناكارايي رشد توليد و فروش
آمار ها نشان مي دهد با وجود افزايش 130درصدي 
درآمد حاصل از فروش و رشد 2۵درصدي فروش 
تعداد توليد، نامتعادل بودن قيمت فروش کارخانه 
با قيمت بازار به افزايش زيان انباشته شرکت هاي 
خودرو ساز منجر شده اســت. به زعم تحليلگران 
قيمت گذاري دستوري شوراي رقابت موجب شده 
شرکت هاي خودروســاز حتي با افزايش توليد و 
فروش نيز نتوانند زيان هــاي خود را جبران کنند. 
درواقع هرچه شــرکت هاي خودرو ساز محصول 

بيشتري توليد کنند، زيان آنها نيز افزايش مي يابد.
تحليلگران اعتقاد دارند قيمت گذاري دســتوري 
شوراي رقابت موجب شده ساير شرکت هاي بزرگ 
ايران نيز به سرمايه گذاري در اين صنعت و تاسيس 
کارخانــه خودرو ســازي  جديد تمايلي نداشــته 
باشند؛ زيرا ساخت کارخانه جديد صرف اقتصادي 
ندارد و همين عامل به ايجــاد انحصار در صنعت 
خودرو ســازي  منجر و موجب شده بعد از گذشت 
۵دهه هيچ کارخانه خودرو سازي  جديدي در ايران 
تاسيس نشود. بر همين اساس روز گذشته رئيس 
سازمان بورس هم با ارسال نامه اي به وزير اقتصاد 
خواســتار خروج شــوراي رقابت از قيمت گذاري 
دستوري خودرو شــد. محمدعلي دهقان دهنوي 
در نامــه خود تأکيد کرده اســت: سياســت هاي 
قيمت گذاري اعمال شــده در شــوراي رقابت در 
سال هاي گذشته، زيان ســنگيني بر سهامداران 
حاضر در اين صنعت تحميل کرده است؛ به طوري که 
الزام ستاد تنظيم بازار و شوراي رقابت به شرکت هاي 
خودروســاز براي تنظيم بازار خودرو، در مقاطعي 
ســبب پيش فروش خودرو با قيمت هاي قطعي و 
غيرمنطقي شــد و اين موضوع در کنار تأخير در 

اعطاي مجوز افزايش نرخ محصوالت، سبب زيان 
شرکت هاي خودروساز شده؛ به گونه اي که مطابق 
صورت هاي مالي شرکت هاي ايران خودرو و سايپا 
 زيان خالص آنها به ترتيب به مبلــغ 0۵0، 1۵۵ و

66۵، ۵70ميليارد ريال و زيان انباشته شرکت هاي 
مذکور به ترتيب به 386، 299 و 069، 1۵0ميليارد 
ريــال رســيده اســت.  به گفته رئيس ســازمان 
بورس، علت اصلــي افزايش زيان شــرکت هاي 
خودرو ســازي  نبود توازن بيــن افزايش نرخ هاي 
اعطايي به شرکت هاي خودروساز و افزايش قيمت 
نهاده هاي توليد است. براي مثال، ميزان افزايش نرخ 
نهاده هاي توليد شرکت سايپا در سال هاي 1397تا 
1399به طور ميانگين 248درصد است، اما مجوز 

افزايش نرخ 163درصد بوده است.
دهقان در ادامه با بيــان اينكه نحوه قيمت گذاري 

خودرو در شوراي رقابت به دليل ناکارايي در شرايط 
تورمي ايــرادات اساســي دارد، توضيح مي دهد: 
قيمت گذاري دســتوري نه تنها سبب تنظيم بازار 
خودرو و رضايتمندي مصرف کننده نهايي نشده، 
بلكه با انتقال منافع از شــرکت هاي خودروساز به 
جيب واسطه گران، سبب ايجاد کمبود نقدينگي 
در شرکت هاي خودروســاز و قطعه ساز شده است 
و تداوم اين روند به کاهش توليد و در نهايت توقف 
فعاليت شرکت هاي خودروساز و قطعه ساز منجر 

خواهد شد. 
رئيس ســازمان بورس در ادامه پيشــنهاد کرده 
اســت: هم صنعت خودرو از شمول قيمت گذاري 
شوراي رقابت خارج شود و هم افرادي که به ضرر و 
زيان شرکت هاي ايران خودرو و سايپا در سال هاي 

گذشته منجر شده اند، در اين باره پاسخ دهند.

   چاره ای جز قرعه کشی خودرو نیست
رئيس شوراي رقابت در مورد انتقادات مطرح شده به قرعه كشــي فروش خودرو گفت: در شرايط كنوني قرعه كشي عادالنه ترين 
راه براي توزيع خودروهاي توليدي است و افزايش عرضه تنها راه برون رفت از مشكالت بازار خودرو و قيمت هاي نامتعارف است. 
شيوا با تأكيد بر اينكه چاره اي جز عرضه خودرو به شيوه قرعه كشي نداريم، گفت: قبل از قرعه كشي نيز مردم براي ثبت نام خريد 
خودرو مشكل داشته و اعالم مي كردند برخي با استفاده از ربات نسبت به اين كار اقدام مي كنند و دست مشتريان واقعي از خريد 
اين خودروها كوتاه است، اما اكنون در فرايند قرعه كشي، چندين دستگاه و نهاد نظارت دارند. شوراي رقابت اين محدوديت را ايجاد 
كرد تا دالل ها كمتر بتوانند وارد چرخه خريد خودرو شوند. او تأكيد كرد: در كشوري كه تورم باالي 40درصدي دارد، طبيعي است 
كه مردم پول نقد نگه نداشته و آن را به كاال ازجمله خودرو تبديل كنند، وقتي تقاضاي خودرو چندين برابر عرضه است، قرعه كشي 

عادالنه ترين شيوه براي رسيدن خودرو به دست مصرف كننده نهايي است.

محاسبات همشهري از آمار عملكرد خودروسازان در نيمه نخست امسال نشان مي دهد
رشد 70 درصدي قيمت كارخانه اي خودرو

ميزان تغيير قيمت كارخانه اي خودرو در نيمه اول سال جاري
درصد تغيير نرختغيير نرخ )ريال(نرخ فروش 99 )ريال(نرخ فروش 1۴00 )ريال(نام محصول
7.120.932.0391.00۴.975.90۴6.115.956.135608.6پژو 2008

) L90( 2.806.000.000۴39.311.۴752.366.688.525538.7تندر
2.833.000.0005۴2.560.7۴82.290.۴39.252۴22.2دانگ فنگ

cs35 ۴.171.958.56۴1.500.307.6922.671.650.872178.1چانگان
1.582.323.62857۴.0۴۴.۴031.008.279.225175.6رانا

۴.888.000.0001.823.3۴2.۴663.06۴.657.53۴168.1وانت ريچ
2.13۴.392.503825.17۴.22۴1.309.218.279158.7وانت پادرا

NIB 2.016.177.931802.183.2771.213.99۴.65۴151.3وانت دوگانه سوز
NI 1.819.073.959797.739.55۴1.021.33۴.۴05128.0وانت تك سوز

1.306.791.7۴7602.9۴8.773703.8۴2.97۴116.7گروه سمند
813.201.138391.761.۴95۴21.۴39.6۴3107.6وانت 151
865.850.603۴21.017.223۴۴۴.833.380105.7خانواده تيبا

1.080.000.00053۴.023.2295۴5.976.771102.2وانت آريسان
1.2۴2.016.257659.931.210582.085.0۴788.2گروه پژو

2.011.589.8۴91.077.7۴1.652933.8۴8.19786.6دنا
2.377.085.1061.308.992.9۴91.068.092.15781.6وانت ديزل
Q200 1.070.8۴8.۴1062۴.198.376۴۴6.650.03۴71.6گروه

۴8.000.00032.000.00016.000.00050.0كوئيك معمولي
S200 ۴8.000.00032.000.00016.000.00050.0گروه

SKD852.253.125578.157.67627۴.095.۴۴9۴7.۴
2.616.000.0002.180.900.000۴35.100.00020.0سراتو
1.98۴.721.3061.686.22۴.۴08298.۴96.89817.7هايما

339.53۴.۴83299.9۴5.72739.588.75613.2خانواده پرايد
536.000.000۴7۴.505.85161.۴9۴.1۴913.0گروه رنو

CBU 1.221.092.3081.12۴.263.88996.828.۴198.6صادراتي
2.561.779.۴12000.0تارا

2.365.۴78.505000.0شاهين
671.000.000000.0آريو

12.1-67.177.926-۴88.825.773556.003.699گروه برليانس
S30012.6-108.۴19.355-755.000.000863.۴19.355آريو
A3615 26.2-1.102.582.1۴3-3.113.375.000۴.215.957.1۴3ون
38.8-680.153.8۴6-1.075.000.0001.755.153.8۴6ون دولوكس
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آغاز صيد ميگو در هرمزگان
با شروع فصل صيد ميگو در اين استان، به همه روساي 

دادگستري و دادستان هاي شهرها و بنادر استان دستور 
داده شده كه با صيد ترال برخورد كنند

فصــل صيــد ميگــو از دريــا، در 
هرمــزگان از 10مهر شــروع شــد. 
رئيــس كل دادگســتري هرمــزگان 

همزمان با اين اتفــاق از مقابله بــا صيد تــرال در آب هاي اين 
اســتان خبر مي دهد و به همشــهري مي گويد: بــراي مقابله با 
صيد ترال به همه روســاي دادگســتري و دادستان هاي شهرها 
و بنادر اســتان دستور داده شــد تا براســاس قانون، شناور ها و 
 تجهيزاتي كه در اين زمينه مورد اســتفاده قرار مي گيرد به نفع 

دولت ضبط شود.
علــي صالحي بــا بيــان اينكــه صيد تــرال موجــب تخريب 
محيط زيســت دريا مي شــود و بايد بــا آن به شــدت برخورد 
كــرد، مي افزايد: دريا موهبت الهي اســت كه امــروز در اختيار 
 مــا قــرار دارد و بايــد از آن به عنــوان امانتي بــراي آيندگان

مراقبت كرد.

فعاليت يك صيدگاه در هرمزگان
صيد ميگو مانند ســال هاي گذشــته از نيمه مهر در اين استان 
آغاز مي شــد و بنابر اعالم معاون صيد و بنادر ماهيگيري شيالت 
هرمزگان، امســال اين فصل در صيدگاه  هرمــزگان با تصويب 
كميته مديريت صيد ميگو شيالت هرمزگان از دهم مهر تعيين 

شده است.
ابراهيم عالي زاده با اعالم اين خبر و بيان اينكه امســال به جاي 
2صيدگاه، يك صيدگاه در هرمزگان برقرار اســت، به همشهري 
مي گويد: سال گذشته 2صيدگاه از ســيريك تا جزيره هرمز و از 
هرمز تا توالي قشــم برقرار بود، اما امســال فقط يك صيدگاه از 
ســيريك تا توالي قشم برقرار اســت كه صيد در اين صيدگاه از 
تاريخ 10مهر آغاز شده. تعيين فصل صيد ميگو نيز به عنوان يك 
امر تخصصي با مشاركت مراجع علمي، تخصصي و پيشكسوتان و 

صاحب نظران صيد و صيادي انجام مي شود.
او همچنين با تأكيد بر صيد و صيادي اصولي و پايدار و توجه ويژه 
به مقررات صيادي و استفاده از ادوات صيد مجاز اضافه مي كند: 
همكاري بيش از پيش جامعه صيادي، نقش مهمي در حفظ منابع 
آبزيان براي نســل آينده و صيد پايدار خواهد داشت. استفاده از 
تورهاي صيد نامرئي يا همان )منوفيالمنت( در فصل صيد ميگو 
مانند تمامي فصول صيد، ممنوع است؛ زيرا اين نوع تور صدمه هاي 
جبران ناپذيري بــه منابع آبزي و حتي اكوسيســتم آبزيان وارد 
مي كنند. با توجه به گزارش هاي ارزيابي صورت گرفته از ســوي 
پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان، اميد است شاهد 

صيد خوبي در فصل صيد ميگوي امسال باشيم.

هرمزگان، قطب صيادي كشور
عالي زاده با بيان اينكه هرمزگان با توجه طول نوار ساحلي، تنوع 
گونه اي، تنوع روش هاي صيــد، 40درصد صيد آب هاي جنوب، 
حدود 4500شــناور مجاز و 32هزار صياد به عنوان قطب صيد و 
صيادي در كشور محسوب مي شود، ادامه مي دهد: صيد بيش از 
ميزان موجب آسيب ديدن ذخاير شده است و بازسازي ذخيره با 
دشواري انجام مي شود. براساس پيش بيني هاي انجام شده، انتظار 
داريم بيش از 150فروند لنج صيادي ميگوگير با بيش از 2هزار 

نفر صياد در فصل صيد ميگوي امسال مشاركت داشته باشند.
او درباره صيــد ميگو در فصل صيد گذشــته و تاريخ پايان صيد 
امسال نيز مي گويد: سال گذشــته 1500تن ميگو برداشت شد. 
آمار صيد به شــكل روزانه در اختيار اين مركز قرار مي گيرد و با 
توجه به ضرورت حفظ ذخاير ميگو در دريــا و ميزان صيدهاي 
روزانه اين مركز اعالم مي كند كه چه زماني بايد صيادي تعطيل 
شود. بنابراين از قبل عدد معيني نداده ايم و ميزان صيد است كه 

تاريخ پايان فصل را معين مي كند.
عالي زاده همچنين مي گويد: عرضه ميگوي صيد شده در استان 

هم همزمان با صيد به كارخانه هاي فرآوري انجام مي شود.

   
هرمزگان يكي از مراكز مهم توليد ميگوي پرورشي كشور است. 
براساس آمار منتشر شده از سوي شركت شيالت هرمزگان، سال 
گذشته 23هزار و 800 تن ميگوي پرورشي از 5700هكتار سطح 
زيركشت هرمزگان برداشت شــد. همچنين 80درصد ميگوي 
پرورشي استان به كشورهاي حاشيه خليج فارس، اروپايي، روسيه 

و چين صادر مي شود.
بيشــتر اســتخرهاي پــرورش ميگو نيــز در شهرســتان هاي 
بندرلنگه، بندرعباس، قشــم، ســيريك، ميناب و جاسك واقع 
 است. ميگوي پرورشــي هرمزگان از گونه وانامي است كه بدون

آنتي بيوتيك، سرعت رشــد باال، مقاوم در برابر بيماري ها و دارا 
بودن استانداردهاي غذايي از مهم ترين ويژگي هاي آن است.

هرمزگان در چند سال اخير، رتبه نخست توليد ميگوي پرورشي 
كشور را به خود اختصاص داده است و با وجود صيد و پرورش قابل 
توجه ميگو در اين استان و جايگاه ويژه هرمزگان درآبزي پروري 
كشور، صيدهاي ترال و غيرمجاز همواره خطر جدي براي دريا در 

دوره برداشت ميگوست.

ستاره حجتي
خبرنگار

كاهش توليد پنبه در گلستان
استان گلستان به دليل توليد پنبه مرغوب از گذشته به سرزمين طالی سفيد 
مشهور بود، اما در سال های اخير سطح كشت اين محصول به دليل گرم شدن 
زمين، كاهش بارندگی، خشك شدن رودخانه ها و در نتيجه پايين آمدن ِدبِی 

آب سدها كاهش چشمگيری داشته است.
منبع: ايرنا

عكس نوشت

 »شاهين«، توفان حاره اي كه چند 
روز است اخبار آن به گوش مي رسد گزارش

روز شــنبه )10مهر( به ســواحل 
سيستان وبلوچستان و هرمزگان رسيد و در نهايت  
روز گذشته بعد از 2 روز  از ايران عبور كرد. هرچند 
اين توفان هم اكنون با تغيير مسير به سمت جنوب 
و غرب مرزهاي دريايي ايران حركت كرده است اما 
ورودش به كشور بدون خسارت نبود. تاسيسات 
برق به ويژه در چابهار آســيب ديد و آنطور كه 
مسئوالن و كارشناسان مي گويند به دليل احتمال 
بروز مخاطرات، فعاليت هــاي دريايي همچنان 
ممنوع اســت. با اين حال زندگي در شهرهاي 
جنوبي سيستان وبلوچســتان به حالت عادي 
برگشته است و مردم فعاليت هاي روزانه را از سر 

گرفته اند.

مرگ يك صياد بر اثر توفان
مديــركل دفتر ســتاد مديريــت بحران اســتانداري 
سيستان و بلوچستان به همشــهري مي گويد: از صبح 
يكشنبه بارندگي قطع شد و گرچه وزش باد چند ساعتي 
ادامه داشت اما هوا آرام شــد. هم اكنون برآورد خسارت 
توفان در حال انجام است تا بتوانيم بازسازي و بازتواني 
منطقه را آغاز كنيم. عليرضا شــهركي بــا بيان اينكه 
بيشترين خسارت سيستان و بلوچستان در زمينه برق 
بود به طوري كه سيســتم برق اين مناطق حدود 30 تا 
40ميليارد تومان خسارت ديد،  مي افزايد: شكستگي تير 
برق و قطع كابل ها، صدمه ديدن فيبرهاي نوري مخابرات 
و مسدودشدن 2جاده از خسارت هاي وارد شده بود كه 
البته راه ها باز شده اســت. وي درباره خسارت هاي وارد 
شده به بخش شــيالت هم مي گويد: تاسيسات شيالت 

به ويژه در مزارع كشت ميگو آسيب  ديده است.  
همچنين 2شناور هم به دليل بي احتياطي صاحبانشان 
غرق شــدند كه بر اثر اين حادثه يك نفر متأسفانه جان 
خود را از دست داد. مديركل دفتر ستاد مديريت بحران 
استانداري سيستان و بلوچستان گزارش مفقودي 5نفر در 
پسابندر شهرستان دشتياري كه از سوي رسانه ها منتشر 
شده است را تأييد نمي كند و توضيح مي دهد: فعال ما فقط 
فوت يك نفر را تأييد مي كنيم و بيشتر افراد مصدوم هم 
فقط به خدمات سرپايي نياز داشتند و كسي بستري نشد. 
شهركي درباره روســتاهايي كه پيش از اين اعالم شده 
بود درصورت افزايش شــدت توفان تخليه  خواهند شد 
نيز مي گويد: روستاهاي پرخطر با هماهنگي ستادهاي 
بحران شهرستان  و فرمانداران از افراد بيمار، سالمندان 
و كودكان تخليه شد. قاعدتا بعضي از اعضاي خانواده ها 
در خانه خود باقي مانده بودند، اما بقيــه افراد به منزل 
اقوام و دوســتان خود رفتند. امكانات براي متقاضيان 
اسكان اضطراري نيز وجود داشــت و در كنار آن، براي 
افراد بي خانمان و كارتن خواب هم امكان اسكان فراهم 
شد تا در توفان آسيب نبينند. روستاهاي ما از وضعيت 
خطر خارج شده و شرايط آرام است.  وي با بيان اينكه در 
حوزه كشاورزي هم خسارتي رخ نداده است، مي  افزايد: 
بارش باران طي توفان براي بخش كشاورزي نعمت بود 
و از آنجا كه خوشبختانه در فصل برداشت محصول قرار 
نداشتيم، خسارت قابل توجهي به اين بخش وارد نشد. 
منابع آب و خاك هم خوشبختانه تقويت شد و بحراني 
در اين زمينه وجود ندارد. مديركل دفتر ستاد مديريت 
بحران استانداري سيستان و بلوچستان درباره خسارت به 
حوزه مسكن نيز مي گويد: شهرداري شهرهاي در معرض 
توفان يعني كنارك، دشــتياري، زرآباد و به ويژه چابهار 
از آبگرفتگي پيش آمده در شــنبه شب دچار مشكالتي 
شــدند. در كنارك و چابهار آبگرفتگي معابر هم پيش 
آمد، اما خرابي ســاختمان ها و منازل بر اثر توفان اتفاق 

نيفتاد. فقط بعضي خانه هاي قديمي خشت وگلي و كپرها 
آسيب پذير بودند كه با توزيع نايلون كمك كرديم مردم از 
آسيب ديدن بيشتر سرپناه خود جلوگيري كنند. شهركي 
با بيان اينكه روند عادي زندگي در شهرهاي ساحلي ادامه 
دارد، مي افزايد: حتي در روزهايي كه باد شديد و توفان 
مي وزيد نانوايي ها، سوپرماركت ها و جايگاه هاي سوخت 
تعطيل نشدند و اكنون هم فعاليت هاي روزمره در جريان 
است. وي با بيان اينكه آماده باش  نيروها تا اعالم شخص 
اســتاندار ادامه دارد، مي گويد: در حوزه سيســتان اما 
همچنان توفان 120روزه ادامه دارد، ريزگردها افزايش 
پيدا كرده اســت و مردم هنوز در ســختي هستند كه 

اميدواريم اين بال هم از استان دور شود.

اسكان اضطراري ۵۸0 نفر توفان زده در كنارك 
نيروهاي هالل احمر هنگام بروز توفان شاهين هم مانند 
ديگر بحران ها در حالت آماده بــاش بودند. مديرعامل 
جمعيت هالل احمر سيستان وبلوچســتان در اين باره 
به همشــهري مي گويد: 580نفر به دنبال صدور دستور 
تخليه روستاهاي در معرض خطر توفان حاره اي شاهين 

در شهرستان كنارك اسكان اضطراري داده شدند.
عليرضا ميربها الدين با بيان اينكه اين توفان موجب بارش 
شديد باران در نوار ساحلي جنوب سيستان وبلوچستان 
به ويژه بنــادر چابهار و كنــارك شــد، مي افزايد: براي 
جلوگيري از خسارت هاي جاني دستور تخليه روستاهاي 
در معرض خطر توفان حاره اي صادر و مقدمات اسكان 
ضروري در منطقه ايجاد شد. به گفته وي، همچنين 45 
امدادگر متخصص هالل احمر به منطقه اعزام شــدند و 

اكنون در آنجا مستقر هستند.

نيروهاي هالل احمر آماده اند
سرپرست سازمان امدادونجات جمعيت هالل احمر نيز به 
همشهري مي گويد: با هشدارهايي كه سازمان هاي امداد 
و نجات و مسئوالن استاني داده بودند، خسارت چنداني 
بروز پيدا نكرد تا نيروهاي هالل احمــر مجبور به انجام 

عمليات خاصي شوند. مهدي ولي پور مي افزايد: نيروهاي 
هالل احمر همواره آمــاده ارائه كمك در نواحي بحراني 
هستند اما اميدوارم هميشه حوادث به همين شكل باشد 

تا نياز به امدادرساني نباشد.

شاهين در هرمزگان
توفــان شــاهين روز گذشــته پــس از گــذر از 
سيستان وبلوچستان در مســير خود به سمت جنوب 
غرب به هرمزگان رسيد و خسارت هايي را در اين استان 
نيز به جاي گذاشت. مديركل مديريت بحران هرمزگان 
به همشهري مي گويد: توفان خسارت چنداني در استان 
ما به جاي نگذاشت و فقط در 10روستاي بخش ليردف 
شهرستان جاسك،شكستن تيرهاي برق موجب قطع 
برق و آســيب به تاسيسات شــد. مهرداد حسن زاده با 
بيان اينكه در اثر توفان بارندگي و سيل آسايي در استان 
اتفاق نيفتاده است، مي افزايد: در سواحل هم خسارتي 
نداشتيم و هيچ شناوري در استان ما به دليل اين توفان 
آسيب نديد. فرماندار جاسك نيز مي گويد: در پي احتمال 
خسارت توفان حاره اي شاهين، شماري از اهالي روستاي 
كروچ اين شهرســتان با درخواست خودشان در مكاني 
امن در همان حوالي روستا اسكان يافتند. محمد رادمهر 
مي افزايد: با وجــود ورود توفان شــاهين به هرمزگان، 
شرايط شهرســتان هم اكنون خوب است و تمهيدهاي 

الزم انديشيده شده.

   
شاهين هم مانند ديگر توفان هايي كه در سال هاي گذشته 
در سواحل جنوب شرق ايران اتفاق افتاده بود، از مرزهاي 
دريايي و زميني ايران خارج شد. پيش بيني و هماهنگي 
نيروهاي امــدادي در اين رخداد كمــك كرد چالش ها 
به موقع رفع شــود و آسيب ها گســترش نيابد. برآورد 
خسارت ها اما به ويژه در بخش تاسيسات برق و شيالت 
در حال انجام است و مردم اميدوارند دولت هرچه سريع تر 

به پرداخت آنها اقدام كند.

 

براساس آخرين آمار 
اعالم شــده ازسوي پيگيري

مســئوالن استاني، 
حدود 70هزار زائر از پايانه مرزي 
مهران و ۴۶1هــزار زائر اربعين از 
مرزهاي شلمچه و چذابه به كشور 
بازگشتند. آمار دقيقي از ابتالي 
زائران به كرونا وجــود ندارد، اما 
نتايج تست هاي سريع كرونا كه در 
بدو ورود انجام شده است، نشان 
مي دهد از 20هزار تست انجام شده 
در پايانه مرزي مهران، بيش از 300 
نفر تست مثبت داشته اند. از ۵هزار 
تست انجام شــده در مرز چذابه 
1۵مورد مثبت و از 70هزار تست 
انجام شــده در مرز شــلمچه 

133مورد مثبت بوده است.

30درصد زائــران ورودي از مهران 
تست كرونا دادند

معاون عمراني استاندار ايالم با بيان اينكه 
در مجموع تا ســاعت13:30روز گذشته 
)يكشــنبه 11مهــر( حــدود 64هزار و 
700زائر وارد كشور شده اند به همشهري 
مي گويد: همچنين 44هــزار و 600زائر 
هم از پايانه مرزي ايالم خارج شدند كه در 
مجموع 109هزارو300 تردد در اين مرز 

ثبت شده است.
احمد كرمي با بيان اينكــه خروج از مرز 
مهران به پايان رســيده اســت، اما ورود 
زائران هنوز ادامه دارد، مي افزايد: عده اي 
در عــراق مي مانند تا مناســبت رحلت 
پيامبــر)ص( به پايــان برســد و تقريبا 
همه زائــران تا پايان  ماه صفر به كشــور 

بازمي گردند.
به گفته وي، خدمات دهي به زائران با پايان 
پيك بازگشت در حد معمول ادامه دارد و 
زائران معموال براي پذيرايي در مرز مهران 
منتظر نمي مانند و بالفاصله بعد از ورود به 
كشور با اتوبوس به شهرهاي مقصد خود 

حركت مي كنند.

ارجاع موارد مثبت و مشــكوك به 
علوم پزشكي ها 

گرچه كرمي تأكيد مي كنــد كه تقريبا 
از 100درصد زائران ورودي تســت هاي 
سريع كرونا گرفته شده است، اما آمارهاي 
عددي اعالم شده از سوي مسئوالن استان 
نشان مي دهد فقط حدود 30درصد زائران 
ورودي از پايانه مرزي مهران تست هاي 
ســريع را انجام داده اند كه از هزار مورد 
مشكوك يا مبتالي شناسايي شده حدود 

يك سوم موارد مثبت بوده  است.
معاون بهداشتي دانشــگاه علوم پزشكي 
ايالم با بيان اينكه 5درصد زائران اربعين 
كه از مرز بين المللي مهران وارد كشــور 
شده اند، كرونا مثبت يا مشكوك به كرونا 
بوده اند به همشهري مي گويد:  از مجموع 
افرادي كه به عنوان زائر به كشــور وارد 
شدند به دليل زيرســاخت هاي فيزيكي، 
ازدحــام و شــلوغي و مقاومــت افراد، 
 حدود يك ســوم تست ســريع كرونا را 
انجام دادند. از مجموع تست هاي گرفته 
شده 5درصد افراد تست مثبت داشتند 
يا عالمت دار و مشــكوك بودند كه همه 
اين موارد به دانشــگاه هاي علوم پزشكي 
مربوطه اعالم شــد. جميل صادقي فر با 
بيان اينكه كنترل افراد وارد شده از مرز 
مهران از نظر بيماري كرونا در تمام طول 
ســال انجام مي شــود، مي افزايد: در هر 
زماني اگر كســي به پايانه مرزي وارد و 
تستش مثبت شــود يا عالمت دار باشد 
به دانشگاه علوم پزشــكي شهر مربوطه 
اعالم مي كنيم و ايــن بيماريابي مختص 

اربعين نيست.
وي با اشاره به اقداماتي چون نمونه برداري 
از آب، موادغذايــي، گندزدايــي پايانه و 
ســرويس هاي بهداشــتي و... توضيــح 
مي دهد: بــا وجود اينكه تصور مي شــد 
تردد زميني زائر نداشــته باشــيم و اين 
موضوع دير اعالم شد، اما مراسم با كيفيت 
و كنترل هــاي بهداشــتي قابل قبول به 

سرانجام رسيد.
به گفته صادقي فــر، به منظــور كنترل 
مــوج ورودي زائران با كمك دانشــگاه 
علوم پزشــكي كرمانشاه و لرستان تالش 
شد ســالمت افراد بررسي شــود؛ افراد 
مشكوك و مثبت از بقيه جدا و به صورت 
جداگانه به استان هاي محل سكونت اعزام 
شدند و به مســئوالن استاني تعداد افراد 
بيمار و اطالعات آنها نيز اعالم شده است.

معاون بهداشتي دانشــگاه علوم پزشكي 

ايــالم اظهــار اميــدواري مي كنــد 
زيرساخت هاي بهداشتي مرز تقويت شود 
تا در سال هاي آينده بيماريابي و مراقبت 

سندروميك جدي تر صورت گيرد.

تست سريع 1۵درصد زائران ورودي 
از شلمچه

در خوزستان هم آمار شــرايطي مشابه 
دارد. براساس اعالم رئيس كميته جذب 
مشــاركت هاي مردمي، تغذيه و اسكان 
ستاد اربعين خوزستان، در چند روز اخير 
461هزار زائر اربعين شامل 456هزار زائر 
از مرز شــلمچه و 5هزار زائر از چذابه به 

كشور بازگشتند.
حجت االسالم ســيدمحمود موسوي با 
بيان اينكه 70موكب ثابت و 127موكب 
پشتيبان درمرزهاي شــلمچه و چذابه 
به زائران خدمت رســاني كردند، تأكيد 
كرده اســت كــه بــا نزديك شــدن به 
آخرين مرحله بازگشت زائران اربعين به 
كشور، خدمت رســاني موكب ها در مرز 
 شلمچه از روز گذشته، يكشنبه به پايان

رســيده اســت. آمار ورودي زائــران از 
مرزهاي شلمچه و چذابه هم در شرايطي 
اعالم مي شــود كه از اين تعــداد حدود 
70هزار تست در شلمچه و 5هزار تست در 
چذابه انجام شده است؛ يعني درحالي كه 
از صددرصد زائران ورودي به چذابه تست 
ســريع كرونا گرفته شــده، فقط حدود 
15درصد زائران ورودي از شلمچه تست 

سريع كرونا را انجام داده اند.

آمار تســت هاي كرونــا در همه 
ورودي ها 

رئيس كميته بهداشــت و درمان اربعين 
مي گويد: از 28شــهريور تا 10مهر كل 
ورودي و خروجــي زائــران در فرودگاه 
تبريز 2179مورد بود كــه از اين تعداد 
براي 15نفر تست پي سي آر انجام شد و 

نتيجه تست اين افراد منفي بود.
پيمان صابريــان مي افزايد: همچنين در 
فرودگاه تهران 78هزار و 11نفر ورودي 
و خروجي زائــران بود كــه از اين تعداد 
389نفر تست پي ســي آر دادند و نتيجه 
تســت 8نفرشــان مثبت بود. 15هزار و 
842نفر نيــز جمــع ورودي و خروجي 
زائران از فرودگاه مشــهد بود كه از اين 
تعــداد براي 4هــزار و 577نفر تســت 
پي ســي آر انجام شــد و 20نفــر نتيجه 
تستشــان مثبت شــد. جمع ورودي و 
خروجي زائــران از فرودگاه شــيراز نيز 
2هــزارو 992 نفــر بــوده و از مجموع 
يك هزارو359 تست پي ســي آر نتيجه 

تست همه اين افراد منفي بوده است.
رئيس كميته بهداشــت و درمان اربعين 
همچنين ادامه مي دهــد: 3هزارو 633 
نفر جمعيت ورودي و خروجي زائران از 
فرودگاه اصفهان ثبت شد كه از اين تعداد 
براي 92نفر تست پي سي آر صورت گرفت 

و نتيجه تست 2نفر مثبت بود. 
يك پرواز رفت شــامل 140مسافر نيز از 
كرمان به عراق و يك پرواز برگشت شامل 
137مسافر از عراق به كرمان انجام شد كه 
از 137 مسافر بازگشته از عراق به كرمان 
براي 127 نفر آنها تست سريع كرونا انجام 
شــد و از اين تعداد 27 نفر تست مثبت 

كرونا داشتند.
به گفته صابريان، به طور كلي جمع ورودي 
و خروجــي زائران از مرزهــاي زميني و 
هوايي 395هزار و 283نفر بود كه از اين 
تعداد براي 82هزار و 867نفر تست سريع 
كرونا انجام شــد و نتيجه تست 258نفر 
مثبت بود و براي 6هــزارو 973 نفر نيز 
تست پي ســي آر صورت گرفت و نتيجه 

تست 33نفر مثبت بود.

   
با توجــه به اينكه تســت هاي ســريع 
كرونا ممكن اســت نتيجه منفي كاذب 
داشته باشد، پزشــكان توصيه مي كنند 
و اميدوارند كه زائران تــا چند روز بعد از 
بازگشــت همه پروتكل هاي بهداشتي را 

حتي در خانه هم رعايت كنند.

احتمال وقوع توفان های حاره اي در جنوب ايران چقدر است؟
»شاهين«  از ايران عبور کرد

افزايش شدت و تعداد توفان هاي حاره اي  
توفان هاي حاره اي ازجمله حوادث طبيعي هستند كه در سواحل ايران كمتر اتفاق مي افتند، شايد هر چند سال 
يك بار خبري درباره آنها به گوش برسد، اما اين نوع رخدادها  رخداد بومي اين مناطق نيستند. رئيس مركز ملي 
خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي درباره توفان حاره اي »شاهين« به همشهري مي گويد: در چند 
سال  گذشته توفان هايي مانند چاپاال و گونو در سواحل ايران اتفاق افتاده است. اين توفان ها به عرض هاي شمالي تر 
اقيانوس هند حركت مي كنند و به سمت غرب و در موارد نادر به سوي خشكي مي روند. خاستگاه اصلي شاهين، 
پاكستان و خشكي بود. اين توفان با حركت به سمت دريا رطوبت كسب كرد و انرژي آن بيشتر شد. گرماي ناشي 
از تبديل بخار به مايع در توفان باعث ايجاد جريان باالسو مي شود كه همين اتفاق موجب شد توفان قدرت بگيرد 
و به سمت سيستان و بلوچستان بيايد و هم اكنون هم به سمت غرب حركت كرده است و احتماال به سمت امارات 
خواهد رفت. احد وظيفه با بيان اينكه اين توفان ها در مناطق حاره اي يا خط استوا و روي اقيانوس ها ايجاد مي شوند، 
مي افزايد: فراواني اين توفان ها با گرمايش زمين در مناطقي مانند اقيانوس اطلس و سواحل آمريكا افزايش پيدا 
كرده است. از سوي ديگر توفان هاي سال هاي گذشته مانند توفاني كه چند سال قبل در فيليپين اتفاق افتاد بادهاي 
پيراموني با سرعت 300كيلومتر بر ساعت داشت كه بسيار ويرانگر هســتند. اين نشان مي دهد عالوه بر تعداد 
توفان هاي حاره اي شدت آنها هم بيشتر شده است. وي با بيان اينكه ايران به طور نسبي در مقايسه با آمريكا و چين 
كه گذر اين توفان ها در آنها زياد است گذر توفان كمي دارد، می گويد: توفان شاهين از توفان هاي قبلي كوچك تر 
بود، چون در مسير ساحل حركت مي كرد. در آب هاي مجاور ما توفان ها فراواني زيادي ندارد، اما در روند شكل گيري 
و تعداد توفان ها، ما هم هر سال با يكي دو توفان مواجه هستيم. به نظر مي رسد آنچه به دليل تغييرات اقليمي ايجاد 

شده است بر منطقه اقيانوس هند هم اثر گذاشته و فراواني توفان ها را افزايش داده است.

ث
مك

حميده پازوكي
خبرنگار

 تنها 400  نفر از زائران ورودی
از3 مرز زمینی کرونا داشته اند

از مجموع تست های كرونای انجام شده در مرز مهران 
تنها ۵ درصد مثبت بوده اند

سيده زهرا عباسي
خبرنگار

بيشترين خسارت توفان شاهين به زيرساخت های برق بوده است   عكس: ايرنا
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خبر روز

خبرهای کوتاه

انتصابدوازدهمينرئيسسازمان
حفاظتمحيطزيست

پس از 2 ماه از تشــكيل دولت سيزدهم، ســرانجام معاون جديد 
رئيس جمهوري در سازمان حفاظت محيط زيست کشور انتخاب 
شد. تأخير در اعالم رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، شائبه 
تبديل شدن اين نهاد حاکميتي به وزارتخانه را شدت بخشيده بود. 
به خصوص که 28نماينده مجلس در اين مدت، دوباره طرح وزارت 

محيط زيست را به جريان انداختند.
علي سالجقه پس از اســكندر فيروز، بنيانگذار سازمان حفاظت 
محيط زيســت، منوچهر فيلي، عباس ســميعي، تقــي ابتكار، 
رضاحســين ميرزاطاهري، هادي منافي، معصومه ابتكار، فاطمه 
واعظ جــوادي، محمدجواد محمــدي زاده و عيســي کالنتري 
به عنــوان دوازدهمين رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت 
انتخاب شده است. او دانش آموخته مهندسي آب است و رياست 
سازمان جنگل ها را در کارنامه مديريتي خود دارد. علي سالجقه، 
دانش آموخته دانشگاه تهران اســت و مدرك کارشناسي خود را 
در مهندســي منابع طبيعي - آبخيزداري و مدرك کارشناســي 
ارشدش را در مهندسي آبخيز- سيالب از دانشگاه تهران دريافت 
کــرد. او داراي دکتري مهندســي رودخانه از دانشــگاه تهران و 
مدرك پسادکتري مهندســي منابع آب از فلوريداي آمريكاست 
و مقــاالت متعددي را به زبان فارســي و انگليســي تاليف کرده 
است. حدود 2ماه پيش 160استاد دانشگاه، پژوهشگر و کنشگر 
محيط زيست و منابع طبيعي ايران، در نامه اي سرگشاده خطاب 
به رئيس جمهوري به او پيشنهاد دادند تا علي سالجقه را به سمت 
معاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت 
منصوب کند. رقيبان او در اين مسير قربان شهرياري، مشاور ارشد 
ستاد انتخابات رئيس جمهور کنوني و داراي دکتراي منابع طبيعي 
و محيط زيســت، احمد کيخا، دکتراي اقتصاد کشاورزي و سميه 

رفيعي رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس بودند.
سالجقه در سال هاي 87تا 95ِســمت هايي چون رئيس انجمن 
آبخيزداري ايران، رئيس دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، 
معاون وزير جهادکشــاورزي و رئيس ســازمان جنگل ها، معاون 
آموزشي، اداري و مالي دانشــكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، 
رئيس پرديس کشــاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، رئيس 
اتحاديه انجمن هاي علمي منابع طبيعي و محيط زيســت ايران 
و عضو انجمن مهندســي منابع آب ايران را داشت. او از سال 86 
تا 87 مديرکل مشــارکت هاي مردمي و مديــرکل دفتر اقتصاد 
محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست کشور بود و در اين 
بازه زماني، به عنوان دبير کميته ملي توســعه پايدار اين سازمان 
فعاليت داشــت. حال او بايد براي اجرايي شدن قوانيني همچون 
قانون هواي پاك که زيرساخت هاي اجرايي شدن آن وجود ندارد و 
ابر بحران هاي محيط زيستي ايران همچون بحران مديريت منابع 
آبی راه حل هايی داشته باشد و سازمان هاي متولي را براي پايداري 

سرزمين در عين توسعه، متقاعد کند.

دستگيري۴۸۹متخلف
زيستمحيطيدرلرستان

مديرکل حفاظت محيط زيست لرســتان از دستگيري 489 متخلف 
زيست محيطي در شش ماهه اول امســال در اين استان خبر داد. به 
گزارش ايسنا ،مهرداد فتحي بيرانوند، گفت: پرونده خاطيان به محاکم 
قضايي ارجاع شده است. بيشــترين تخلف در حوزه صيد آبزيان در 
منابع آبي استان اتفاق افتاده که در اين راســتا 97 تور ماهيگيري، 
يك دســتگاه موتور برق، 177 قالب و 878 قطعه ماهي از متخلفين 
کشف و ضبط شده اســت. فتحي بيرانوند ميزان ضرر و زيان وارده به 
محيط زيست در اثر تخلفات صورت گرفته را 8ميليارد و 605 ميليون 
ريال اعالم کرد و يادآور شد: از اين ميزان رقم 618 ميليون و 870 هزار 

ريال وصول شده است.

تاالبآقگلدرآستانهنابودي
اگر دســتگاه هاي متولي به تاالب آق گل رســيدگي نكنند در آينده 
نزديك اين تاالب نابود مي شــود. به گزارش مهر، سيدعلي آقازاده، 
 اســتاندار مرکزي گفت: اين تاالب از نظر ســاختاري فــوق العاده

آسيب پذير است و اگر از جانب دســتگاه هاي مسئول حمايت نشود 
در آينده اي نزديك از بين خواهد رفت. استاندار مرکزي با بيان اينكه 
مديريت تاالب آق گل پروژه مشترك بين 2 استان مرکزي و همدان 
است، تأکيد کرد: نياز است موضوعاتي که تعريف شده و مورد تأييد 2 
استان است براي اين تاالب دنبال شود. تاالب آق گل يكي از تاالب هاي 
طبيعي و فصلي غرب کشور است که در مرز اســتان هاي مرکزي و 

همدان قرار دارد.

افزايشهمكاريها
برايصيانتازپاركمليگلستان

همكاري هاي ميان استاني براي صيانت از پارك ملي گلستان افزايش 
مي يابد. به گزارش ايرنا، مديرکل مديريت بحران استانداري گلستان 
گفت: باهدف افزايش سطح هماهنگي بين اين استان و خراسان شمالي 
در حوزه آمادگي، پيشگيري و مقابله با حوادث و بحران هاي مختلف 
ازجمله موضوع حريق در پارك ملي گستان و حوادث زمستانه نشست 
مشترکي برگزار شد. رسول حسام، افزود: باتوجه به تجربيات سال هاي 
گذشته استان هاي گلستان و خراسان شمالي در اين نشست تصميمات 
خوبي براي استفاده از ظرفيت 2 اســتان براي پيشگيري از حريق در 
منطقه به ويژه پارك ملي گلســتان و انجام اقدامــات مرتبط با طرح 
زمستانه مانند آموزش و ساماندهي جوامع محلي و روستاييان حاشيه 
جنگل براي حضور به موقع در حوادث و جذب اعتبارات ملي و استاني 
براي بازسازي، نوسازي و ارتقاي تجهيزات و امكانات گرفته شد. حسام 
ادامه داد: شرايط خشكسالي امسال و پيش بيني ها در رابطه با تأخير 
بارندگي در فصل زمستان، اختصاص و استقرار بالگرد و احداث پايگاه 
اطفاي حريق در پارك ملي گلستان از ديگر مصوبات  اين نشست بود 

که قرار شد 2 استان در سطح ملي اين موارد را پيگيري کنند.

 70درصد از کارکنان هتل هاي ايــران به اعالم جامعه 
هتلداران ايران واکسينه شــده اند تا بدين ترتيب يكي از گردشگري

امن ترين اقامت هاي دوران کرونايي ايران در تعطيالت 
پيش رو براي گردشگران و مســافراني که با تدابير بهداشتي و رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي تصميم به سفر دارند، رقم بخورد.
هتل هاي کشور همچنين تخفيف هاي خود را براي اقامت گردشگران 
اعمال کرده اند، اما نرخ تورهاي داخلي گردشــگری در کشور همچنان 

باالست و دليل آن نيز قيمت باالي هزينه حمل ونقل در ايران است.
بررســي همشــهري از بازار ســفرهاي داخلي در تعطيالت پيش رو 
مشخص مي کند هزينه سفر در قالب تور هاي هوايي به مقصد کيش از 
يك ميليون و 500 هزار تومان تا 3ميليــون تومان براي هر نفر قيمت 
خورده است. تورهاي سفر به قشم نيز از 2تا 3ميليون تومان براي هر نفر 
 تعيين نرخ شده است. سفر به مشهد در قالب تور در تعطيالت پيش رو از 
حدود يك ميليون تومان تا بيش از 2 ميليــون تومان هزينه دارد و در 
 اين شرايط به نظر مي رسد حجم سفرهاي زميني ايراني ها در تعطيالت 

پيش رو افزايش چشمگيري نسبت به گذشته داشته باشد.
اگرچه مسئوالن ســتاد ملي مقابله با کرونا به همشهري خبر داده اند 

که محدوديت ســفرهاي خودرويي در شــهرهاي قرمــز و نارنجي بر 
قرار اســت و جرايم راهنمايي و رانندگي نيز براي مســافران شهرهاي 
قرمز و نارنجي به قوت خود پابرجاســت، اما بيشــتر نقاط کشــور به 
رنــگ زرد و البته کمتر بــه رنگ آبي بازگشــته اند و با عبــور از پيك 
پنجم کرونا به نظر مي رســد مســافران جاده اي ايــران در تعطيالت 
 اين هفتــه همچنان رکورددار ســفر خــارج از تورهاي گردشــگري

 در کشور باشند. پيگيري هاي همشهري از ادارات راه در شهرهاي شمالي 
بيانگر آن است که جاده هاي شمالي ايران پيش بينی می شود از امروز تا 
پايان هفته با ترافيك سنگين مواجه شود و کارکنان ادارات راهداري نيز 
از امروز تا پايان هفته و روز شنبه در حالت آماده باش کامل قرار گرفته اند.

اداره مديريت و اطالعات راه هاي اســتان مازندران به همشهري اعالم 
کرده است که از صبح امروز سفرهاي خودرويي به مازندران آغاز مي شود 
و جاده هاي منتهي به اين استان با ترافيك مواجه خواهند شد؛ به همين 
دليل نيز تمامي پرسنل و کارکنان اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان مازندران در آماده باش کامل به  سرمي برند و اين وضعيت تا روز 

شنبه که به خروج مسافران از مازندران مي انجامد، برقرار است.
 از استان گيالن نيز خبر مي رســد که بخش زيادي از مسافراني که در

2 هفته اخير به گيالن سفر کرده اند در اين استان رسوب کرده و ماندگار 
شده اند و پيش بيني مي شــود اين هفته نيز با ورود مسافران جديد به 
استان گيالن حجم مســافران غيربومي اين اســتان افزايش بيشتري 

داشته باشد.
برهمين اســاس اداره مديريــت و اطالعات راه هاي اســتان گيالن به 
همشهري خبر داده است که اســتان گيالن در هفته گذشته روزهاي 
شلوغي را پشت سر گذاشت و بخشي از مسافراني که در 2 هفته اخير به 
اين استان سفر کرده اند هنوز از گيالن بازنگشته و پيش بيني مي شود 

مسافران رسوب شده در گيالن تا پايان اين هفته نيز در گيالن بمانند.
براساس آنچه مسئوالن اداره اطالعات و مديريت راه هاي استان گيالن 
به همشهري گفته اند، خودروهاي با پالك هاي غيربومي در اين استان 
در حجم زياد نسبت به 3 هفته قبل مشاهده مي شــوند. براساس اين 
اخبار، پيش بيني مي شود جاده هاي منتهي به استان گيالن نيز از امروز با 
ترافيك باال مواجه شود و ازدحام مسافران در گيالن هم تا جمعه شب و 
روز شنبه ادامه داشته باشد. براساس اطالعات مرکز مديريت و اطالعات 
راه هاي استان گيالن، در 2هفته اخير حجم ورود مسافران خودرويي به 
استان گيالن نسبت به هفته هاي گذشته دوبرابر شده است و اين هفته 

نيز تمامي پرسنل اداره راه استان گيالن براي مديريت حجم خودروهاي 
ورودي به اين استان در آماده باش کامل به سر مي برند.

پيش بيني افزايش ســفرهاي خودرويي خارج از چرخه گردشگري به 
شهرهاي شــمالي کشور در شــرايطي صورت مي گيرد که استان هاي 
مازندران و گلستان و بخشي از استان گيالن همچون بسياري ديگر از 
شهرهاي کشور در وضعيت زرد کرونايي قرار دارند و فرصت سفر کم خطر 
درصورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي را براي مسافران ايجاد کرده اند.

فعاالن صنعت گردشگري اما معتقدند بهتر است سفرهاي جاده اي و با 
خودروی شخصي در قالب تورهاي گردشگري تعريف شود تا هم امنيت 
سالمت گردشگران و مسافران در سفرهاي ايمن با رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي و در اقامتگاه هاي رسمي کنترل شــده و در نظارت وزارت 
بهداشت تأمين شود و هم مسافران بتوانند بهره بيشتري از سفرهاي خود 
ببرند. اما نگاهي به قيمت تورهاي گردشگري و هزينه حمل ونقل نشان 
مي دهد که سفر در قالب تور براي گردشگران و مسافران بيش از سفرهاي 
شخصي هزينه بر است و شايد به همين دليل است که مسافران عالقه اي 
به سفر با تورهاي گردشگري نشان نمي دهند و جاده هاي شمالي را به 

خط ترافيكي طوالني تبديل مي کنند.

كاهشتخلفاتمحيطزيستی
ميزان صيد غيرمجاز آبزيان63درصد، شكار غيرمجاز پرندگان 24درصد و شكار غيرمجاز پستانداران 12درصد کاهش داشته است

درســت زماني که کرونا در کشور 
محيط
جوالن مي  داد، تعدادي از متخلفان زيست

حوزه شكار و محيط زيست براي 
مدت کوتاه و يك ساله دست از شكار کشيدند و 
اجازه حيات به محيط زيست دادند. حاال براساس 
آمار تخلفات در حوزه شكار و صيد و ايجاد آلودگي 
سازمان حفاظت محيط زيست، سال 99 نسبت به 
ســال 98 با روند کاهشــي تخلفــات در حوزه 
محيط زيست مواجه شــديم. ولي در 5ماهه اول 
سال 1400 و تغيير رويه ها و رويكرد ها، منحني 
شيب تخلفات محيط زيستي به ميزان 2درصد 
باالتر رفت. فصل شكار البته اواخر پاييز و زمستان 
شــروع مي شــود و انتظار مي رود کــه منحني 
تخلفات در حوزه شكار و جرايم محيط زيستي با 

ورود به نيمه دوم سال باالتر رود.
منوچهر فالحي، معاون جانشين يگان حفاظت 
محيط زيســت در گفت وگو با همشهري درباره 
آمارهاي سال 99 نسبت به سال 98 مي گويد: در 
سال 99 نسبت به سال 98 ميزان صيد غيرمجاز 
آبزيــان 17درصد کاهش يافته اســت. شــكار 
غيرمجاز پســتانداران نيز 15درصد و شروع به 
صيد و شــكار 10درصد کاهش يافت. اما در اين 
زمان، نگهداري و خريــد و فروش حيات وحش 
زنده يا تاکسيدرمي شــده 40درصــد افزايش 
داشت. کشف سالح غيرمجاز شكاري در يك سال 
منتهي به اســفندماه سال گذشــته، نسبت به 
ســال قبل تر 10درصد و کشــف سالح جنگي 
نيز 33درصد کاهش يافت. در اين مدت کشــف 
ادوات و وسايل شــكار ازجمله تور، قفس و تله 
نيز 24درصد کاهش يافت. همچنين در سال 99 
نسبت به سال 98 دستگيري ها و تعداد متخلفان 

نيز هر کدام با 18درصد کاهش مواجه شد. 

مقايسهآمار5ماهنخست1۴00بامدتمشابه
سالقبل

در 5ماه اول امسال نسبت به 5ماه نخست سال 99 
آمارها اندکــي متفاوت اســت. منوچهر فالحي 
در اين بــاره مي گويــد: ميزان صيــد غيرمجاز 
آبزيان63درصــد، شــكار غيرمجــاز پرندگان 
24درصد و شكار غيرمجاز پستانداران 12درصد 
کاهش داشته اســت. نگهداري، خريد و فروش 

حيات وحش زنده يا تاکسيدرمي شده نيز 2درصد 
افزايش داشت. شروع به صيد و شكار 36درصد 
افزايش يافته و کشف ســالح غيرمجاز شكاري 
در بازه  زماني 5ماهه امسال، نسبت به سال قبل، 
4درصد، سالح جنگي 15درصد و ادوات صيد و 

شكار 37درصد کاهش داشته است.
به گفته اين مقام مسئول، پرونده هايي که در حوزه 
آلودگي هاي زيست محيطي تشكيل شده است در 
سال 99 نسبت به سال 98 حدود 39درصد کمتر 
بود و اين آمار در 5ماه اول امسال 37درصد نسبت 

به مدت مشابه کاهش يافت.
منوچهر فالحــي درباره دليــل روند هاي رو به 
کاهش کــه در ســال 99 شــاهد آن بوده ايم، 
مي گويد: آمارهاي رو به کاهــش 2دليل عمده 
دارد؛ در ابتداي شيوع بيماري کرونا، تصور عموم 
بر اين بود که کرونا از حيوانات به انســان منتقل 
مي شــود. اگرچه حيوانات مرتبط با اين بيماري 
در کشــور وجود ندارد، ولي همين تفكر به نفع 
محيط زيســت تمام شد و باعث شــد عده اي از 
متخلفان دســت به شــكار نزنند. موضوع ديگر 
ممنوعيت تردد اســتاني در سراسر کشور بود. با 
کاهش دسترسي عده اي از متخلفان به ويالهاي 
خود در حواشي جنگل ها و مناطق حفاظت شده، 
تا حدودي ميزان تخلفات کاهــش يافت. البته 
براي سابقه دارها اين مســائل مطرح نبود. ولي 
کرونا باعث شــد جمعيت بزرگي به شكار نيايند 
و تمرکز نيروهاي يگان حفاظت روي متخلفان 
باسابقه باشد. در ســال هاي اخير خانواده ها به 
يكي از مهم تريــن مخالفان شــكار و حافظان 
طبيعت تبديل شده اند. منوچهر فالحي، معاون 
جانشين فرمانده يگان حفاظت محيط زيست در 
اين باره مي گويد: در سال هاي اخير يگان حفاظت 
بخشي از زمان خود را به آموزش جوامع محلي و 
دانش  آموزان اختصاص داده است. ثمره اين کار 
تشكيل شبكه افرادي در جوامع محلي به عنوان 
ريش سفيدها، اعضاي شــوراي روستا، بسيج و 
اعضاي خانواده هايي بود که به طور غيرمستقيم 

مانع از فعاليت شكارچيان غيرمجاز مي شوند.
او با تأکيد بر تمرکز فعاليت يــگان حفاظت در 
افزايش آمار هاي کشفيات پيش از صيد و شكار 
مي گويد: هر چه کشفيات قبل از اينكه مرگ جانور 
در صيد و شــكار اتفاق بيفتد بيشتر باشد، نشان 
مي دهد که متخلفان تحت رصد بيشتري هستند. 
اين نشان مي دهد که نيروها حضور بيشتري در 

منطقه دارند. اما آمارهاي ارائه شده در شرايطي 
است که متغيرهاي حفاظت در سال 99 نسبت 
به سال 98 تغيير کرده اســت. بدين معنا که در 
مناطق حفاظت شده بدون تغيير تعداد افراد يگان 

حفاظت آن منطقه افزايش يافته است.
او از دوگانگي هــا در مورد محيط بان ها ســخن 
مي گويد کــه در خــارج از ســازمان حفاظت 
محيط زيســت هيچ کس متوجه شرايط دشوار 
محيط بانان نمي شــود. منوچهر فالحي توضيح 
مي دهد: اگر در سازمان حفاظت محيط زيست، 
مناطق را ارتقای ســطح ندهيم، در روند توسعه 
غيرپايداري که در حال گسترش است، آن مناطق 
ديگر ارزش زيستگاهي خود را از دست مي دهد 
و بخشي از آثار طبيعي ملي نيز ويژگي هاي ناب 
خود را به دليل شكل توسعه از دست مي دهند. از 
سوي ديگر، اگر بخواهيم مناطق را ارتقای سطح 
دهيم، بايد از سازمان جنگل ها و مراتع و وزارت 
صمت مجوز بگيريم. جهادکشاورزي مشروط به 
برقرار بودن سامانه هاي عرفي و حق »علف چر« را 
مســتثنيات مي  داند و وزارت صمت هم مجوز را 
مشروط به بهره برداري تا آخرين ذخيره معدني 
آن منطقه مي دهد. در نتيجه ما مجبوريم مناطقي 
را انتخاب کنيم که در لحظــه متعارض بالفعل 
دارد. اگر چنين نكنيم آن منطقه در کوتاه مدت 
ارزش ذاتي و زيستگاهي خود را از دست مي دهد. 
هم اکنون نيز فقــط 11درصد مناطق کشــور 
حفاظت شــده هســتند و براي آن نيروي کافي 
وجود ندارد. پس بايد به ســمتي برويم که اگر 
شــوراي عالي محيط زيســت تصميم به ارتقای 
منطقــه اي مي گيرد، براي مناطق کوهســتاني 
مجوز اســتخدام حداقل 50محيط بان به همراه 
تجهيزات خودرو، موتورســيكلت و پاســگاه را 
بدهد. او تأکيد مي کند که اعداد و ارقام کشفيات 
و برخورد با متخلفان در شرايطي به دست آمده 
است که مناطق تحت حفاظت افزايش يافته ولي 

متغيرهاي حفاظتي خير. 
معــاون جانشــين فرمانــده يــگان حفاظت 
محيط زيســت مي گويد: نبايد خودمان را گول 
بزنيم. بخشي از کاهش تخلفات مربوط به کرونا و 
ممنوعيت تردد بود، ولي اگر مي خواهيم به سمت 
کاهش بيشتر تخلفات برويم، بايد نيروهاي يگان 
حفاظت محيط زيســت را افزايش دهيم، چون 
هنوز افرادي دست به شكار  غيرمجاز مي زنند و به 

سزاي اعمالشان نمي رسند. 
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سازمان هواشناسي با اشاره به ورود سامانه کم فشار حاره اي به کشور، از بارندگي 
شديد طي امروز در جنوب شرق کشــور و کاهش 3 تا 7 درجه اي دما در برخي آبوهوا

استان ها خبر داد. براساس تحليل نقشــه هاي همديدي و آينده نگري سازمان 
هواشناســي در 3روز آينده در اردبيل، بارش باران و در برخي مناطق اســتان هاي مازندران و 
گلستان بارش هاي پراکنده پيش بيني مي شود. از روز سه شنبه تا جمعه در سواحل درياي خزر 
و اردبيل بارش باران و روند کاهش 3تا 7درجه اي دما پيش بيني شده است. تا آخر هفته نيز براي 
شمال استان هاي آذربايجان شــرقي و آذربايجان غربي در برخي ساعات رگبار باران، وزش باد 
شديد و گاهي رعد و برق موقتي پيش بيني مي شود.  درياي خزر نيز طي امروز مواج خواهد بود. 
براساس اعالم سازمان هواشناسي، طي2روز آينده در شرق کشور به ويژه زابل و شرق کرمان، در 
برخي ساعات وزش باد شديد با احتمال خيزش گردوخاك پيش بيني مي شود. با ورود سامانه 
کم فشار حاره اي از روي اقيانوس هند به درياي عمان و تأثير آن در جنوب شرق کشور، امروز در 
جنوب سيستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و درياي عمان بارندگي و وزش باد شديد پيش بيني 
مي شود. آب هاي درياي عمان و تنگه هرمز نيز در اين مدت مواج بوده و باعث صدور هشدار در 
سطح قرمز از سوي سازمان هواشناسي شده است. محمد دادرس، مديرکل هواشناسی گيالن 
نيز  در گفت وگو با ايسنا  به کاهش 4 تا 9 درجه اي متوسط دماي هواي اين استان اشاره کرد  و 
گفت: افزايش ابر، بارندگي، وزش باد نسبتا شــديد و رعد و برق با شدت و ضعف از ظهر فردا تا 
شنبه هفته آينده مورد انتظار است. دادرس، آسمان گيالن را نيمه ابري تا ابري و مه آلود همراه 
با وزش باد دانست و اظهار کرد: اسب ووني با 8 درجه سلسيوس و منجيل با 22 درجه سلسيوس 
به ترتيب سردترين و گرم ترين نقاط استان هستند. او با اشاره به کاهش 4 تا 9 درجه اي متوسط 
دماي هواي استان، گفت: بارندگي، وزش باد نسبتا شديد و  رعد و برق با شدت و ضعف تا شنبه 
انتظار می رود. دادرس از احتمال آبگرفتگي، باال آمدن ناگهاني سطح آب رودخانه ها، جاري شدن 
رواناب در مسيل ها، رانش و لغزش و برخورد صاعقه خبر داد و خاطرنشان کرد: مجموع بارندگي 
4 روز گذشته نشان مي دهد که رضوانشهر با ثبت 346 ميلي متر، بندرانزلي با ثبت 200 ميلي متر 

و آستارا با ثبت 172 ميلي متر بارندگي، بيشترين حجم بارش ها را به خود اختصاص داده اند.

بارششديدوكاهشدمادرچندروزآينده

اعالم آماده باش کامل در گيالن و مازندران براي مديريت مسافران 
ورودي در تعطيالت پيش رو

معاون جانشين يگان حفاظت محيط زيست: کاهش تخلفات در حوزه محيط زيست به دليل 
شيوع کرونا و ممنوعيت ترددهاي بين استاني بود
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شهري با وسعت تهران كه پذيراي جمعيتي بالغ بر 9ميليون و 400هزار 
نفر است گستره وســيعي از تنوع جمعيتي را در خود جا داده و اين 
درهم تنيدگي باعث شده تا حجم وسيعي از نيازها در آن شكل گيرد. 
مترادف با تغيير طيف هاي جمعيتي، نيازها نيز در شهر دچار تحول 
مي شود لذا ضروري است تا مديريت شهري مترادف با اين تغييرات، 
نيازسنجي هاي الزم را به انجام رسانده و در زمينه رفع آنها به صورت 

هدفمند عمل كند.
متأسفانه تاكنون تحقيق جامعي از تعداد معلوالن و جامعه آماري آنان 
در كالنشهر تهران صورت نگرفته است. آنطور كه آمارهاي بين المللي 

حكايت دارد 10درصد از جمعيت هر شهر مربوط به معلوالن است لذا 
اين يك واقعيت انكارناپذير است كه اين قشر بخش مهمي از ساختار 
جمعيتي شهر را به  خود اختصاص مي دهند. بر همين اساس ضرورت 
دارد تا شوراي شــهر و شــهرداري اين طيف جمعيتي را با نگاهي 
ژرف انديشانه مدنظر قرار داده و آنان را از حق شهروندي خود بهره مند 
كنند. همچنين با وجود اجراي طرح هاي بسيار براي معلوالن در شهر 
تهران هنوز مي بينيم كه اين قشر در  ابرشهرتهران به حق حقيقي خود 
دست نيافته اند و همچنان اقدامات بسياري براي تحقق حضور آنان در 
فضايي آرامش بخش الزم و ضروري است. درحالي كه جامعه معلوالن 
طيف هاي مختلفي را در بر مي گيرد و عموما بــا اقداماتي همچون 
برجسته سازي  مسير براي نابينايان و همواركردن سطوح براي معلوالن 
حركتي شــهر تا حدودي خود را آماده حضور آنان در فضاي شهري 
كرده است، اما تدابير الزم براي كم شنوايان و ناشنوايان كمتر ديده 
شده و به جرأت مي توان گفت كه براي اين قشر هنوز اقدام چنداني 

در دستور كار قرار نگرفته اســت. به نظر مي رسد روز و هفته جهاني 
ناشنوايان مي تواند بهانه اي باشــد براي آنكه مديريت شهري براي 
احصای نياز آنان وارد ميدان شده و با تشكيل كارگروه هاي تخصصي 
در اين زمينه در گام نخست نيازهاي جامعه ناشنوايان براي حضور در 
شهر را شناسايي كند و در گام دوم با برآورد هزينه، زمينه را براي تحقق 
طرح ها و اجراي آن در شهر را فراهم آورد. نبايد فراموش كرد كه اين 
حق يك ناشنواست تا در عرصه عمومي شهر داراي جايگاهي خاص و 
مطابق با معلوليتش باشد تا اين حس در او ايجاد شود كه در برنامه هاي 

كالن، رفع نيازهايش در طرح ريزي ها مدنظر قرار مي گيرد.
خوشبختانه طي سال هاي گذشته دستگاه هاي push button در 
حدود 70تقاطع مهم شهر تهران نصب شده و تا حدودي امكان تردد 
آسان براي ناشــنوايان را فراهم آورده اما با توجه به گستردگي نياز 
ناشنوا اين ضرورت احساس مي شود كه اين تكنولوژي در تقاطع هاي 
شهري بيشتري مورد بهره برداري قرار بگيرد؛ هرچند استفاده از اين 

ابزار نيازمند فرهنگسازي اســت چراكه از طريق آن مي توان زمان 
چراغ هاي ترافيكي را تغيير داد.

همچنين يكي ديگر از نيازهاي ناشــنوايان ايمن سازي  پياده رو ها و 
جلوگيري از تردد موتورسيكلت ها از اين معابر است؛ چراكه متأسفانه 
در برخي از مــوارد گزارش هاي مبني بر تصادف موتورســيكلت با 
ناشنوايان در پياده رو ها گزارش و همين موضوع باعث شده كه حتي 
ناشنوايان در معابري كه مخصوص پياده روي است احساس امنيت 
كمتري داشته باشند. لذا ضروري است مديريت شهري در كنار پليس 
راهور تدابير الزم در تامين امنيت ناشنوايان در اين بخش را فراهم 
كنند. چنين ريزبيني ها و نيازسنجي هايي در زمينه شبكه حمل ونقل 
عمومي نيز بايد مدنظر قرار گرفته و فضا براي اســتفاده حداكثري 
ناشنوايان از شهر و خدمات آن فراهم شــود. مديريت شهري بايد 
به نحوي كار كند تا اين باور در بين ناشنوايان ايجاد شود كه آنان در 

شهر فراموش نمي شوند.

ناشــنوايان مطالبــه اي جز 
شنيده شدن صدايشان ندارند.  گزارش

كساني كه مانند ميليون ها نفر 
در جامعه زندگــي مي كنند و شــهروندان 
پايتخت محسوب مي شوند اما به گفته سهند 
سليمان فالح، حقوقشان رعايت نمي شود. اين 
نويسنده و كارگردان جوان ناشنوا مي گويد: 
»نه تنها ناشنوايان بلكه قشر معلول از حق و 
حقوق كمتري در شهر بهره مند هستند و در 

اين مورد هرگز عدالت رعايت نشده است.« 
مشــكالت جامعه معلوالن و به طــور ويژه 
ناشــنوايان موضــوع جديدي نيســت و به 
بهانه هاي مختلف از جمله هفته ناشــنوايان 
)هفته جــاري( مطرح شــده اند، امــا گويا 
گوشي براي شــنيدن وجود ندارد. به گفته 
مديرعامل جمعيت ناشــنوايان ايران، افراد 
ناشــنوا مطالبه اي جز برخورداري ازحقوق 
شــهروندي ندارند و مي خواهند مانند همه 
مردم از امكانات رفاهي، اجتماعي، خدماتي، 
ورزشي و حتي آموزشي شهر بهره مند شوند. 
اكرم ســليمي مي گويد: »برقــراري ارتباط 
اجتماعي، مطالبه ناشــنوايان اســت كه با 
استقرار مترجم)مخصوص ناشــنوايان( در 
نهادها و ســازمان ها به ويژه نهاد خدماتي و 
اجتماعي، مي تــوان آن را محقق كرد؛ كاري 

كه در تمام دنيا انجام شده اما در پايتخت هيچ 
اقدامي صورت نگرفته است.«

محروم بودن از امكانــات خدماتي، انتظامي 
و درماني هم مطالبه ديگر ناشــنوايان است 
كه به گفته اين مقام مســئول، زيرساخت ها 
حتي براي اســتفاده ناشــنوايان از خدمات 
110، 115و 125 فراهم نيست. او مي گويد: 
»ناشنوايان مانند هر فرد ديگري ممكن است 
با موارد سرقت، آتش سوزي و حتي اورژانسي 
مواجه شــوند اما بــا توجه به شرايطشــان 
نمي توانند با شــماره ها تمــاس بگيرند. در 
حقيقت هميــن 3عدد نشــان مي دهد كه 
زندگي در شهر شنواها براي ناشنواها سخت 
است و تا زيرســاخت ها فراهم نشود، حق و 

حقوق اين افراد محقق نمي شود.«

سكوت در برابر مشكالت
ناشنوايان، غرق در سكوت دنياي خود شده اند 
و در اين ميان گويا مسئوالن هم گوشي براي 
شنيدن ندارند و در برابر مشكالت آنها سكوت 
كرده انــد. به گفته مينو اكبري، ناشــنوايان 
محكوم به زندگي در شــهري هســتند كه 
بخشــي از مردمانش درك زيادي از زندگي 
و شــرايط آنها ندارند. او كه فرزند ناشــنوا 
دارد، مي گويد: »زبان اشاره تنها راه ارتباطي 
ناشنوايان با ديگران است اما مردم متعجب 
ساعت ها يه يك ناشــنوا زل مي زنند و گاهي 
اوقات هم آنها را مورد تمسخر قرار مي دهند.«

محروميت از مراكز فرهنگي
تبديل پياده روها به مسير تردد موتورسواران 
و دوچرخه سواران، هر چند گاليه شهروندان 
را به همراه داشــته و دارد اما ناشنوايان از اين 
پديده آسيب مي بينند. اميد نظري مي گويد: 
»موتورسواران هنگام تردد از پياده روها براي 
مطلع كردن عابران بوق مي زنند و مسير را براي 
خود باز مي كنند اما امكان شنيدن صدا براي ما 
وجود ندارد و بارها منجر به تصادف شده است.« 
اين شهروند كم شنوا با بيان اينكه نمي توانيم از 
حق خود دفاع كنيم تأكيد مي كند: »به دليل 
شرايط جسماني و پايين بودن قدرت تكلم در 
زمان بروز تصادف نمي توانيم ماجرا را توضيح 
دهيم و برخي از موتورسواران متخلف از اين 
فرصت اســتفاده كرده و ما را مقصر معرفي 
مي كنند. كاش پليس تدابيري بينديشد و مانع 

از بروز چنين مشكالتي شود.«

استفاده از دوچرخه بيدود ممنوع است
يكي از شرايط ثبت نام براي استفاده ازدوچرخه 
بيدود، نداشتن اختالل شــنوايي است. رضا 
حســين پور اين موضوع را مطرح و از طريق 
زبان اشــاره مي گويد: »هميــن يك مورد 
بيانگر محروميت ناشنوايان از دوچرخه هاي 
بيدود اســت. البته كه مســئوالن و مديران 
مربوطه در تنظيم اين شرايط به فكر سالمتي 
و ايمنــي ناشــنوايان بوده اند اما بــا اندكي 
خالقيت و فكر مي توانستند امكان استفاده 

 همه اقشــار از اين خدمات را فراهم كنند.«

خانه نشيني سالمندان ناشنوا
ناشنواياني كه در ســن جواني هستند به هر 
حال مي توانند از پس مشــكالت و كمبودها 
برآيند اما سالمندان ناشنوا به دليل مشكالت 
شهري خانه نشين شــده اند. والدين عباس 
مسلمي با اين مشــكل مواجه اند و از اين رو 
او مي گويد: »حضــور در اجتماع و گروه هاي 
همساالن نياز سالمندان است كه ناشنوايان 
هم از اين امر مستثني نيســتند. در تهران 
بوستان و فضاي فراغتي ويژه ناشنوايان وجود 
ندارد و  اي كاش مديران شهري در اين مورد 

برنامه ريزي مي كردند.«

راهنمايي در ايستگاه هاي مترو و اتوبوس
گاهي اوقات ناشنوايان براي استفاده از مترو 
و اتوبوس نياز به كمك و راهنمايي دارند كه 
به دليل آشــنانبودن مأموران ايســتگاه ها با 
زبان اشاره، اين كار به سختي انجام مي شود. 
اين مورد را مهســا تهذيبي به نقل از دوست 
ناشــنواي خود مطرح مي كنــد و مي گويد: 
»مديران شهري براي خدمت رساني به جامعه 
معلوالن بايد مشــاوراني داشــته باشند كه 
خودشان مشكالت را لمس كرده اند. استفاده از 
مترو و اتوبوس براي ناشنوايان سخت است و به 
طور نمونه به خاطر نبود سيستم الكترونيكي 
متني يا خرابي آن و در ازدحام مسافران متوجه 

نمي شوند كه در كدام ايستگاه بايد پياده شوند. 
اگر نياز به راهنمايي هم داشته باشند كسي 
نيست كمكشان كند. در مترو فضاي مناسبي 

وجود دارد كه مي توان از آن به عنوان غرفه ارائه 
كارهاي هنري ناشنوايان و حتي آموزش زبان 

اشاره استفاده كرد.«

 زينب زينال زاده
خبرنگار

نگاه

الزام هاي شهري هوشمند براي ناشنوايان
ناشــنوايان هنگام حضور در  فضاهاي عمومي عموما با 3چالش 
اصلي روبه رو مي شوند؛ نخست دسترسي به اطالعات مناسب براي 
خدماتي كه ارائه مي شود، حركت در داخل محيط و سوم  ارتباط 
با كاركنان. به همين منظور در شهرهاي توسعه يافته دنيا، قوانيني 
در حمايت از ناشنوايان به تصويب رسيده و اجرا شده تا اين قشر 
از جامعه هنگام حضور در فضاهاي عمومي شهر نه تنها با مشكل 
خاصي روبه رو نشــوند بلكه بتوانند از آن حضور لذت ببرند. اين 
قوانين به طور معمول زيرمجموعه قوانين مربوط به جلوگيري از 
تبعيض در بهره مندي از خدمات به  خاطر داشتن معلوليت، تعريف 
شده است. به طور نمونه از سال 1990ميالدي به بعد در چندين 
كشور، قوانيني تحت عنوان »ADA« به اجرا گذاشته شد كه در 
آن يكســري از مكان هاي عمومي براي رعايت قانون هاي ابالغي 

فهرست شده اند.
حال براي آنكــه اهميت موضوع مناسب ســازي و رعايت قوانين 
شهري براي ناشنوايان بهتر درك شود مي توان يك  مثال زد. فرض 
كنيد در حال رانندگي در بزرگراهي هســتيد كــه ترافيك روان 
دارد و مانع و دست اندازي در كار نيســت. همه خروجي ها كامال 
 A عالمت گذاري شده اند و به بهترين شكل ممكن مي توانيد از نقطه
به نقطه B سفر كنيد. در اصول شهرسازي، عمراني و ترافيكي نوين 
فاكتور يا عاملي به عنوان C براي پيوند اين 2 نقطه درنظر گرفته 
مي شود كه در واقع شامل همان مواردي است كه باعث مي شود  
يك شهروند سفري راحت ، بدون دردسر و لذتبخش را تجربه كند.

در اين ميان، قوانين مربوط به حمايت از افــراد داراي معلوليت 
ازجمله افراد ناشنوا و نابينا نيز حكم همين عامل C را دارند. يعني 
بايد در اجراي پروژه ها و ارائه خدمات، پيوســت ها و عوامل الزم 
براي بهره مندي آســان معلوالن درنظر گرفته شود. نكته مهم اما 
اينجاست كه اگر شرايط موجود اجازه آني برقراري چنين عواملي 
هنگام حضور يك ناشنوا در محيطي عمومي و ساختمان هاي اداري 
و خدماتي را نمي دهند، بايد از بسترهاي الكترونيكي و هوشمند 
استفاده شود. به اين معنا كه زماني كه صدا براي برقراري ارتباطات 
در دنياي واقعي براي يك طرف ماجرا حذف مي شود، بايد از فضاي 
وب و مجازي بهترين بهره را برد. چنان كه در محيط وب، درگاهي 
مختص ناشنوايان ايجاد شود تا از طريقش، هم آنها قبل از حضور 
خود در  فضاي مقصد، نســبت به شــرايط موجود آگاهي الزم را 
به دست آورند و هم درخواســت هاي خود را بتوانند به كاركنان 

مرتبط ارائه كنند. 
همين مسئله سبب شــده تا در بسياري از شــهرهاي اروپايي، 
اپراتورهاي آنالين براي پاسخگويي به ناشنوايان در مراكز مختلف 
حضور داشته باشند تا از طريق گفت وگوي اينترنتي بهترين پاسخ 
را به آنها بدهند. به عبارت ديگــر، برقراري امكانات بصري، متني، 
اينترنتي و بســترهاي نوين در مورد همه امكانات، يك الزام براي 

شهرها به حساب مي آيد.

صداهاييكهدرشهرشنيدهنميشود
معصومه علي نقي پور ناشنوايان در گفت وگو با همشهري، مطالبات خود را مطرح كردند و از رعايت نشدن حق و حقوقشان گفتند

كارشناس حوزه شهري

ناشنوايان در شهر فراموش نشوند
مصطفي خدابخشي

كارشناس برنامه ريزي شهري
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تازه هاي نشر

  وحي بر توفان
»وحي بر توفان« اشــعار ُمقِبِل اصفهاني براساس 
15نســخه خطي اســت كه با تدويــن و تصحيح 
اميرحسين مدرس به تازگي از سوي انتشارات سوره 
مهر منتشر شده اســت. مقبل اصفهاني پايه گذار 

گونه اي از مرثيه سرايي در آخر دوره  صفويه، با عنوان »واقعه سرايي« است. 
اين كتاب نيز دربردارنده بخش عمده اي از آثار اوســت؛ به همراه بررسي 
زمانه، زندگي و شعر اين شاعر. انتشارت سوره مهر اين كتاب 580صفحه اي 

را با طرح جلدي شكيل به بهاي 150هزار تومان منتشر كرده است.

  گردش در مدينه هاي فاضله
»گردش در مدينه هاي فاضلــه« اثري از مهدي 
مظفري ساوجي، مجموعه 26مكتوب طنزنمون 
به امضای شــخصي فرضي به نام الادري اســت 
كه انتشارات سوره مهر آن را منتشر كرده است. 
كتاب، با رويكــردي انتقادي بــه جامعه ايراني 

و سوءاســتفاده هايي كه از دين در ســده هاي متمادي تاريخ ايران و 
بعضا جهان شده، به رشــته تحرير درآمده است. سوره مهر اين كتاب 

152صفحه اي را به بهاي 60هزار تومان منتشر كرده است.

  زندگي شهري
»زندگــي شــهري« داســتان هايي اســت از 
برگزيدگان جايزه اُ. هنري كــه علي فاميان آنها 
را به فارسي برگردانده است. درواقع اين كتاب، 
منتخب داســتان هاي داوري شــده بــراي اثر 

برگزيده جايزه ادبي اُ. هنري در ســال 1997 است. اين جايزه ادبي 
هرساله با نگاه به داستان هاي انگليسي زبان منتشر شده در مجالت 
منطقه آمريكاي شمالي و توسط يك هيات داوران انتخاب مي شود. 
در سال 1997 كه آثار برگزيده آن در اين كتاب درج شده است، بيش 
از 3هزار داستان كوتاه مرور و آثار اين كتاب شامل 12داستان كوتاه 
انتخاب و منتشر شدند. انتشارات نيستان اين كتاب 288صفحه اي را 

به بهاي 69هزار تومان منتشر كرده است.

  آلكساندراي نازنين
مجموعه داستان »آلكساندراي نازنين« اثر تاتيانا 
تالستايا با ترجمه مهديه حسن زاده از چند منظر 
براي عالقه مندان به ادبيات روسيه است . در ايران 
اثر قابل اعتنايي است. تاتيانا تالستايا، نوه آلكسي 

تولستوي، نويسنده شهير روسيه است و طبيعي است كه نويسندگي 
نواده او چه در مقام بررسي مستقل و چه در مقام مقايسه با وي اتفاق 
ادبي مهمي به شــمار رود. اين كتاب شامل 6داســتان كوتاه از اين 
نويسنده معاصر روسيه است كه در قالب مجموعه كتاب هاي ادبيات 
معاصر روسيه انتشارات كتاب نيستان منتشر شده است. اين مجموعه 

داستان 104صفحه اي به بهاي 26هزار تومان منتشر شده است.

 مدح پیامبر)ص(  
 مضمون درخشـان 

شعر فارسی است

مصطفي محدثي خراســاني، اهل تايباد خراسان 
اســت؛ منطقه مرزي ايران. در شعر نبوي به قول 
معروف غور كرده است و درخشان ترين شعرهايي 
را كه در مدح و منقبت حضرت ختمي مرتبت)ص( 

سروده شده، در خاطر دارد. او از شاعران سبك 
خراســاني و سده ســوم هجري، چكامه 

سراياني را برمي شــمرد و پيش مي رود 
و به درستي اشاره دارد كه كمتر شاعر 
بزرگي در آســمان ادب پارسي ظهور 

كرده كه در مــدح پيامبر اكرم)ص(، 
شعري نگفته باشد. در آستانه سالروز 
رحلت پيامبر عظيم الشأن اسالم، 
حضرت محمد)ص(، شعرهايي را كه 
به سجاياي اخالقي، اجتماعي و نگاه 

معرفتي پيامبر)ص( اشاره دارد، با 
او دوره كرده ايم. 

ي  گــو گفت و
 ، و پيــش ر
خالصــه اي و 
چكيــده اي از 

ديداري مفصل با 
او اســت. محدثي خراساني، شاعر 
آييني، دفترهاي شعر متعددي دارد. 
او همچنين شعرهاي فراواني درباره 
حضرت محمد)ص( سروده كه طي 
ســال هاي اخير توسط خوانندگان 
موسيقي ايران هم خوانده شده اند 
 و به اصطــالح گل كرده انــد. با ما 

همراه باشيد.

فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار

 مرور شعر نبوي به مناسبت سالروز رحلت پيامبر اعظم )ص(
با مصطفي محدثي خراساني، شاعر آييني

حكيم طوس، ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه را 
با نعت پيامبر اكرم)ص( شروع كرده است. ديگر شاعران 
شاخص كالسيك، چه شعرهايي در مدح و منقبت حضرت 

رسول اكرم)ص( سروده اند؟
تقريباً در شعر فارسي، چند ســنت داريم كه اكثر قريب به اتفاق 
شاعران، هم در شكل گيري و هم در پيروي از آن نقش داشته اند. 
يكي از آنها »تحميديه« است كه معموالً در دواوين شعرا با حمد 
و ستايش خداوند آغاز مي شود و پس از آن منقبت پيامبر)ص( و 
ستايش ايشان، جزو الينفك شيوه ادبي و شعريت آنهاست. ما از 
سبك خراساني كه البته، چندان هم شعر وارد حوزه هاي مفهومي، 
معرفتي و عرفاني نشده و شعر فارسي در اين دوره بيشتر به بيان 
و توصيف زيبايي هاي طبيعت و قصيده سرايي اختصاص دارد، 
فردوسي و ناصر خسرو، كسايي مروزي و ديگران را داريم كه در 

مدح و منقبت حضرت ختمي مرتبت)ص( شعر سروده اند.
ناصر خسرو در قصيده اي كه با بيت »تا داد من 
از دشــمن اوالد پيمبر/ بدهد به تمام ايزد دادار تعالي« 
پايان مي يابد، به مدح پيامبر اعظم)ص( مي پردازد. شعر 
شاعران ديگر پس از اين دوره)سبك خراساني در نظم(، 
در مدح ايشان از چه كيفيتي برخوردار است؟ پس از آن 

به شكل عمده به كدام شاعران برمي خوريم؟
پس از سبك خراساني به شاعراني مانند سنايي و عطار مي رسيم 
كه در آن، شــعر فارســي صبغه و رنگ عرفاني مي گيرد. اغلب 
شــاعران نه تنها مطلع دواوينشــان را با نعت آن حضرت آغاز 
مي كنند، بلكه در بسياري از شعرهايشان به هر بهانه اي به وصف  
شأن و شــخصيت پيامبر اعظم)ص( مي پردازند؛ به طور مثال 
نظامي گنجوي هم مي گويد: »شمسه نُه مسند هفت اختران/ 
ختم رُسل خاتم پيغمبران// احمد مرسل كه ِخرد خاك اوست/ 
هر دو جهان بسته فتراك اوست« يا در جايي ديگر مي سرايد: 
»لب بگشا تا همه شــكر خورند/ ز آب دهانت  رطب تر  خورند«. 
نظامي درخشــان ترين و شورانگيزترين اشــعار را در ستايش 
پيامبر)ص( در »مخزن االسرار« ســروده است. اينكه بخواهم 
فهرســتي را ذكر كنم، شــايد در اين اندك نگنجد اما به طور 
مخلص مي توانم بگويم كه بزرگان شعر فارسي، از موالنا گرفته 
تا سنايي، عطار و فردوســي كه در آغاز به آن اشاره كرديد، تا 
برســيم به حافظ، بيدل و ســعدي، تا پس از آنها عبدالرحمن 
جامي و ديگران، همگي درباره حضرت رسول اكرم)ص( شعر 
سروده اند. خاطرم است كه موالنا در دفتر نخست مثنوي معنوي 
مي گويد: »بومسيلم را لقب كذاب ماند/ مر محمد را اولوا االلباب 
ماند« يا حضرت لسان الغيب مي سرايد: »نگار من كه به مكتب 
نرفت و خط ننوشت/ به غمزه مســئله آموز صد مدرس شد«. 
نمي توان شــاعران بزرگي را نام برد كه به ســادگي از كنار اين 
مضمون درخشان آفرينش و هستي گذشته باشند و به انحايي 
به آن نپرداخته باشند. هر يك چه در ستايش پيامبر)ص( و چه 
مضمون پردازي هاي ديگري كه در شعر دارند و گريزي مي زنند، 
يا بهره اي از آن حضرت مي برند يا با تلميحاتي به زندگي و سيره 

حضرت محمد)ص( اشاره مي كنند.

چه ســجايايي از پيامبر اكرم)ص( از آغاز تا 
امروز بيش از همه زبانزد شاعران بوده است؟

از پيامبر اسالم)ص( معموالً چندين خصلت برجسته ياد مي شود 
كه مهرباني، رحمت و محبت، خصيصه اصلي ايشــان است. از 
ايشان 2خصيصه با عنوان پيامبر رحمت و پدر امت ياد مي شود. 
ديگر، نگاه معرفتي پيامبر)ص( به انســان وراي اينكه حضرت 
محمد)ص( پيامبر ما مسلمانان است، مورد اشاره شاعران است. 
ايشان به نحوي دغدغه انسان و بشريت را فراتر از مرزهاي ديني 
و مذهبي مي بيند.  پيامبر ما، چون آخرين پيامبر خداســت و 
نيامده تا اديان ديگر را نفي كند، بلكه با ظهورشان، همه پيامبران 
پيش از خودشان )كه به روايتي 124هزار پيامبرند( وفضيلت ها 
و ارجمندي هاي آنها را به طور كمال و تمــام ارائه مي دهد و تا 
زمان پيامبر)ص( اگــر در همه معرفت هاي زمــان قبل نقطه 
مغفول مانده اي به چشم مي خورد، يا به هر دليل ضرورتي نداشته 
كه در زمان ظهور آن پيامبر به آنها پرداخته شود، نهايتاً جمع آن 
خوبان به اضافه آنچه كم دارند و بايد به آن افزوده مي شــده، به 
شكل دين اسالم، قرآن كريم و پيامبر ما توسعه مي يابد. به قول 
معروف مي گويند »چون كه صد  آيد نود هم نزد ماست«. حضرت 
محمد)ص(، نه تنها پيامبر مسلمانان و پدر امت است، بلكه با اين 

تعبير و تفسير، ايشان پدر تمام انسان ها و كل بشريت است.
يكي از شاخص ترين شــعرهايي كه در دوره 
معاصر درباره پيامبر اسالم)ص( سروده شده همان شعر 
معروف »واال پيامدار محمد)ص(« سروده سياوش كسرايي 
است كه بارها با صداي گرم فرهاد مهراد آن را شنيده ايم. 
كدام شاعران شــاخص معاصر در نعت پيامبر اسالم، 
درخشان ترين شعرها را سروده اند؟ دست كم اگر بخواهيد 
چند نفر را نام ببريم به آثار كدام شاعران اشاره مي كنيد؟

شعر نبوي صبغه اي در سال هاي منتهي به پيروزي انقالب دارد 
كه در آن ســال ها نوجوان بودم اما در جريان اين شــعرها قرار 
داشتم. از ســال هاي 1351و 1352، بايد به مجموعه فرهنگي 
»بعثت« كه مرحوم فخرالدين حجازي داشــت اشــاره كرد. 
مسابقه بزرگ شــعري با موضوع زندگي و ســيره پيامبر)ص( 
برگزار كردند كه به ياد دارم، علي موسوي گرمارودي، سيدكريم 
اميري فيروزكوهي و نعمت اهلل ميــرزازاده كه آخري هم اكنون 
در ايران نيســت و او آن زمان قصيده باشكوه و ماندگاري براي 
پيامبــر)ص( با عنوان »پيام« ســرود كه با هميــن عنوان هم 
به صورت كتاب چاپ شــد، از كتاب هاي شــاخص آن دوران 
بود. همان ســال ها هم امام خميني)ره( نامه اي نوشــتند و از 
شــعر ميرزازاده قدرداني و تشــكر كردند كه در مقدمه يكي از 

كتاب هايشان محفوظ است.
همزمان بــا انقالب و پــس از آن چه؟ كدام 
شاعران شاخص ترين شــعرهاي درخشان را در وصف 

زندگي و سيره حضرت محمد)ص( سروده اند؟
به گمانم مرحــوم طاهره صفــارزاده و همچنين اســتاد علي 
معلم دامغاني، در مثنوي »رجعت سرخ ستاره« بهترين شعرها 
را درباره حضرت ختمي مرتبت ســروده اند. شــعر آييني پس 

از انقالب با برگزاري جشــنواره ها و فراخوان هايي كه داشت و 
به ويژه براي نسل جوان باعث ايجاد انگيزه شد، با عنوان مختلف 
شعر نبوي، علوي و رضوي بركاتي فراواني داشته و دارد. گرچه 
برخي از اين جشنواره ها به دليل فقدان حضور كارشناسان خبره 
و فراخوان هاي هوشمندانه، شايد موجب آسيب هايي هم به شعر 
آييني و شقوق مختلفش شده باشند اما در مجموع شعر آييني 
پس از انقالب رشد و شكوفايي چشمگيري داشته است؛ هم به 
لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي يكي از رويكردهاي مثبتي كه 
شعر آييني و به تبع آن شعر نبوي داشته، اين است كه رويكرد 
شعر ما به پيامبر)ص(، امام زمان)عج(، حماسه عاشورا و... صرفاً از 
بيان واگويه هاي شخصي، عاطفي و توصيف، به دليل بيداري اي 
كه در اين ســال ها به وجود آمد، افق بازتري فرا روي چشم انداز 
شاعران گشود. پرداختن به فلســفه نبوت، امامت و نقش اين 
فضيلت ها در شكل گيري زندگي اكنون و گذشته ما و همچنين 
آنچه در آينده بشريت مي تواند نقش ايفا كند، مدنظر شاعران قرار 
گرفته است. از اين منظر شعر آييني ما و ازجمله شعر نبوي به 

شكل همه سويه غنا يافته است.
اگر قرار باشد، يك شعر شاخص را كه در نعت 
پيامبر اسالم، حضرت محمد)ص( سروده شده ذكر كنيد، 

نخست كدام شعر به ذهن و زبانتان مي آيد؟
از مثنوي استاد علي معلم بسيار انگيزه گرفته و مي گيرم. همان 
مثنوي »رجعت سرخ ستاره« كه چنين آغاز مي شود: »باور كنيم 
رجعت سرخ ستاره را/ ميعاد دستبرد شگفتي دوباره را// باور كنيم 
رويش سبز جوانه را/ ابهام مردخيز غبار كرانه را// باور كنيم ملك 
خدا را كه سرمد است/ باور كنيم سكه به نام محمد)ص( است«. 
نگاه تاريخي، فلسفي، اسطوره اي و معرفتي كه علي معلم به نبوت 
دارد، به خلقت حضرت آدم تا حضــرت محمد)ص( از منظري 
شورانگيز روايت مي شود. شاعران غزلسراي متعددي داشته و 
داريم كه درباره حضرت محمد)ص(، شعرها سروده اند و در شعر 
ما درخشش ويژه خودشان را دارند. اشاره خوبي هم به شعر »واال 
پيامدار محمد)ص(« زنده ياد ســياوش كسرايي داشتيد كه با 
صداي زيباي فرهاد مهراد بارها شنيده ايم. هم اثر به لحاظ هنري 
بسيار باشكوه و زيباست و هم از حيث محتوايي. نگاه اجتماعي 
و به روز كه از آن چنين ياد مي كند: »گفتي كه يك ديار/ هرگز 
به ظلم و جور/ نمي ماند/ برپا و استوار/...« دغدغه هاي انساني و 

اجتماعي پيامبر)ص( در اين شعر موج مي زند.

نگاه معرفتي پيامبر)ص( به انسان وراي اينكه 
حضرت محمد)ص( پيامبر ما مسلمانان است، 
مورد اشاره شــاعران است. ايشــان به نحوي 
دغدغه انسان و بشــريت را فراتر از مرزهاي 

ديني و مذهبي مي بيند
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نگاه

بررسي تغيير ناخواسته سبك زندگي و تبعات آن به روايت 
يك جامعه شناس

رونقاستفادهازوسايلدستدوم
سؤالي كه براي پاسخ به آن، سراغ »امان اهلل قرايي مقدم« جامعه شناس 
مي رويم اين اســت؛ آيا مي توان روي آوردن اقشار متوسط جامعه به 
استفاده از لباس دســت دوم را به ديگر ابعاد زندگي مردم تعميم داد؟ 
آيا اين سبك از زندگي كه جبر اجتماعي و اقتصادي به مردم تحميل 
مي كند تبعاتي هم در پي خواهد داشــت؟ ســؤال را بــا پيش زمينه 
مشخصي مطرح مي كنيم؛ روي توجه ما به ســمت قشري از جامعه 
است كه اســتفاده از اين لباس ها را نه به صورت خودخواسته، بلكه به 
اجبار انتخاب مي كند. قرايي مقدم مي گويد:»استفاده از لباس ها و در 
كل وسايل و كاالهاي دست دوم در ذات خود اتفاق بدي نيست. در اين 
فرايند ما در واقع از وسايلي اســتفاده مي كنيم كه همچنان قابل احيا 
هستند و از تبديل آنها به كاالي بي استفاده و دورريختني جلوگيري 
مي كنيم. البته در مورد اســتفاده از لباس هاي دست دوم بايد مراقب 
بيماري هاي پوستي احتمالي و آلودگي اين لباس ها هم بود. با اين حال 
افرادي با اين نگاه و به صورت كامال خودخواسته ممكن است به استفاده 

از لباس هاي دست دوم روي بياورند«.
مسئله وقتي حاد مي شود كه قشــري از جامعه كه تا امروز تمايلي به 
استفاده از اين لباس ها نداشته، به دليل مشكل اقتصادي و گراني مجبور 
به استفاده از اين لباس ها مي شود. قرايي مقدم مي گويد:»اقبال عمومي 
از لباس هاي دست دوم براي اقشار متوسط در 2سال گذشته را مي توان 
به ديگر ابعاد زندگي اين افراد هم تعميم داد. همانطور كه مي دانيم در 
اين سال ها استفاده از لوازم خانگي و ديگر كاالهاي دست دوم هم بيشتر 
شده است. اين موضوع نشانه مهمي براي تغيير وضعيت زندگي مردم 
و ايجاد تغييرات مهم در اليه هاي مختلف اقشار متوسط است؛ يعني 
طبقه متوسط باال، به طبقه متوسط پايين سقوط كرده و طبقه متوسط 

پايين به طبقه پايين تر«.
حاال ديگر صرفا صحبت از خريدن يا نخريدن لباس هاي دست دوم 
نيست؛ پايين آمدن قدرت خريد مردم در جامعه و سقوط طبقه هاي 
اجتماعي به اليه هــاي پايين تر، تبعــات زيادي به همــراه خواهد 
داشــت. قرايي از افزايش افســردگي و نارضايتي از خود در جامعه 
خبر مي دهد؛»جهان امروز، جهان مادي گرايي و حسي است؛ يعني 
مردم بر آنچه مي بينند، حكم مي كنند و افراد با ظاهرشــان قضاوت 
مي شوند. طبيعي است كه در چنين شرايطي همه مردم مي خواهند 
براي پذيرفته شدن و ديده شدن و مهم تر از آن »طرد نشدن« هويت 
ظاهري خود را حفظ كنند اما مشكالت اقتصادي به اين افراد اجازه 
نمي دهد به اندازه ســابق به لباس و ظاهر خود برسند. براي همين 
ترجيــح مي دهند براي ماندن در اين طبقه به ســمت اســتفاده از 
لباس هاي دســت دوم و هر كاالي ديگري بروند؛ درحالي كه پيش از 
اين چنين كاري انتخاب آنها نبود. در چنين شــرايطي است كه فرد 
دچار نارضايتي از خود، افسردگي و مشــكالت روحي و رواني ديگر 

مي شود.«

مشكالت اقتصادي، خريد لباس نو را براي بسياري از خانواده ها سخت كرده و 
بازار تاناكورا را رونق داده است

بازارداغلباسهايدستدوم

   »لباس بيروتي« اسم رمزي 
بود كه 60ســال پيش براي گزارش

معرفي لباس هاي دست دوم 
به كار مي بردند؛ لباس هايــي كه به صورت 
فلــه اي روي بســاط دســتفروش هاي 
ناصرخسرو به چشم مي خورد. فروشندگانش 
ادعا مي كردند لباس هاي دست دوم از اروپا به 
بيروت و از بيروت به ايران و بازار ناصرخسرو 
مي رســد. بعدها در دهه70 »اوشــين« در 
سريال »سال هاي دور از خانه« كركره مغازه 
فروش لباس هاي دست دوم خود را باال برد و 
اين شــد كه مردم تهــران برگرفتــه از او 
لباس هاي دست دوم را »تاناكورا« نامگذاري 
كردند ؛ تعبيری كه از نام خانوادگی اوشــين 
الهام گرفته شــد. گرچه در همه سال هاي 
گذشته صنف خاصي زير بار پذيرش رسمي 
فروشندگان لباس هاي تاناكورا نرفت اما اين 
دستفروشان و كاسبان دوره گرد باالخره از 
25ســال پيش كم كم يكجانشــين شدند. 
ميدان گمرك، خيابان آذربايجان و خيابان 
رسالت سال هاست به مركزي براي فروش 
لباس هاي تاناكــورا يا دســت دوم تبديل 
شــده اند. گرچه اين بــازار سال هاســت 
مشتري هاي پر و پا قرص و ثابت خود را دارد 
اما اين روزهــا به خاطر گراني هــا و بحران 
اقتصادي، پاي مشتريان تازه اي به اين بازارها 

باز شده است.
تاناكورا فروشــي هاي خيابــان آذربايجان 
درســت از چند قدمــي تقاطــع خيابان 
كارون شــروع مي شــوند و حاال تعدادشان 
به بيش از 50مغازه رســيده اســت. نماي 
ويترين هايشان كفش  و كتاني هاي ورزشي 
دســت دوم اســت و داخل مغازه را با انواع 
لباس، شــلوار، كاله، جوراب و ... پر كرده اند. 
لباس هــاي گران قيمت تــر جــوري روي 
رخت آويزها قرار گرفته اند كه رخ بيشتري 
داشته باشند. لباس هاي رده متوسط روي 
رگال جا گرفته اند و لباس هاي ارزان قيمت، 

معموال روي ســبدها و ميزهاي بزرگ، در 
هم گوريدنــد و تپه های پارچــه اي و رنگي 
ساخته اند. اينجا براي هر نوع سليقه و سن 
و سالي لباس هســت ؛ كافی است دل به كار 
بدهيد و چند ساعتي در ميان لباس ها چرخ 
بزنيد. اينجا تنها مركز فــروش لباس هاي 
دســت دوم در پايتخت نيســت؛ شــهرت 
تاناكورافروشي هاي ميدان گمرك و ميدان 

رسالت هم كم از خيابان آذربايجان ندارد.
سال هاست اين بازار مشــتري هاي متنوع 
و مختلفي دارد اما در ايــن ميان تازه ترين 
مشــتريان لباس هاي دســت دوم افرادي 
هســتند كه به دليل گراني قيمت پوشاك 
راه شــان به اينجا افتــاده و طالــب لباس 
دست دوم هســتند. يكي از مشتريان، زني 
اســت كه در ميان لباس هاي زمستاني تازه 
رســيده به دنبال كت كاموايي گرم و نرمي 
مي گردد. تا چند سال پيش كه دست هايش 
جان بيشتري داشتند و هنوز رگ هاي روي 
مچ دستش ورم نكرده بود، لباس زمستاني 
مورد نيازش را خــودش مي بافت؛»پاييز كه 
مي شد كاموا را دست مي گرفتم تا هم گرم 
شــوم و هم براي خودم و بچه هايم لباس و 
شال ببافم اما حاال درد مچ دست ديگر امانم 
نمي دهد. قيمت كاموا هم كه ســر به فلك 
كشــيده. هر كالف كاموا كمتــر از 25هزار 
تومان نيست. لباس هم به همين نسبت گران 
شده. اين بازار را يكي از آشناها به من معرفي 
كرده بود. امســال دومين ســالي است كه 
براي خريد لباس گرم به خيابان آذربايجان 

مي آيم.«
خانواده هايي كه براي خريد لباس فرزندان 
و حتي كودكان و نوزادشان به اينجا مي آيند 
هم كم نيســتند. يكــي از اين مشــتريان 
مي گويد:»قيمت كاپشــن بچگانه ســر به 
فلك گذاشــته. درحالي كه اين لباس تنها 
همين امســال تن بچه ها مي شــود«. قيد 
خريد كاپشن هاي 500 تا 700 هزار توماني 
براي فرزند يك ســاله اش را زده و به سراغ 
تاناكورافروشــي ها آمده كه كاپشــن هاي 
خارجي نوزاد و كودك را با قيمت متوســط 

120هزار تومان به فروش مي رسانند.

اختالفقيمت۵برابري
قيمت لباس هاي پاييزي كــه اين روزها در 
ويترين فروشگاه ها جا خوش كرده اند، كمتر 
از 400هزار تومان نيست اما متوسط قيمت 
تي شرت هاي ساده ايراني اين مغازه ها بين 
70تا 100هزار تومان اســت. قيمت كفش 
تفاوت و تنوع بسيار بيشتري دارد و كيفيت 
و كاربرد آن در تعيين قيمت اثرگذار است؛ 
براي مثال كفش مخصوص كوهنوردي در 
بازار منيريه بين 20تــا 30ميليون تومان 
قيمت دارد و كفش هاي چرم براي استفاده 
روزمره از 700هزار تومان آغاز مي شــوند. 
همين عدد و رقم هاســت كه خانواده هاي 
ايراني را در ماه ها و سال هاي گذشته بيشتر از 
قبل به سمت استفاده از لباس هاي دست دوم 
سوق داده است؛ افرادي كه اين روزها به خيل 

مشتريان لباس هاي تاناكورا اضافه شده اند.
يكــي از فروشــندگان مي گويد:»مــا 
مشــتري هاي ثابتي داريم كه سال هاست 
آنها را در اين بازار مي بينيم اما در 2ســال 
گذشــته و بعد از كرونا و بحران اقتصادي، 
مشــتري هاي جديد هم به اينجــا اضافه 
شــده اند كه به دليل گراني رو به استفاده از 
لباس هاي دست دوم يا استوك آورده اند. از 
طرفي مشــتري هاي قديمي هم با وسواس 
بيشتري خريد مي كنند و ميزان خريد مردم 
كمتر شده؛ در واقع مشتري هاي قديمي  هم 
با احتياط بيشتر و حساب شده تر از قبل خريد 

مي كنند«.
لباس هاي ورزشــي و كفش هاي مخصوص 
كوهنــوردي از محبوب تريــن اجناس اين 
مغازه هاست. »ســتاره جاللي« از مشتريان 
پر و پا قرص اين اجنــاس مي گويد:»قيمت 
كفش هاي كوهنوردي استاندارد در منيريه 
كمتر از 20ميليون تومان نيست. درحالي كه 
جنس هاي بهتــر از آن را مي تــوان در اين 
مغازه ها با قيمتي حــدود 2ميليون تومان 
پيدا كرد. همين اختالف قيمت اســت كه 
تاناكورافروشــي ها را براي مــردم جذاب 

مي كند. من سال هاســت كه از مغازه هاي 
تاناكورا لباس هاي مورد نيــازم را مي خرم. 
دليل اين موضوع هم بهتــر بودن كيفيت 
اين لباس هاست. كفش يا لباسي كه از اينجا 
مي خرم چند سال دوام دارد و خوش دوخت تر 
از كفش هاي نوی بازار اســت. گاهي حتي 
مبلغي بيشتر از قيمت لباس هاي نوی موجود 
در بازار را در اينجا هزينه مي كنم اما مي دانم 
كه جنسي با كيفيت بهتر به دستم رسيده و 

بيشتر دوام خواهد داشت«.

ازفروشندگانمتروتامزوندارها
البته اين بازار از گذشــته مشتريان خاص 
خود را داشــته اســت؛ افرادي كه به دنبال 
جنس هــاي خارجي بــا قيمــت ارزان تر 
مي گردند، فروشــندگان دستفروش مترو، 
افرادي كه بازار را براي پيــدا كردن برندي 
خاص زير و رو مي كنند و البته مزون دارهاي 

شمال تهران.
 يكي از فروشــنده ها كه 20ســال از شروع 
كسب وكارش در اين بازار مي گذرد مي گويد: 
»قيمت اين لباس ها با توجــه به كيفيت و 
ظاهر نو نوار آنها تعيين مي شود. اينكه اينجا 
بازار فروش لباس هاي دست دوم است به اين 
معنا نيست كه فقط لباس هاي ارزان قيمت 
در آن پيدا مي كنيد؛ ارزان بودن اين لباس ها 
كامال نسبي اســت و هر مارك و هر جنس 
را بايد با قيمت اصلــي همان جنس در بازار 
ايران مقايسه كرد«. به گفته مغازه دارها در 
ميان لباس ها و كفش ها، اجناسي به چشم 

مي خورند كه دست دوم نيستند اما به دليل 
تك سايز بودن يا ايرادهاي جزئي، سر از اين 
مغازه ها درآورده اند؛ اجناسي كه »استوك« 

ناميده مي شوند.
اين فروشنده مي گويد:»بعضي از مشتري ها 
هم به دنبال مارك و برند لباس هاي خارجي 
هســتند. بســياري از اين برندهــا را اصال 
نمي توان در بازار ايران پيدا كرد. براي همين 
دســت دوم آن طرفدار دارد. يكي از داليلي 
كه باعث شده مشــتري هايي كه وضعيت 
مالي خوبي دارند مشــتريان پر و پا قرص ما 
باشــند عدم فروش رســمي اين برندها در 
كشور است«. او از ماشين هاي گران قيمتي 
مي گويد كــه گاه در مقابــل مغازه ها پارك 
مي كنند و به دنبال پيــدا كردن لباس هايي 
با برند خاص، از شــمال تهران خودشان را 
به خيابــان آذربايجان می رســانند. يكي از 
خاص ترين مشــتري هاي اين مغازه ها هم 
مزون ها و لبا س فروشــي هاي شمال تهران 
هســتند؛»مزون دارهاي شــمال تهــران 
لباس هاي مارك دار اين مغازه ها را روي هوا 
مي برند. با يك هزينه اندك خشك شــويي 
لباس ها را مثل روز اول مي كند. شنيده ام كه 
برخي از اين مزون ها لباس هاي ما را به عنوان 
لباس نو با قيمت هاي 10برابري به مشتري 
مي فروشند. برخي استوك فروشي هاي شمال 
تهران هم به دليل فروش برندهاي معروف به 
شهرت رسيده اند و اتفاقا مشتري هاي زيادي 

هم دارند.«
او كم شدن لباس هاي خارجي نو در ايران را 

اينگونه تحليل مي كند: »بعد از گراني هاي 
2سال اخير و كرونا، تعداد سفرهاي خارجي 
مردم بســيار كمتر از قبل شده. لباس هاي 
برند هم معموال به صورت چمداني و خريد 
شخصي به ايران مي آمد كه با كم شدن تعداد 

سفرها، اين لباس ها هم كم پيدا شده اند«.

لباسهاسدستدومازكجاميآيند؟
لباس هــاي خارجــي در بازار دســت دوم 
فروشــي هاي تهران از مسيرهاي مختلفي 
سر از ايران در مي آورند؛ برخي از اين لباس ها 
برندهاي معروفي هســتند كه به سفارش 
كشورهاي آسياي شــرقي، هند، پاكستان 
و... توليد مي شوند و بعد از استفاده به صورت 
فله اي به بــازار زاهدان مي رســند و از آنجا 
در كل كشــور توزيع مي شــوند. برخي از 
اين لباس ها با چمدان مســافران و اغلب از 
كشورهاي همسايه سر از ايران در مي آورند. 
بازار لباس تاناكوراي مهاباد توقفگاه غربي اين 
لباس ها و كفش هاســت و شهرهايي مانند 
دوبي هم مبدا بخش ديگــري از اين كاالها 
هســتند. لباس هايي كه به كليســاها اهدا 
مي شــوند هم به گفته فروشندگان در ميان 
اين لباس ها به بازارهاي پخــش عمده راه 
پيدا مي كنند. يكي از فروشنده هاي قديمي 
آذربايجان مي گويد:»همــه لباس هاي اين 
مغازه ها به صورت فله و از مراكز فروش عمده 
خريداري مي شود. معموال مغازه دارها لباس 
را مستقيم از خود مشتري نمي خرند چون 

ممكن است دزدي باشد«.
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 كشــف ماينرهاي متعدد از زيرزمين 
خانه ها، سوله هاي كارخانه ها، باغ ها، رمزارز

زمين هاي زراعي تا مدرسه  و ... موضوع 
جديدي در ايران نيست، اما كشف تعداد قابل توجهي 
تجهيزات ماينر در سازمان بورس و اوراق بهادار شبيه 
يك بمب خبري، بسياري را تحت تأثير قرار داد؛ به ويژه 
كساني كه از ســرمايه گذاري در بورس متضرر شده 
بودند، در فضاي مجازي از تعابير مختلفي براي اين 
رويداد استفاده كردند؛ هرچند در ابتدا عنوان شد كه 
اين دستگاه ها براي كار تحقيقاتي نصب شده اما اين 
اتفاق به حدي تكان دهنده بود كه رئيس اين سازمان 
را ناگزير به استعفا كرد. اگرچه بعضي از آمارها حاكي 
از اين اســت كــه 27درصــد كشــفيات از طريق 
گزارش هاي مردمي صورت مي گيرد، اما سخنگوي 
صنعت برق كشــور با اعالم اينكه تاكنون 220هزار 
دســتگاه ماينر غيرقانوني كشف شــده، بيشتر اين 
كشفيات را از طريق دستگاه هاي اندازه گيري و مقايسه 
ميزان مصرف با دوره هاي قبل اعالم مي كند. كشف 
دستگاه هاي ماينينگ يا استخراج رمزارز در سازمان 
بورس اما مي تواند مشتي نمونه خروار و زنگ خطري 

براي ديگر سازمان ها و نهادهاي بزرگ كشور باشد.
 همچنين ســؤال يا شايد پيشــنهادي كه از سوي 
كارشناسان مطرح مي شود اين است كه آيا بهتر نيست 
به سازمان هاي متقاضي، طبق ضوابط، مجوز استخراج 
داده شود تا هم صنعت برق كشور آسيب نبيند، هم 
ســازمان ها از اين طريق كســب درآمد كنند و هم 

درنهايت، كشور از اين صنعت نوآورانه منتفع شود؟

مفهومقانونيبودن
مصطفي رجبي مشــهدي، ســخنگوي صنعت برق 
كشور روز گذشته در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه 
آيا اين امكان وجود دارد كه در شركت هاي ديگر نيز 
دستگاه هاي ماينر فعال باشند، گفت: قطعا مسئوالن 
هر دستگاه نسبت به اين مسئله پاسخگو هستند و اگر 
كشفي در هر سازمان يا اداره اي صورت بگيرد، برخورد 

جدي صورت خواهد گرفت.
اين پاسخ به صورت ضمني نشان مي دهد كه احتمال 
كشف تجهيزات اســتخراج رمزارز در سازمان هاي 

ديگر هم دور از ذهن نيست. علي بابك نيا، كارشناس 
حوزه رمزارز، بالكچين و انــرژي هم در گفت وگو با 
همشهري احتمال وجود دســتگاه هاي ماينينگ 
در سازمان ها و دســتگاه هاي ديگر را رد نمي كند و 
مي گويد: »اين تخلف مي توانــد به صورت فردي يا 
سازماني در حال رخ دادن باشــد.« به گفته او »تنها 
راه شناســايي متخلفان هم نظارت بــر كنتورها و 
مقايسه ميزان مصرف در دوره هاي مختلف است.« 
بابك نيا، اما از 3ضلع مختلف بــراي تعريف قانوني 
بودن ماينينگ نام مي برد. به گفته او »در ابتدا بايد 

از وزارت صمت مجوز فعاليت گرفت. اين موضوع به 
اين معناست كه متقاضي با درخواست مجوز به نوعي 
عنوان مي كند كه مي خواهد يك صنعت را راه اندازي 
كند. پس وقتي صحبت از صنعت مي شــود، محل 
فعاليت بايد نواحي صنعتي باشــد و فعاليت در هر 

مكان ديگري غيرقانوني است.«
اين كارشناس ضلع دوم را مرتبط با تعزيرات و قاچاق 
كاال مي داند. به عبارت ديگر، »دســتگاه ها بايد طبق 
ضوابط از مبادي رســمي و قانوني وارد كشور شود و 

نكته سوم موضوع انشعاب قانوني برق است.« 

كشف دستگاه هاي غيرقانوني استخراج رمزارز در سازمان بورس طي روزهاي گذشته جنجالي شده، اما 
كارشناسان مي گويند احتمال كشف موارد مشابه اين ماجرا در سازمان ها و نهادهاي ديگر هم وجود دارد

2 مطالعه جديد روي ذرات هوا بــرد ويروس كرونا 
نشــان مي دهد انواع جديدتر اين ويروس مانند آلفا 
و دلتا از طريق هوا با سرعت باالتري منتشر مي شود 
و افراد بيشــتري را نســبت به ويروس اصلي آلوده 
مي كند. در اين مطالعات توضيحي ارائه شده است كه 
بر مبناي آن، ويروس در حال تكامل است تا به طور 

مؤثرتري از طريق هوا پخش شود.
به گزارش نيويورك تايمز، ســال گذشته پي بردن 
به اين نكته كه انتشــار ويروس كرونــا در فضاهاي 
سرپوشيده بيشتر است، سختگيري هايي در مورد 
ماســك زدن، فاصله گذاري اجتماعــي و تهويه در 
فضاهاي عمومي را به همراه داشــت. همين مسئله 
باعث شده كه پزشكان به كســاني كه حتي 2 دوز 
واكسن زده اند هم توصيه كنند كه به ويژه در اماكن 

سربسته همچنان از ماسك استفاده كنند.

تكاملويروسبرايانتشاربيشتر
اكنون اكثر محققان معتقدند كه ويروس كرونا بيشتر 
از طريق قطرات بزرگ كه به سرعت به زمين مي افتند 
و قطرات بســيار كوچك تر، به نام آئروسل، منتقل 
مي شود كه مي تواند در فواصل طوالني تري شناور 
شده و مستقيما در ريه ها، جايي كه ويروس بيشترين 
آسيب را به آنجا مي زند، مستقر شود. مطالعات جديد 
اين ديدگاه را به طور اساســي تغييــر نمي دهد. اما 
يافته ها، نياز به استفاده از ماسك هاي بهتر در برخي 

شرايط را الزم مي داند.
وينسنت مانستر، ويروس شناس مؤسسه ملي آلرژي 
و بيماري هــاي عفوني، كه يكي از ايــن دو مطالعه 
جديد را رهبري مي كند، مي گويد: اين يك سناريوي 
آخرالزماني نيست. بلكه نشان دهنده تكامل ويروس 
براي انتقال كارآمدتر است، چيزي كه همه ما انتظار 

آن را داشتيم و اكنون شاهد وقوع آن هستيم.
تيم دكتر مانستر نشان داد كه آئروسل هاي كوچك 
مسافت طوالني تري را نسبت به قطرات بزرگ تر طي 
مي كنند و نوع آلفا به احتمال زياد باعث عفونت هاي 
جديد از طريق انتقال آئروسل مي شود. در مطالعه 
دوم مشخص شد كه افراد آلوده به آلفا حدود 43برابر 
بيشــتر از افرادي كه با انواع قديمي آلوده شده اند، 

آئروسل هاي كوچك را بازدم كرده بودند.
لينســي مار، متخصــص ويروس هــاي هوابرد در 

ويرجينيا تك مي گويد: اين نتايج به ما نشان مي دهد 
كه ويروس در حال تكامل است تا در انتقال از طريق 
هوا كارآمدتر شود. گونه دلتا اين فرضيه را ثابت كرد.

قابليت انتقال فوق العاده گونه هاي مختلف ويروس 
ممكن است به تركيبي از عوامل بستگي داشته باشد. 
ثابت شده است كه نوع آلفا 2برابر ويروس اصلي قابل 
انتقال اســت و نوع دلتا داراي جهش هايي است كه 

مسري بودن آن را بيش از حد افزايش مي دهد.

كاراييبااليانواعماسك
با اين حــال همچنــان ابزارهايي كــه در اختيار 
داريم بــه خوبي بــراي متوقف كردن گســترش 
ويروس كارايــي دارند. براســاس مطالعــه افراد 
 آلوده به گونه هــاي مختلف ويروس كــه در مجله

Clinical Infectious Diseases منتشــر شد، 
حتي ماســك هاي پارچه اي و ماسك هاي جراحي 
نيز نيمي از آئروســل هاي حاوي ويروس را مسدود 
مي كننــد. دون ميلتون، متخصــص ويروس هاي 
هوابرد در دانشــگاه مريلند، معتقد است حداقل در 
برخي از فضاهاي شــلوغ، مردم بايد از ماسك هاي 
مستحكم تري استفاده كنند. دكتر ميلتون در مورد 
اين ويروس مي گويد: با توجه به اينكه ويروس كرونا 
به سمت توليد آئروسل بهتر پيشرفت مي كند، پس 
ما به مهار بهتر و محافظت شخصي بهتر نياز داريم. 
به مردم توصيه مي كنيم كه از ماسك هاي محكم تر 
استفاده كنند. يافته هاي جديد روي هم رفته اهميت 
ماسك را براي افراد واكسينه شده، به ويژه در فضاهاي 

شلوغ نشان مي دهد.

سرعتانتقالكرونادرهوادرحالافزايشاست
يافته هاي جديد دانشمندان نشان مي دهد ويروس كرونا در پديده اي عجيب درحال 

تكامل خود است تا از طريق هوا سريع تر و بيشتر منتقل شود
زيرزمين سازمان ها زير ذره بين كشف ماينرها به سوی آينده

نخستينعكسعطاردازفاصلهنزديك
فضاپيماي اروپايي - ژاپني »بپي كلمبــو« )BepiColombo( در 
ماموريتي بي سابقه نخستين تصاوير خود را از سياره عطارد در پروازي 
نزديك به سطح اين ســياره به زمين ارسال كرده است. اين در حالي 
است كه اين فضاپيما به سمت اين ســياره منظومه شمسي حركت 
مي كند و ماموريت دارد 2 كاوشگر را به مدار آن در سال2025برساند. 
به گزارش روزنامه گاردين، اين دو مدارگرد به مدت يك سال اطالعات 
مورد نياز اخترشناسان درباره اين سياره كوچك كه نزديك ترين سياره 

به خورشيد است را جمع آوري مي كنند. 
اين ماموريت به نام رياضــي دان و مهندس ايتاليايــي »جوزپه بپي 
 كلمبو« نامگذاري شده است. ماموريت مشترك آژانس فضايي اروپا و 
آژانس فضايي ژاپن در سال2018 شروع شده و قرار است طبق برنامه 
2 مدارگرد اين فضاپيما وارد مدار عطارد شوند. يكي از اين مدارگردها 

متعلق به آژانس فضايي اروپا و ديگري متعلق به آژانس فضايي ژاپن 
است. زماني كه فضاپيماي بپي كلمبو به اندازه كافي به عطارد نزديك 
شود، ماژول ترانسفر مركوري از آن جدا شده و مدارگردها كارشان را 
آغاز خواهند كرد. عطارد در فاصله اي كمتــر از 60ميليون كيلومتر 
نسبت به خورشــيد قرار دارد و دماي آن بسيار باالست. پس از عبور 
از 199كيلومتري عطارد، فضاپيما يك عكس سياه و سفيد با وضوح 
پايين با يكي از دوربين هاي نظارتي خود گرفت. آژانس فضايي اروپا 
در اين خصوص مي گويد كه تصوير گرفته شــده، نيم كره شمالي اين 

سياره را نشان مي دهد. 
به طور كلي ماموريت بپي كلمبو تمام جنبه هاي اين سياره مرموز را 
از هسته تا فرايندهاي ســطحي، ميدان مغناطيسي و فضاي خارج از 
كره مورد مطالعه قرار مي دهد؛ هدف درك بهتر منشأ و تكامل سياره 
است كه نزديك ترين فاصله را به ستاره مادر دارد. عطارد تنها سياره  
صخره اي است كه در كنار ساير ســياره هاي منظومه شمسي به دور 
خورشــيد مي چرخد و داراي ميدان مغناطيســي است. ميدان هاي 
مغناطيسي توسط يك هسته مايع توليد مي شوند، اما با توجه به اندازه 
آن، هسته عطارد بايد مانند اكنوِن مريخ سرد و جامد شده باشد. اين 
ناهنجاري ممكن است به دليل ويژگي هاي تركيب هسته باشد؛ چيزي 
كه ابزارهاي فضاپيماي بپي كلمبو با دقت بســيار بيشــتري از آنچه 

تاكنون امكان پذير بوده است، قادر به اندازه گيري هستند.

عمادالدينقاسميپناه
خبر نگار

زهراخلجي
خبر نگار

   ريشه هاي استخراج غيرقانوني
بابكنيا،كارشناسحوزهرمزارزبرايننكتهتأكيدميكندكهتعدادقابلتوجهثبتدستگاههادرسامانهوزارت
صمت،نشاندهندهايناستكهمردمعالقهمندبهفعاليتقانونيهستند.بااينحالآنچهمانعفعاليتقانوني
ميشود،»تعرفهنامتناسببرقبراياينصنعتاست.«كارشناسحوزهرمزارز،بالكچينوانرژيبااشارهبه
اينكهتعرفهماينينگبهصورتميانگينصادراتيمحاسبهميشود،معتقداستكه»اينموضوعدونرخيشدن
تعرفهرابههمراهداشتهاستونكتهمهمايناستكهمادرهرحوزه،هرزمانهرتعرفهايدونرخيشده،شاهد
فسادوقانونگريزيبودهايم.«بابكنياعلترويآوردنمردمبهخانگيكردناينصنعتراهميندونرخي
بودنتعرفهميداند.اوباتأكيدبراينكهمردمبا2ضلعاولمخالفتيندارندوحتيازآناستقبالميكنند،ادامه
ميدهد:»تاكنون4هزارجوازفعاليتدرخواستشدهودرطرحخوداظهاريبيشاز3400نفردستگاههايخود
رابهطورخودخواستهثبتوحقوقوعوارضدولتيآنراپرداختكردهاند.«كارشناسحوزهرمزارز،بالكچين
وانرژيكشوربااشارهبهكمبودبرقدركشورمعتقداستكهماينينگخردنبايدرشدكندومهمترينراهكار
جلوگيريازتخلفهاراتشكيلماينينگزونهايبزرگواحداث»نيروگاهخودتامينخودمصرف«ميداند.با
اينحال،بابكنياعلتنبودانگيزهبراياحداثچنيننيروگاههاييراتعرفهباالومتفاوتگازبرايايننيروگاهها
عنوانميكند.بهگفتهاو»اگرقرارباشدباتعرفهوزارتنفت،گازايننيروگاههاتامينشود،قيمتبرقتوليدي
ايننوعنيروگاههابيشترازتعرفهبرقوزارتنيروخواهدبود.«اينكارشناسمعتقداستكه»اگرقيمتگاز
مشابهصنايعديگردراختيارصنعتماينينگقراربگيردياحتيبهنرخخوراكپتروشيميوكميهمبيشتر

محاسبهشود،فعاالناينصنعتتمايلبهاحداثنيروگاهخواهندداشت.«



 دوشنبه 12 مهر 1400    شماره  8330 12
آمــار مبتاليــان  ديروز

12428
واکسن های تزريق شده)دوز(

57677014
آمــار جان باختگان ديروز

229
کل آمــار جان باختگان

121109

خبرهاي رسيده از مراکز درماني از کاهش ميزان مراجعه 
بيماران مبتال به کرونا حكايــت دارد و حاال متخصصان 
عفوني و مديران اين مراکز با اســتناد به آمار ورودي هاي 
روزانه به بيمارســتان ها، مي گويند که پس از  نزديك به 
3 ماه طوفانــي،  پيك پنجم کرونا، روند به شــدت نزولي 
به خود گرفته است و اگر وضعيت واکسيناسيون به همين 
سرعت ادامه داشته باشد، کشــور تا 3هفته ديگر از اين 
پيك به طور کامل خارج مي شــود. براساس اعالم وزارت 
بهداشــت، از مجموع 80ميليون دوز واکسن ورودي به 
کشور تا ظهر روز گذشــته 57ميليون و 677 هزار و 14 
دوز واکسن تزريق شده که 40 ميليون و 961 هزار و 395 
دوز براي نوبت اول و 16 ميليــون و 715 هزار و 619 دوز 
براي نوبت دوم بوده است. به استناد همين آمارها، بيش از 

60درصد از جمعيت باالي 12سال کشور يك دوز واکسن 
و بيش از 24درصد از همين جمعيت هم 2دوز واکسن را 
دريافت کرده اند. وضعيت شــيوع کرونا در هفتمين ماه از 
ســال، آرام  تر از قبل، در حال پيشروي است. پيك پنجم 
کرونا، اواخر تيرماه با غلبه  سويه دلتا، به طور رسمي کليد 
خورد. مــوارد ابتال با 20هزار و 829مــورد در   21مرداد 
شــروع شــد، در 20مرداد با 42هزار و 541مورد ادامه 
داشت   و در 20شــهريور با 16هزار و 654مورد در روز، 
به تدريج روند کاهشي پيدا کرد. حاال هم بنا بر اعالم وزارت 
بهداشت، در 24ساعت اخير، 12هزار و 428بيمار جديد 
در کشور شناسايي شده اند. هر چند که به اذعان مسئوالن 
نظام ســالمت، آمار واقعي ابتال 2تا 3 برابــر اعداد اعالم 
شده است، اما با اين حال همين روند هم نشان از کاهش 

قابل توجه در موارد ابتال به کرونا در کشور دارد. وضعيت 
شيوع کرونا همچنان شكننده است؛ با شروع فصل سرما و 
کاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي، عادي انگاري کرونا، 
بازگشايي بســياري از اماکن، افزايش سفرها و تجمع ها، 
کاهش بيماريابــي و کمرنگ شــدن قرنطينه مبتاليان 
به کرونا، احتمال رقم خوردن پيــك بعدي کرونا، يعني 
ششمين اوج اين بيماري در کشــور باال رفته است.  حاال 
در اين ميان انتشار خبرهايي درباره جايگزين شدن طرح 
قرنطينه هوشمند به جاي اعمال محدوديت هاي قبلي و 
شايعه  اجازه ورود به شهرهاي مختلف درصورت دريافت 
2دوز واکسن، منجر شده تا برخي بار سفر براي تعطيالت 
پايان هفته جاري را ببندند؛ درحالي که به تأکيد مسئوالن 
وزارت بهداشــت طرح قرنطينه هوشمند هنوز به صورت 
رسمي آغاز نشــده و اجراي آزمايشي آن از استان قزوين 
شروع مي شــود و هيچ ارتباطي هم به تعطيالت پيش رو 
ندارد. در اين ميان براساس اعالم رئيس پليس راه کشور، 
محدوديت در تردد به شهرها همان مصوباتي است که قبال 
از سوي ستاد ملي کرونا براساس رنگ بندي شهرها اعمال 
مي شد؛ يعني ممنوعيت ورود و خروج به شهرهاي قرمز و 

نارنجي و اعمال جريمه براي متخلفان.

كنترل كرونا تنها كاهش مرگ نيست
متخصصان عفوني نگران وضعيت شيوع کرونا در هفته هاي 
آينده هستند. آنها مي گويند شرايط مراکز درماني آرام تر از 
قبل است، اما اين وضعيت مي تواند شكننده باشد.  شروين 
شكوهي، رئيس بخش عفوني بيمارستان لقمان مي  گويد 
با اينكه روند ابتال کاهشي است، اما شناسايي روزانه بيش 
از 10هزار بيمار به طور رسمي، هنوز عدد قابل توجهي است 

و بيماران بستري در بخش هاي ويژه هم همچنان باالي 
5هزار نفر هســتند؛ »اين روزها تمرکز بر واکسيناسيون 
است و مردم و مســئوالن پروتكل ها را ناديده گرفته اند؛ 
درحالي که واکســن  به معناي مبتال نشــدن و نمردن از 
کرونا نيســت؛ بنابراين همچنان بايد از ماسك استفاده 
کرد و مهماني  و ســفرهايي که به نظر مي رســد بيشتر از 
گذشته برقرار شده، کاهش پيدا کند.« او مي گويد: »حتي 
اگر واکســن عاملي براي کاهش مرگ ها باشد، همچنان 
احتمال ابتال وجود دارد و عوارض کوويدـ19هم بســيار 
قابل توجه است؛ از مشــكالت اقتصادي و برهم خوردن 
تعامالت اجتماعــي گرفته تا صدمات جســمي از جمله 
ضعف هاي جسماني ادامه دار، بي خوابي، مشكالت رواني 
و عصبي و ايجاد لخته هاي خوني در ميان مبتاليان ديده 
مي شود؛ حتي موارد مرگ در افرادي که هر دو دوز واکسن 
را دريافت کرده اند هم گزارش شده است.«   براساس اعالم 
رئيس بخش عفوني بيمارستان لقمان، پيك پنجم کرونا 
بسيار طوالني بود؛ درحالي که پيك هاي قبلي پس از يك 
ماه، فروکش مي کردند و موارد فوتي به زير 50نفر در روز 

مي رسيد. 

احتمال شيوع سويه جديد با ادامه سفرها
آمارها از روند کاهشي مرگ و ابتال حكايت دارد و مسئوالن 
نظام سالمت، از شرايط آينده شيوع کرونا و رقم خوردن 
پيك بعدي نگرانند. با اين حــال عاطفه عابديني، رئيس 
کارگروه درمــان و بازتواني قرارگاه عملياتي ســتاد ملي 
مقابله با کرونا هم رقم خوردن پيك جديد در فاصله کوتاه 
از پيك پنجم را وابســته به عوامل متعددي مي داند و به 
همشهري مي گويد: »در ابتدا بايد به اين مسئله توجه کرد 

که غير از کرونا، با سويه قوي تر و بيماري زا تري مواجهيم 
يا خير؟ سويه دلتا، سرايت پذيري بااليي داشت و همين 
مسئله سبب شــد تا برخي از افراد، با وجود ابتالي قبلي 
بار ديگر مبتال به کرونا شــوند. ما هنــوز نمي دانيم رفتار 
سويه ها در سطح جامعه به چه صورت است و حتي درباره 
2سويه مطرح شده ازجمله مو و الندا هم هنوز نمي توانيم 
اين اظهارنظر را داشته باشــيم که آيا مي توانند مثل دلتا 
به ســويه غالب در تمام استان ها تبديل شــوند يا خير.« 
اين مسئول در ستاد ملي مقابله با کرونا، به آغاز سفرها با 
توجه به تعطيالت پيش رو و خطرات آن اشــاره مي کند و 
مي گويد: »اين وضعيت زماني مي تواند نگران کننده باشد 
که در مناطق و کشورهايي که مقصد ايرانيان است، سويه 
جديدي وجود داشته باشد و مسافرت ها منجر به انتقال اين 
سويه به کشور و شيوع آن شود.« با همه اينها اما عابديني 
تأکيد مي کند که سرعت واکسيناسيون منجر به تأخير در 

وقوع پيك بعدي مي شود.

احتمال رسيدن به وضعيت پايدار تا 3هفته آينده
نادر توکلي، معاون درمان ستاد فرماندهي مديريت بيماري 
کروناي تهران هم با عابديني هم نظر اســت. او هم تأکيد 
مي کند که به دليل پوشش قابل توجه واکسيناسيون در 
يك ماه اخير وضعيت بحرانــي مانند پيك پنجم طي بازه 
زماني کوتاه رقم نمي خورد: »هم اکنون با يك روند کاهشي 
و شيب نزولي ماليم ابتال مواجه هستيم، اما وضعيت هنوز 
عادي نشده است. اگر شرايط به همين صورت پيش برود 
و همزمان پوشش واکسيناسيون صعودي باشد، احتماال 
تا 2، 3 هفتــه آينده به وضعيت پايدار خواهيم رســيد.« 
توکلي به اختالف زياد ميان تعداد دريافت کنندگان دوز 

رئيس پليس راه کشــور: امكان خروج از شــهرهاي آبــي و  زرد  وجــود دارد، اما همــان خودرو 
نمی تواند به شــهری با وضعيت نارنجی يا قرمــز وارد شــود. همچنين خروج از شــهرهايی که 
در وضعيت قرمــز و نارنجی قــرار دارند ممنوع اســت. در اين ميان ســفر از / به شــهرهاي قرمز 
بيش از يــك ميليون تومــان و ســفر از / به شــهرهاي نارنجي 525 هــزار تومان جريمــه دارد

همشهري از آخرين وضعيت بيمارستان ها، زمان خروج کامل از پيك 
پنجــم و محدوديت هاي تردد در تعطيالت پيــش رو گزارش مي دهد

 آرامش  مشروط 
اول و دوم و نگراني از ابتالي دوباره افــراد به دليل کامل 
نشدن ايمني شــان، اشــاره مي کند و توضيح مي دهد: 
»تزريق دوز اول واکســن، ايمني 70درصــدي در بدن 
فرد ايجاد مي کنــد و خطر ابتال را کاهــش مي دهد. دوز 
دوم مكمل اســت و 2هفته بعد از تزريق دوز دوم ايمني 
کامل ايجاد مي شود. اما اين به معناي مبتال نشدن نيست 
و بايد پروتكل ها همچنان رعايت شــود.« توکلي درباره 
کمرنگ شدن سختگيري هاي ترددي به شهرها با وجود 
تعطيالت پيش رو، مي گويد: »  در شرايط فعلي ديگر از آن 
قرنطينه هاي قبلي در هيچ يك از کشورهاي جهان خبري 
نيست و مدل قرنطينه هوشمند جايگزين شده است. ما 
هم به زودي با پوشش واکسيناسيون باالي 70درصدي و 
اجراي مدل قرنطينه هوشمند به روند مناسبي از کنترل 
بيماري در کشور خواهيم رســيد.  در چند هفته گذشته 
ما به عددي در واکسيناسيون رســيده ايم که مي توانيم 
ادعا کنيم همســان با خيلي از کشورهاي جهان هستيم 
و به سمت همين قرنطينه هوشمند و سهولت دسترسي 
به خدمات اجتماعي براي کساني که هر دو دوز واکسن را 

دريافت کرده اند، حرکت کنيم.« 

تداوم ممنوعيت سفر در شهرهاي قرمز و نارنجي 
در آســتانه تعطيالت پيــش رو،  اخباري مبنــي بر رفع 
محدوديت  تردد براي کســاني که 2دوز واکســن تزريق 
کرده اند، منتشــر و منجر شــده تا افراد براي سفرهاي 
آخر اين هفتــه برنامه ريزي کنند. امــا مصطفي قانعي، 
عضو کميته ملي واکســن کرونا در اين باره به همشهري 
مي گويد: »امكان استفاده از خدمات اجتماعي و سفر بدون 
ممنوعيت در قالب طرح قرنطينه هوشمند اجرا مي شود، 
اما هنوز آغاز نشده و ربطي به تعطيالت پيش رو هم ندارد. 
مصوبات ستاد ملي کرونا مبني بر ممنوعيت سفرها با توجه 
به رنگ بندي شهرها همچنان وجود دارد و هيچ تغييري 
نكرده اســت.« به گفته قانعي، طرح قرنطينه هوشمند به 
ستاد ملي کرونا ارائه شده و قرار است به صورت آزمايشي 
ابتدا در استان قزوين و درصورت کسب نتايج درخشان در 
تمام کشور اجرا  شود: »دستورالعمل اين طرح در نهايت از 
سوي وزارت بهداشت اعالم و از طرف ستاد ملي کرونا اجرا 
خواهد شد. در اين طرح با فراهم شدن زيرساخت سامانه 
از سوي معاونت علمي وزارت بهداشت امكان کنترل کرونا 
به صورت ديجيتال و الكترونيكي  براي مديران فراهم شده 
است. يكي از مولفه هاي اين طرح کنترل ترددها به شكل 
هوشمند است و اين مسئله کامال با طرح قبلي که ممانعت 
از ترددها بود، فرق مي کنــد.« او ادامه مي دهد: »يكي از 
مشوق هاي اين طرح، تردد آزادانه افرادي است که هر دو 
دوز واکســن را تزريق کرده اند. البته هنوز اين طرح اجرا 
نشده و شامل تعطيالت پيش رو هم نمي شود. بر اين اساس 
اگر کسي با توجه به اخبار نادرست در تعطيالت پيش رو 
از شهر قرمز و نارنجي به شهرهاي ديگر سفر کند، حتما 

مشمول جريمه مي شود.«  

مريم سرخوش 
خبرنگار

 جريمه تردد در شهرهاي قرمز و نارنجي برقرار است 
آخرين رنگ بندي نقشــه ماسك در كشــور، كاهش تعداد شــهرهاي قرمز و نارنجي را نشان مي دهد. 
بر اين اساس تا  شــنبه 10مهر وضعيت  11شهرستان ازجمله اروميه، اشــنويه، بوكان، سردشت، مهاباد 
)آذربايجان  غربي(، بانه، سقز، سنندج، كامياران، مريوان )كردستان(، پاوه، جوانرود، سرپل ذهاب، كرمانشاه، 
گيالنغرب، هرسين )كرمانشاه( قرمز است.  1۹۸ شهرستان در وضعيت نارنجي، 1۷۶ شهرستان در وضعيت 
زرد و ۵۸ شهرســتان هم در وضعيت آبي قرار دارند. هادي اميدوار، رئيس پليس راه كشور در گفت وگو با 
همشهري از تداوم ممنوعيت ورود و خروج به شهرهاي قرمز و نارنجي خبر مي دهد و مي گويد: »با توجه به 
آبي و زرد شدن رنگ بندي برخي شهرها امكان خروج از اين شهرها وجود دارد، اما همان خودرو نمي تواند به 
شهري با وضعيت نارنجي يا قرمز وارد شود. همچنين خروج از شهرهايي كه در وضعيت قرمز و نارنجي قرار 
دارند، ممنوع است.« به گفته اين مسئول، جرايم متخلفان اعمال و از سوي دوربين هاي جاده اي و مأموران 
پليس راه رصد و كنترل مي شود: »جريمه هاي درنظر گرفته شده همان مصوبات قبلي ستاد ملي كرونا خواهد 
بود و بر اين اساس بيش از يك ميليون تومان براي سفر از/ به شهرهاي قرمز و همچنين ۵2۵هزار تومان براي 

سفر از/ به شهرهايي با رنگ بندي نارنجي خواهد بود.«

ث
مك
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تكرارنشدنی ترين 
فيلم تكراری 

چرا فیلم مصطفی عقاد رنگ کهنگی به خود نمی گیرد؟

یادداشت یک

تیتر یک

با پیروزي انقاب اســامي، بخش عمده اي از جامعه 
مذهبي ایران با فیلم »محمد رســول اهلل« ســاخته 
هالیوودي مصطفي عقاد پا به ســینما گذاشتند. پس 
از آن، مســاجد و پایگاه هاي نوپاي فرهنگي مختلف 
براي نمایش هاي محدود، از ایــن فیلم بهره گرفتند؛ 
این درحالي بود كه تلویزیون كم بضاعت آن ســال ها 
كه دستي خالي در برنامه هاي نمایشي داشت، به هر 
بهانه اي این فیلم تاریخي - مذهبي و مورد توجه همگان 
را مدام روي آنتن مي فرستاد. این فرط تكرار، موجب شد 
در همان سال هاي ابتدایي دهه 60خورشیدي، لطیفه 
تقریبا بي مزه اي ساخته شود با این مضمون كه وقتي 
آنتوني كوئین در نخستین سكانس حضورش در فیلم، 
سوار بر اسب از شكار شــیر بازمي گردد، پیش از آنكه 
ســراغ كفار مكه برود و حساب شان را كف دست شان 
بگذارد، با خانواده اي چاق سامتي مي كند كه فیلم را 
هزار بار در سینما و ویدئوي خانگي به تماشا نشسته اند. 
فارغ از چنیــن صنعت اغراقي، بعید به نظر مي رســد 
فیلمي چنین پرتكرار، اكران یا دیده شده باشد اما به 
همان نسبت بعید است دوستدار این فیلم از تماشاي 
مكرر آن دلزده شــده باشــد. اهمیت كار كارگردان 
سوری وقتي بیشتر به چشــم آمد كه مجید مجیدي 
چند دهه بعد با عواملي هالیوودي »محمد رسول اهلل« 
خود را ساخت؛ فیلمي كه از محتوا و انتخاب فصل هاي 
تاریخي زندگي پیامبر تــا جزئي ترین بخش ها تاش 
داشت اثري متفاوت با ســاخته عقاد باشد ولي به رغم 
همه كوشش ها، چندان چنگي به دل ها نزد تا همچنان 
نسخه عقاد ماناتر بماند. هر دو فیلم تمام سعي خود را 
مصروف آن كردند كه بیشتر و بیشتر دیده شوند، كه 
براي اولي چنین شد و دومي چندان به مقصود نرسید. 
مجیدي براي این جلب نظر بین المللي، غیراز استفاده 
از عوامل هالیوودي، نســخه اي »مســیح وار« از دوره 
كودكي و نوجواني آخرین فرســتاده خدا روي پرده 
برد كه در نبود داستاني منسجم، خالي از تأثیرگذاري 
جدي شد. مضاف بر آنكه بجاي خلق درام، تاش كرد 

با تكنیک ، بیننده خود را مقهور كند. نتیجه این همه 
تاش و هزینه، محصولي نبود كه بــه اندازه كار عقاد 
قابلیت تكرار در تماشا داشته باشد. مصطفي عقاد در 
زمانه اي كه هنوز خوانش هاي رادیكال از اسام شهرت 
نیافته بود و درعوض با مســلماني چهره  سرشناسي 
چون محمدعلي كلي، بخشي از جامعه نخبگاني غربي 
در پي شناسایي آن بودند، فیلم خود را ساخت. اسام 
رحماني مي توانست نســخه مطمئن تري نسبت به 
افكار چپگرایانه براي آزادیخواهي و خاصي از سلطه 
امپریالیستي در آن دوره باشد كه رواجي جهاني یافته 
بود. انتخاب درســت عقاد در شــرایط آن روز نیاز به 
قصه اي واقعگرایانه اما دراماتیزه داشــت كه درعین 
سادگي بتواند پیام خود را به وضوح به مخاطب برساند. 
چنین هم شد و این فیلم توانست دست كم در جهان 
اسام به خوبي دیده شود. با این حال رندي عقاد براي 
دیده شدن فیلم موجب شــد، پرشي شگفت انگیز در 
تاریخ زندگي مبارزه پیامبر اسام)ص( با مخالفان دین 

تازه اش در »The Message« ایجاد شود.

تاريخي که جاماند
درســت همانگونــه كــه با شــنیدن نــام حمزه، 
همانند ســازي آنتوني كوئین در ذهن بسیاري از ما 
انجام مي شود، به همین نسبت تاریخ زندگي پیامبر 
صلي اهلل علیه و آله و ســلم، براي انبوهي از آنان كه 
چندان عاقه اي بــه مطالعه و تحقیــق ندارند در 
چارچوب نقل زندگي رســول خــدا)ص( در قالب 
این فیلم شــكل مي گیرد. از این رو براي بسیاري از 
تماشاگران فیلم، مهم ترین دشــمن آخرین پیامبر 
الهي، كفار مكه هســتند كه پس از بعثت، به آزار و 
اذیت ایشان و پیروانش مي پردازند تا جایي كه پیامبر 
به دعوت اهالي یثرب، جاي وطن كرده و از مكه به 
مدینه مهاجرت مي كند. پس از آن قریش و مكیان 
باز هم پیامبــر)ص( را رها نكرده و با غــارت اموال 
مهاجرین، جنگ بدر و سپس احد را به راه مي اندازند. 
جنگ احد در سال سوم هجري رخ مي دهد اما پس 

از آن فیلم با پرشي شگفت  به 
سال هشتم هجري مي رود تا 

فتح مكه را نشان دهد. درحالي كه در فاصله سال هاي 
سوم تا هشــتم هجري كه در فیلم اصًا به آن حتي 
كوچک ترین اشاره اي هم نمي شود، اتفاقات دیگري 
رخ داده اســت. عجیب تر آنكه فیلــم حتي از لحاظ 
زماني، واقعه احد را به فتح مكه مي چسباند و فاصله 
آن را بسیار كوتاه نشــان مي دهد. این از گفت وگوي 
عبداهلل بن ابي از منافقین مدینه، با فرستادگان مكه 
در فیلم پیداســت و حتي صلح حدیبیه كه در سال 
ششم رخ داده را با فاصله اي كوتاه بین این دو واقعه 

قرار مي دهد.
در طول این سال ها كه فیلم به راحتي از آن مي گذرد، 
یهودیان مدینه پیمان مي شكنند و افزون بر همدستي 
با قریــش، راه آزار و اذیــت بر مســلمانان را پیش 
مي گیرند. در سال چهارم هجري سران یهود مدینه 
به مكه رفتنــد و با قریش براي جنگ با مســلمانان 
پیمان بستند. مسلمانان به پیشنهاد سلمان فارسي 
اطراف مدینــه خندق حفر كردند و ســپاه قریش و 
یهود كه با این شگرد ایراني آشنا نبودند، حیرت زده 
متوقف شدند.  با كشته شدن عمروبن عبدود، پهلوان 
نامي عرب به دست امیرمؤمنان علي)ع( و با اختاف 
بین یهود و قریش، سپاه احزاب درهم شكست و هر 
كدام ناكام به وطن خویش بازگشــتند. یهود اطراف 
مدینه كه به واسطه پیمان شكني هاي متعدد از سوي 
مسلمانان رانده شــده بودند به قلعه هاي مستحكم 
خیبر پناه بردند و با تحریک قبایل دیگر به كینه توزي 

علیه اسام ادامه دادند.
در سال هفتم هجري پیامبر به همراه حدود هزار نفر 
به قصد فتح خیبر مدینــه را ترك كردند. هر كدام از 
سران مهاجر یا انصار هر روز براي فتح قلعه هاي خیبر 
پیش مي رفتند اما ناكام بازمي گشتند تا اینكه باز هم 
حیدر كرار بر یهود تاخت و پس از كشــتن مرحب، 
پهلوان نامي یهود، دروازه قلعه را از جاي كند و خیبر 
را فتــح كرد. همین شــد كه یهودیــان جنایتكار و 
پیمان شكن بني قریظه خود تسلیم شدند. اما جاي 

تمام این حوادث در فیلم خالي است.
در ساختار دراماتیک فیلم محمد رسول اهلل مصطفي 
عقاد، در مقابل پیامبر و یارانش كه در نیمه اي از 
فیلم زید، پسرخوانده پیامبر نقش محوري فیلم 
را در غیاب چهره رسول خدا)ص( دارد و در نیمه 
دیگر، حمزه، كاراكتر مثبت فیلم را مي سازد، تنها 
قریش به سركردگي ابوجهل و ابوسفیان در نیمه هاي 

متفاوت فیلم، قرار مي گیرند.

دو نگاه متفاوت به يك فیلم
با نگاهي خوش بینانه مي توان تصور كرد كه عقاد براي 
ســاخت فیلمي در هالیوود چاره اي جز این نداشته 
اســت. فیلم ضد یهود، فرصتي براي جوالن ندارد و 
عقاد براي اینكه فیلم را بســازد چاره اي نداشته كه 
به جاي تقسیم بار منفي فیلم میان كفار مكه و یهود 
مدینه، تمام بار را به دوش مشركان بت پرست بگذارد 
و اصًا نامــي از یهودیان نبرد. مضاف بــر اینكه قرار 
بوده تا فیلم در كل جهان بــه معرفي آخرین پیامبر 
الهي دســت زند و قطعاً انتخاب چنین موضوعي با 
پخش جهانــي آن همخواني ندارد. از ســوي دیگر 
براي بیان روایت در قالب فیلمي سینمایي نمي توان 
بر زمان افزود یا شــخصیت ها را گسترش داد. قالب 
دراماتیک فیلم هم كشش كنش بیشتر از این را ندارد 
و افزودن »بدمن« هاي دیگر ممكن بود به فیلم لطمه 
بزند. از این رو عقاد قالــب خاصي را انتخاب كرده كه 
مي توانسته به راحتي از پس آن برآید و البته قصه اش 

را در این شكل به بهترین نحو روایت كرده است.
اما با نگاهي سختگیرانه مي شــود برداشتي دیگر از 
این نحوه روایت داشت. در سال 1976كه عقاد فیلم 
را ساخت، اعراب هنوز با اسرائیل كنار نیامده بودند 
و حدود 5سال بعداز آن انورسادات با مناخیم بگین 
در كمپ دیوید به سازش رسیدند. درآن سال ها جو 

ضد صهیونیستي سراسر جهان اســام را فرا گرفته 
بود و هنوز بسیاري از مسلمانان تاش داشتند با این 
رژیم وارد جنگ شــوند. با درنظر گرفتن این شرایط 
شاید بتوان فیلم »محمدرسول اهلل« را حركتي حساب 
شده در آن سال ها براي جلوگیري از گسترش موج 
ضد یهود دانســت تا حداقل تاریــخ مقابله یهودیان 
با مســلمانان جلوي چشــم نیاید. با حساب همان 
همانند سازي گفته شده، دشــمني ریشه دار یهود با 
اسام با ســاخت این فیلم كمرنگ مي شد و حداقل 

سابقه تاریخي خود را از دست مي داد.
فارغ از اثبات این دو نگاه مختلف، مصطفي عقاد تاش 
بسیاري براي ساخت این فیلم داشت. فراموش نباید 
كرد كه ســاخت چنین اثري در جامعه سنت گراي 
اســامي، راه رفتن روي لبه تیغ بود و از دیگرســو، 
كوشــش متفاوت او در نظام هالیوود مي توانســت 
عواقبي دیگــر برایش رقــم بزند؛ هیــچ بعید نبود 
ســرمایه داري كه خوش نداشــت چنین روایتي از 
زندگي پیامبر اسام)ص( روي پرده سینماها برود، 
همه امتیاز آن را مي خرید و بي آن كه آن را اكران كند، 
براي همیشه به آرشیو مي فرستاد. شاید براي همین 
بود كه عقاد بدون هیچ توجیه اقتصادي، نســخه اي 
پشــتیبان از این فیلم با نام »الرســاله« با بازیگراني 

مصري جلوي دوربین برد.

فیلمي براي همیشه
هرچــه بــود و هســت، باوجــود همه شــعارهاي 
ضدصهیونیســتي در داخل كشــور، هنوز هیچ اثر 
نمایشي از این دوران زندگي پیامبر اسام)ص( ساخته 
نشده است. فیلمسازان ارزشي در طول این چند دهه، 
تاش هایــي نه چندان پرثمر صرف ســاخت فیلم و 
سریال درباره دشمني بخشي از یهودیان با مسلمانان 
كرده اند اما هیچ گاه خندق و خیبر را جلوي دوربین 
نبرده اند. مرحوم مصطفي عقاد كه دست سرنوشت 
مرگ او را به دســت پیروان تنــدروي دیني رقم زد 
كه تصویري صادقانه از تاریخ زندگي پیامبرشــان به 
تصویر كشید، شاید رندانه از زیربار چنین وضعیتي 
شانه خالي كرده باشد، اما آنچه او ساخت باوجود همه 
تكرارها، رنگ كهنگي و دلزدگــي نگرفت. خدایش 
بیامرزد كه اگر چنین نمي كــرد، دنیا همچنان یک 

»محمد رسول اهلل« دیدني كم داشت.

مصطفي عقاد در 
زمانه اي که هنوز 

خوانش هاي راديكال 
از اسالم شهرت 

نیافته بود و درعوض 
با مسلماني چهره  
سرشناسي چون 
محمدعلي کلي  
بخشي از جامعه 

نخبگاني غربي در پي 
شناسايي آن بودند، 
فیلم خود را ساخت. 

اسالم رحماني 
مي توانست نسخه 
مطمئن تري نسبت 
به افكار چپگرايانه 
براي آزاديخواهي 
و خالصي از سلطه 

امپريالیستي در آن 
دوره باشد که رواجي 

جهاني يافته بود. 
انتخاب درست عقاد 

در شرايط آن روز نیاز 
به قصه اي واقعگرايانه 

اما دراماتیزه داشت 
که درعین سادگي 
بتواند پیام خود را 

به وضوح به مخاطب 
برساند

علي عمادي 
روزنامه نگار

تماشای حضرت حمزه در سينما المپيا
  چگونه فیلم مصطفی عقاد بخشی از خاطره ما ایرانیان شد؟

میان تمام فیلم ها و سریال هایي كه درباره پیامبران و ائمه ساخته شده »پیام« 
)با نام عربي »الرســاله« كه در ایران با عنوان »محمد رسول اهلل« به نمایش 
درآمده( طعم و حاوتي دیگر دارد؛ فیلمي كه با سنت آثار حماسي- تاریخي 
هالیوود ساخته شده و سازنده اش كوشیده و موفق شده به قواعد ژانر وفادار 
بماند و اثري باشكوه و تأثیرگذار بسازد؛ فیلمي قصه گو، روان و خوش ساخت 
كه هنوز هم بعد از گذشت بیش از 40سال از نخســتین دیدار در كودكي، 
همچنان برایم تأثیر روز اول را دارد؛ از آن النگ شات ابتداي فیلم و آن سواراني 
كه به سوي دوربین حركت مي كردند و بعد مسیرشان تغییر مي كرد و هر كدام 
به سوي ســرزمیني مي رفتند تا پیام پیامبر)ص( را به پادشاهان كشورهاي 

مختلف برسانند...

اداي دين سينما به آخرين پيامبر
فیلم »محمد رسول اهلل« به روایت مصطفي عقاد

مصطفي عقاد ، كارگردان فیلم محمد رســول اهلل كه فیلم بعدي اش »شیر 
صحرا« با موضوع مبارزه عمر مختار، رهبر اسطوره اي لیبي كه با ایتالیایي ها 
مبارزه كرد و زیر سایه دولت اشغالگر نماند و تن به ظلم نداده بود، فیلمساز 
خارجي محبوبي در ایران بود؛ كارگرداني كه در آن مقطع شاید بهتر و بیشتر از 
بسیاري از فیلمسازان بودجه هدر داده ما در سال هاي بعد درباره آنچه مطلوب 
مي نمود فیلم ساخت و به توفیق رسید. عقاد در دهه70 به دعوت حوزه هنري 
سازمان تبلیغات اسامي به ایران آمد و مصاحبه هایي هم انجام داد؛ ازجمله 
گفت وگویي با نادر طالب زاده كه با حضور شــهید مرتضي آویني انجام شد. 
حرف هاي مصطفي عقاد و روایتش از ســاخت فیلم محمد رسول اهلل)ص(، 

همچنان خواندني است.

»ما در  شأن شما هستيم؟!«
محمد رسول اهلل چگونه دوبله شد؟ 

در دهه50 دوبله فارسي از دوران اوجش قدري فاصله گرفت. ورود بي رویه فیلم هاي 
خارجي كه بسیاري شان فیلم هاي موســوم به كاراته اي یا كمدي هاي ایتالیایي و 
ملودرام هاي هندي بودند و البته  در كنارشان فیلم هاي مطرحي چون »پدرخوانده«، 
» دیوانه از قفس پرید« و... هم به ایران مي آمدند، در كنار فیلم هاي فارســي، تنوع 
غریبي به فضاي اكران داده و از سوي دیگر بازار دوبله را هم داغ تر از همیشه كرده بود. 
از نیمه دوم دهه50، بحران اقتصادي دامن سینماي فارسي را گرفت و تولید فیلم 
ایراني به شدت كاهش یافت. در این سال ها موضوع اعتصاب دوبلورها هم پیش آمد 
و كار به جایي رسید كه وقتي قرار شد فیلم »شعله« به سرپرستي چنگیز جلیلوند 
دوبله شود، چون دوبلورها در اعتصاب به سر مي بردند از بازیگران تئاتر و گویندگان 

رادیو و صداپیشگان كم تجربه براي این كار استفاده شد. 
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رسولهللا

این شماره

آيین سینما 

»رسالت«، »پیام« يا اصال همان »محمد رسول اهلل« خودمان، 
هرچه مي خواهید صدا کنید، اسم اين فیلم را اما به واقع رسم 
اين فیلم بود که هنوز هم سبب مي شود نتوان از کنارش رد شد 
و تماشايش نكرد. اين معجزه البته خیلي سال پیش، درست 
همان ســال هايي که مصطفي عقاد براي ساخت چنین فیلم 
پردردسري تصمیم گرفته بود هم جلوه گر بود. مي پرسید چرا؟ 
سناريويي که آنتوني کويین بپسندد را اقوام نه چندان موافق 
ســینماي بنده هم در طالقان و سیستان ديدند و گريستند و 
کیفور شــدند. اين معجزه نیست؟ معجزه همانجاست که پاي 
تلويزيون سیاه و سفید خانه، فیلمي را مي ديدم که پدر و مادرم 
روي پرده ســینما ديده  بودند و باز هم تماشايش را از دست 
نمي دادند. معجزه همان بود که در لحظه پرتاب نیزه به سینه 
حمزه، نه صداي موسیقي فیلم که گويي صداي ما هم مي بريد، 
انگار نامردي سینه ما را هم مي شكافت، بازدمي سنگین داشتیم 
و اشك هايمان را از هم پنهان مي کرديم. معجزه همان بود که با 
صداي اذان بالل ما ذوق مي کرديم و در هنگامه نشستن شتر 
سفیدرنگ بر زمیني که مسجد پیامبر آنجا ساخته  شد، ما هم 
در دلمان هلهله مي کرديم. ابوسفیان در جايي از فیلم مي گفت 
محمد نه از در که از دل ها وارد مي شود و انگار اين آيین و معجزه 
سینما هم از دل به جان ما رسوخ کرد تا هنوز هم که هنوز است 

تماشاي فیلم مصطفي عقاد دلنشین و خواستني باشد.

مسعود میر
روزنامه نگار

پیام )الرساله در نسخه عربي، اکران شده در 
ايران با نام »محمد رسول اهلل«(

  کارگردان: مصطفي عقاد
 تهیه کننده: مصطفــي عقاد، هارولد باك، 

محمد سانوسي
   فیلمنامــه:  اچ. اي. ال.کريگ)و جودت 
الصحار، توفیق الحكیم،رحمان الشــرقاوي، 

محمد علي ماهر(
   بازيگران؛ نسخه انگلیسي: آنتوني کويین 
در نقش حمزه،  ايرنــه پاپاس در نقش هند،  
مايكل آنسارا در نقش ابوسفیان بن حرب،  
جاني سكا در نقش بالل،  مايكل فارست در 
نقش خالد،  آندره مــورل در نقش ابوطالب،  
گريك هاگون در نقش عمار،  ديمن تامس در 
نقش زيد،  مارتین بنسون در نقش ابوجهل،  
رابرت براون در نقش عتبه،  روزالي کراچلي 
در نقش سمیه،  برونو بارنابي در نقش اُمیه،  
نويل جیسون در نقش جعفر،  جان بنت در 
نقش ســلول،  دونالد برتون در نقش عمرو 
عاص،  ارل کامرون در نقش نجاشي،  نیكوالس 
آمر در نقش سهیل،  رونالد چنري در نقش 
مصعب،  مايكل گادفــري در نقش براء بن 
معرور،  ايون ســولون در نقش ياسر،  وولف 
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براء بن معرور
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حمايت امام موسي صدر 
از فيلم »محمد رسول اهلل« 

در شــرايطي كه برخي از علماي شــيعه نگراني هايي 
در مورد فيلم محمد رسول اهلل داشــتند و زمان توليد 
فيلم با ساخته شــدن اثري درباره پيامبر اسالم )ص( 
مخالفت كردند، امام موســي صــدر از مدافعان فيلم 
مصطفي عقاد بود. البته امام موسي صدر در مالقاتي كه 
با عقاد داشــت انتقاد هايي هم به فيلم مطرح كرد ولي 
در كل از مدافعان فيلم و از مشوقان مصطفي عقاد براي 
ادامه دادن اين مسير بود.  سال 1۹۷۷ و پس از نمايش 
فيلم محمد رسول اهلل در سينماهاي آمريكا امام موسي 
صدر با كارگردان اين فيلم مصطفي عقاد مالقات كرد 
و در اين مالقات امام موسي صدر نكاتي را براي اصالح 
بخش هايي از فيلم پيش از اكران عمومي در كشورهاي 

مسلمان مطرح كرد.
 امام صدر در اين ديدار به چند صحنه از فيلم اشاره كرد 
و گفت كه اگر اين صحنه ها حذف شود، شايد اشكال ها 

و ايراد ها هم برطرف شود.
از جمله اين ايراد ها، صحنه طبل زدن هنگام فتح مكه 
و شعار »اهلل اكبر كبيراً« است چراكه فتوحات پيامبر، 
ســاده و به دور از مظاهر مادي بود و طبــل زدن از اين 
ســادگي مي كاهد، حتي اگر جلوه هاي سينمايي، اين 
صحنه را اقتضا كند. ايراد دوم مربوط به جايي اســت 
كه ابوســفيان هنگام فتح مكه درحالي كه شــعله هاي 
آتش در اطــراف او زبانه مي كشــد، مي گويد: »قلمرو 
فرمانروايي محمد گسترده شده است.« و بالل، مؤذن 
پيامبر، در پاسخ او مي گويد: »اين قلمرو نبوت است نه 
فرمانروايي.« ايراد ســوم مربوط به پايان فيلم است كه 
سازندگان فيلم از مقامات ليبي به سبب تالش در توليد 
اين اثر ســينمايي سپاســگزاري مي كنند. اين صحنه 
را مي  توان هنگامي كه فيلم به مشــرق زمين مي رسد، 

اصالح كرد.
امام موسي صدر به مصطفي عقاد گفت: وقتي شنيدم 
تماشاگران فيلم در آمريكا درباره جزئيات آن صحبت 
مي كنند و مي گويند پخش اين فيلم، با اعالم موافقت 
كميته االزهر و مجلس اعالي شــيعيان در لبنان آغاز 
مي شود، احساس سربلندي كردم. نام مجلس همراه با 

اين فيلم جاويد، جاودانه شد.
مصطفي عقــاد كارگردان فيلم به امــام صدر گفت: ما 
دست اندركاران ســينماي جهاني در آمريكا، از اينكه 
نيروي مان در خدمت تجارت يا فســاد و يا صهيونيسم 
باشد، خسته شده ايم. ما جوانان عرب بر آن شده ايم كه 
گناهان خود را جبران كنيم و با روش خودمان خدمت 
به اسالم كنيم و فيلم محمد رســول اهلل راساخته ايم تا 
دوران كنوني را با سالح همين دوران به چالش بكشيم.
امام صدر درباره نويسنده فيلمنامه پرسيد. آقاي عقاد 
گفت: »آقاي السهار و الحكيم آن را نوشته اند.« امام از 
موضع علماي اسالم نيز پرسيد. آقاي عقاد برگه موافقت 
كميته مربوط در دانشــگاه االزهر را به رياســت شيخ 

االزهر، دكتر محمد الفحام، به امام نشان داد.
اين فيلــم در قاهــره و در اكران خصوصــي براي امام 
موسي صدر و ۹نفر به نمايش درآمد اما در يك سوم اول 
فيلم، برق قطع شــد و امام و ديگر حاضران درحالي كه 
چشمانشــان از گريه سرخ شــده بود، از سالن سينما 

بيرون آمدند.
امام موسي صدر سپس گفت: »آرزوي من اين بود كه 
فرصت مشاهده اين فيلم در روز عيد فطر براي لبناني ها 
فراهم مي شــد. در چنين موقعيتي هم به ايمان همه 
مسلمانان افزوده مي شد و هم مسيحيان لبنان همچون 
مسيحيان عرب با اسالم، اين دين آزادي، عدالت و ياري 

مظلوم و محروم، بيشتر آشنا مي شدند.«
پس از اكران خصوصي، امام موسي صدر كميته اي را به 
رياست شيخ محمدمهدي شمس الدين مأمور بررسي 
فيلمنامه و اعمال برخــي اصالحات جزئي در آن كرده 
و ســپس آن را بازنگري كرد و نامــه موافقت مجلس 
اعالي شيعيان با فيلمنامه را به آقاي عقاد داد و گفت: 
»به نظر من مرحله اي جديد در روند دعوت اســالمي 
آغاز شــده اســت؛ مرحله اي كه همواره انتظار آن را 
مي كشيديم؛ اگرچه دشواري هاي متعددي براي خودم 

و شما پيش بيني مي كنم.«

ادای دين سينما
 به آخرين پيامبر
فيلم »محمد رسول اهلل« به روايت مصطفي عقاد

فیلممحمد
رسولهللا

این شماره

از نخستين نمايش عمومي فيلم محمد رسول اهلل در انتهاي دهه50 خورشيدي، تأثير گذاري فيلم بر 
تماشاگر، سينماگر و مديريت فرهنگي مشخص شد. در روزگار پر تب و تابي كه هنوز زمان زيادي از 
پيروزي انقالب اسالمي نمي گذشت و ايده اسالمي كردن ســينما مطرح بود، فيلمي اكران شده بود 
كه بخشي از رخدادهاي صدر اســالم را به صورتي جذاب و باورپذير روايت مي كرد؛ فيلمي با حضور 
هنرپيشگان مطرحي كه شهرت و پرسوناي شناخته شده شان، آسيبي به اثر وارد نمي ساخت. فيلم در 
اكران عمومي با اقبال مواجه و در نمايش هاي پرتعداد تلويزيوني اش مكرر ديده شد . »سفير« )1۳۶1( به 
كارگرداني فريبرز صالح كامال تحت تأثير فيلم مصطفي عقاد ساخته شد و در سال هاي بعد هم مي شود 
گفت هر فيلم و سريالي كه روايتي از تاريخ اسالم را دستمايه قرار داد از قراردادهايي كه عقاد در محمد 
رسول اهلل سنگ بنايش را گذاشت بهره گرفت. مصطفي عقاد كه فيلم بعدي اش »شير صحرا« با موضوع 
مبارزه عمر مختار، رهبر اسطوره اي ليبي كه با ايتاليايي ها مبارزه كرد و زير سايه دولت اشغالگر نماند 
و تن به ظلم نداد، فيلمســاز خارجي محبوبي در ايران بود؛ كارگرداني كه در آن مقطع شايد بهتر و 
بيشتر از بسياري از فيلمسازان بودجه هدر داده ما در سال هاي بعد درباره آنچه مطلوب مي نمود فيلم 
ساخت و به توفيق رسيد. عقاد در دهه70 به دعوت حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي به ايران آمد 
و مصاحبه هايي هم انجام داد؛ ازجمله گفت وگويي با نادر طالب زاده كه با حضور شهيد مرتضي آويني 
انجام شد. حرف هاي مصطفي عقاد و روايتش از ساخت فيلم محمد رسول اهلل، همچنان خواندني است.

 توليد فيلم اين قدر طول نكشيد كه مذاكرات 
براي به توافق رسيدن طول كشيد، مثل مذاكرات 
با مسئوالن مذهبي؛ كال 5ســال طول كشيد كه 
همه اش توليد نبود. در ســال اول فقط مذاكرات 
بود، قانع كردن ها بود، رفتن بــه االزهر، به مكه، 
پيش اين عالم رفتن، آن عالم رفتن و... . كال توليد 
3سال طول كشيد و حتي وسط توليد در مراكش 
كار ما را متوقــف كردند و بايــد از آن جا به ليبي 

مي رفتيم.
  ما تأييديه دانشــگاه االزهر را داشــتيم - آنها 
ســناريو را صفحه به صفحه مهر مي كردند- بعد 
آن را به مجلس الشــيعه لبنان برديم، آنها هم آن 
را مهر كردند و به ما گفتند بايد از »رابط في العالم 
االسالميه« در عربستان سعودي اجازه بگيريد. آنها 
مثل جناح راســت افراطي بودند و فكر مي كردند 
كه همه ملحدند. بايد مي رفتم آنجا و مي فهميدم 
كه چرا با من مخالفند. من بــه آنها درباره »صوره 
حرام«)تصوير حرام است( گفتم كه من در دانشگاه 
كاليفرنيا ياد گرفتم كســي كه تئوري عكاســي و 
عدســي ها را پايه گذاري كرد يك مسلمان بود به 
نام حسن ابن حيفا و حاال ما اينجا به اذن مسلمين 
داريم مي گوييم كه حرام است؟! عكس فيصل در 
روزنامه بود، گفتم اين يك صوره حرام است؟ گفتند 

نه اين اشكال ندارد، چون اين »انجماد سايه« است. 
مي دانيد آنها در حماقت شان باهوش اند. مي گفتند 
شــما در ســينما آن را به حركت در مي آوريد و به 
آن روح مي بخشــيد و خلقت روح فقط مربوط به 
خداست. من گفتم كه اگر تصوير خودم را در آينه 
ببينم دليل نيست كه من يك روح خلق كرده ام و 
اگر من قادر بوده ام كه روح خلق كنم، ارواح بسياري 
براي تمــام جهان عرب خلق مي كــردم. بعد به او 
گفتم كه در زماني كه ما داريم درباره صوره حرام 
جر و بحث مي كنيم، آنها روي ماه مي نشينند... در 
نهايت فكر كــردم فايده اي نــدارد. بنابراين بدون 
تصويب آنها، كار را شــروع كردم ولي اين مراحل 
2سال طول كشيد و بعد از اينكه تهيه كننده ها را 

يافتم، كار 3سال ديگر طول كشيد.
  ما در مراكش فيلمبــرداري مي كرديم و نصف 
فيلم را هم تمــام كرده بوديم كه از ملك حســن 
تلفني داشتم . نزد او رفتم. به من تلگرافي از ملك 
فيصل را نشان داد كه اگر هنوز آنها فيلم »الرساله« 
را فيلمبرداري مي كنند، من به كنفرانس اسالمي 
رباط نخواهم آمد. پادشــاه شرمنده شده بود و من 
مي دانســتم كه براي او كنفرانس، مهم تر از فيلم 
اســت و در آن زمان، ملك فيصل پادشاه پرقدرتي 
بود و به ما گفتند كــه شــما 3روز فرصت داريد 

مراكش را ترك كنيد. واقعا 3روز مشكلي بود؛ دكور، 
صحنه، همه اش... ولي كجا مي خواســتيم برويم؟ 
هيچ جا. خيلي جاها را ســعي كرديم، حتي اروپا، 
اسپانيا، مالت، يونان، قبرس؛ همه اش جواب »نه« 
بود، تنها جايي كه باقي مانــده بود، ليبي بود. من 
دستور دادم همه وسايل را سوار كشتي كنند و در 
بندر منتظر بمانند. با هواپيما براي ديدن قذافي به 
ليبي رفتم. براي او توضيح دادم و بعضي صحنه هايي 
را كه فيلمبرداري كرده بوديم، نشان دادم. او كار را 
ديد و بعد پرسيد مسئله چيست؟ برايش توضيح 
دادم، گفت اين فيلم بايد ادامه يابد و او مسئوليت 

اتمام آن را قبول كرد.
  به لحاظ اقتصادي تهيه 2نســخه انگليسي و 
عربي از فيلم به نفع ما نبود ولي به لحاظ زبان قرآن، 
احساس كردم الزم است فيلم را به زبان قرآن هم 
بسازم و تا امروز از نسخه عربي بيشتر از نسخه ديگر 

لذت مي برم.
 منظورم اين اســت كه كلمه »اهلل اكبر« مفهومي 
  GOD IS GREAT خــاص دارد مفهومي كــه
آن را نمي رســاند. مــا حدس زديم كه ســاختن 
نســخه عربي، 25درصد بيشــتر خواهد شد. فكر 
كرديم بازيگران انگليســي زبان بــازي مي كنند، 
كنار مي روند و ســپس گروه عربي بازي مي كنند؛ 
همان صحنه، همان مكان ولي چون نخســتين بار 
بود، حوادث غيرقابل پيش بينــي ای به وجود آمد. 
مســئله اي كه كشــف كرديم در زبان بود. بازيگر 
انگليسي في المثل ديالوگي را بايد حين راه رفتن 
تا نقطه مشخصي مي گفت، كشــف كرديم كه به 
زبان عربي بايد كالم بيشتري صرف شود تا همان 
مطلب گفته شــود. عربي زبان پرشاخ و برگ تري 
بود؛ بنابرايــن فهميديم كه بايد صحنــه را بازتر 
كنيم، نورپردازي را وسعت دهيم و همه اينها خرج 
بيشــتري را در بر مي گرفت. فهميديم كه چيزي 
به عنوان بازيگر بين المللي وجود ندارد و اگر به هر 
دو بازيگر، همان زمينه و امكانات را بدهيد، هر دو 
يك جور جواب مي دهند. بعضــي اوقات اين بهتر 
مي شد بعضي اوقات آن. براي بازيگران عرب، اول 
ترسناك بود. عبداهلل قيس مي گفت من نمي توانم 
بعد از بازي آنتوني كويين بازي كنم؟ آنتوني كويين 

مي گفت چطور در مقابل يك عرب مسلمان نقش 
يك عرب مســلمان را بازي كنــم؟ من هم پيش 
خودم می گفتم خوب شد هر دو از هم مي ترسند. 
مسئله بعدي ام اين بود كه چه كسي اول بازي كند. 
هر كدام مي خواســتند طرف مقابل اول برود تا او 
را مشاهده كند. تصميم گرفتيم براي صحنه هاي 
داخلي، انگليسي ها اول بروند. تكنيسين هاي نور 
با بازيگران انگليسي زبان هماهنگ بودند و الگوي 
خوبي براي عرب زبان ها بود. ولي براي صحنه هاي 
خارجي كه عموما سياهي لشــكر داشتند، عرب ها 
مي رفتند و با سياهي لشكر ها رابطه مستقيم برقرار 
مي كردند و وقتي نوبت انگليسي زبان ها مي رسيد، 
سياهي لشكر ها دقيقا مي دانستند چه كار كنند. به 
اين ترتيب مســئله را حل كرديم و در آخر نسخه 
عربي، پولش را برگرداند، زيرا هر كسي يك نسخه 

ويدئويي براي خودش مي خواست.
  همه فكر مي كنند هيچ بازيگري مناسب تر از 
آنتوني كويين پيدا نمي شــد. در الرساله، آنتوني 
كويين بهترين انتخاب براي حمــزه بود . از لحاظ 
ســني و به لحاظ چهره كه كامال عربي مي شد؛ در 
»عمر مختار« هم همينطور. او به لحاظ سني عالي 
بود. عمر مختار ۷5ساله، بازيگري در همان حدود 
مي طلبيد و چهره اي كه خيلي شبيه خودش بود؛ 

آنتوني كويين.
  ســينما از اول تا آخر الفباي سرگرمي است. 
شما نمي توانيد يك نفر را برداريد، از جايي به جاي 
ديگر بكشيد و بعد براي او سخنراني كنيد. سينما 
سرگرمي است... حتي ســام پكين پا مي گويد اگر 
شما تماشاچي را مدت 2ساعت كامال سرگرم كنيد، 
فيلم تان به كل موفق است. من فكر مي كنم فيلم، 

اول سرگرمي است بعد چيز ديگر.
  ســينما زبان ارتباط است. شــما يا بيننده را 
به عنوان تماشــاگر بي تفــاوت داريد، يــا با پرده 
درگيرش كرده ايــد و يا به عنوان يك تماشــاگر 
فقط ناظر است. وقتي با پرده درگير مي شويد، بايد 
عاملي داشته باشــيد كه تماشاچي قادر به ارتباط 
برقراركردن با آن باشــد. من فقط درباره الرساله 
صحبت نمي كنــم؛ درباره هر فيلمــي مي گويم. 
ايده آل ترين موقعيت بــراي يك كارگردان، وقتي 

يــك شــخصيت را مي پروراند، اين اســت كه در 
5دقيقه اول، بينندگان، شــخصيت را بشناســند 
و دوست داشته باشــند، در آن صورت شما روي 
تماشاگر كنترل داريد. حال شما كاري كرده ايد كه 
او را دوست داشته باشند، اگر او گريه كند تماشاگر 
گريه مي كند، اگر بخندد تماشاگر مي خندد. هيچ 
فيلمي موفق نخواهد شد اگر تماشاگر نداند بايد با 
چه كسي همدلي كند و براي چه كسي »كف« بزند. 
شما بايد يك طرف باشــيد و عليه يك طرف؛ اين 

اساس درام است.
  حال مي آييم ســر عمر مختار كه يك پيرمرد 
۷0 ســاله عرب بود. چه چيزي دارد كــه دنيا با او 
همدل شود؟ بنابراين از معلمي شروع مي كنيم كه 
به بچه ها درس مي دهد. اين را در هر جاي دنيا نشان 
بدهيد تماشاگر با آن ارتباط برقرار مي كند. در ژاپن، 
در فيليپين؛ در هر جا. و نه هر معلمي، معلم بچه ها 
كه با بچه ها انعطاف زيــاد دارد؛ بچه هاي كوچك 
بازيگوش و فضول. به طور طبيعي تماشاگر اين سير 
را دوست خواهد داشــت. حاال من روي تماشاگر 
كنتــرل دارم و بنابراين خواهم توانســت آنها را با 
خود همراه كنم؛ هر موضوعي كه داشته باشم فرقي 
نمي كند؛ مذهبي يا غيره. اگر تماشاگر با آن ارتباط 
برقرار نكند، اثر خيلي گم خواهد شــد. آنها فقط 
نظاره گر خواهند شــد و وقتي تماشاگر حس كرد 
فيلم دارد او را موعظه مي كند، درس مي دهد، درس 
مســتقيم، از پرده جدا مي شود. شــما بايد به طور 

غيرمستقيم به قلب تماشاگر نفوذ كنيد.
  فيلم را بايد جلوي تماشــاچي گذاشت،. براي 
من فرقي نمي كند چند جايزه در كدام فســتيوال 
گرفته، اگر تماشاگر آن را دوســت نداشته باشد، 
حتي اگر شــاهكار باشــد، بايد آن را روي طاقچه 
گذاشــت. در رابطه با جذب تماشاچي غربي، من 
صحنه مســيحيت را پر و بــال دادم و براي جذب 
مسيحيان، ما صحنه مسيحيت و حضرت مريم را 

مفصل تر كرديم .
  كارگردان محبوب من ديويد لين است كه در 
فيلم هايش هيچ چيزي از كار بيــرون نمي زند؛ نه 
بازي، نه دوربيــن. از كارگردان هاي امروزي اليور 

استون را دوست دارم.

آنتونی كويين 
بازيگر، نقاش و نويسنده مكزيكي االصل، از برجســته ترين بازيگران تاريخ 
سينماست. »جاده«، » اســب كهر را بنگر«، » توپ هاي ناواران«، » زورباي 
يوناني«، »الرنس عربستان« و... ازجمله آثار اين بازيگر هستند كه در كارنامه 
پربارش همكاري با فيلمسازان بزرگي چون فدريكو فليني، اليا كازان، ديويد 
لين، وينسنت مينه لي و... به چشم مي خورد. آنتوني كويين 2بار براي فيلم هاي 
»زنده باد زاپاتا« در 1۹52 و »شور زندگي« در 1۹56 نامزد جايزه اسكار شد. 
كويين در شش سالگي به كليساي كاتوليك پيوست و قصد داشت كشيش 
شود. البته او در كليسا بيشتر جذب فعاليت هاي هنري شد و مدتي در گروه 
موسيقي كليسا عضويت داشــت. در جواني مدتي به عنوان بوكسور مشغول 
فعاليت شد و در مقطعي در كنار فرانك لويد رايت به مطالعه هنر و معماري 

پرداخت. او درباره عالقه اش به بازيگري با رايت گفت وگو كرد. آن زمان استوديوي فيلمسازي اي پيشنهادي براي بازي 
به آنتوني كويين داده بود كه با تشويق لويد او اين پيشنهاد را پذيرفت . كويين سال ها بعد در گفت وگويي اعالم كرد 
مبلغ پيشنهادي به او براي نخستين فعاليت بازيگري اش تنها 300دالر در هفته بوده است. كويين پس از حضوري 
كوتاه روي صحنه نمايش، سال 1۹36 در فيلم »راه شــيري« بازي كرد. او در برخي از فيلم هاي كمپاني پارامونت 
ازجمله »راه مراكش« در نقش كاراكتر هاي شرور بازي كرد . آنتوني كويين در طول سال هاي طوالني فعاليت هنري اش 
نقش هاي متنوعي ايفا كرد؛ نقش هاي متفاوتي كه از سرخپوست ها و تبهكاران مافيا گرفته تا شيخ هاي عرب را شامل 
مي شد. آنتوني كويين زماني كه هنوز تبديل به ستاره سينما نشده بود به تئاتر بازگشت و در »اتوبوسی به نام هوس« 
نقش استنلي كوالسكي را بازي كرد. او در 1۹4۷ شهروندي اياالت متحده را دريافت كرد و در دهه50 در هاليوود به 
بازيگري پركار بدل شد. كويين در زندگي واقعي اش هم به اندازه كاراكتر هاي سينمايي اش مردي قابل اعتماد و مشتاق 
بود. يادبود هاي زيادي در مكان هاي مختلف جهان وجود دارد كه با نام، ياد و خاطره اين بازيگر همراه شده است. ساحلي 
كه در يونان در زمان فيلمبرداري توپ هاي ناواران توسط آنتوني كويين خريداري شد، نام او را بر خود دارد. همچنين 
مجسمه اي از او با ژست معروفش در زورباي يوناني در مكزيك وجود دارد و كتابخانه عمومي شرق لس آنجلس هم به 
ياد او نامگذاري شده است. ميان انبوه نقش هاي آنتوني كويين، نقش حمزه در فيلم محمد رسول اهلل براي ما حالوتي 

ديگر دارد؛ براي مسلمانان نام عموي پيامبر )ص( هميشه با چهره آنتوني كويين تداعي مي شود.

ايرنه پاپاس 
ديگر بازيگر بين المللي فيلم محمد 
رسول اهلل كه در اوج شهرت مقابل 
دوربين مصطفــي عقاد رفت، يكي 
از چهره هاي مطرح اين فيلم است 
كه نقش حســاس هند، همســر 
ابوســفيان را با مهارت بازي كرد. 
ايرنه پاپاس، بازيگر و خواننده يوناني 
كه سال هاست بازنشسته شده، در 
طول نيم قرن فعاليت ســينمايي 
در بيــش از ۷0فيلم ســينمايي 
ايفاي نقــش كرده اســت. مادر او 
معلم مدرســه بود و پدرش استاد 

نمايشنامه هاي كالسيك.  پاپاس، حرفه اش را در يونان آغاز كرد و در آنجا به شهرت نسبي رسيد. پاپاس وقتي در 
فيلم هاي تحسين شده اي چون توپ هاي ناواران و زورباي يوناني حضور يافت به شهرت جهاني رسيد؛ فيلم هايي 
كه ايرنه پاپاس در آنها با آنتوني كويين همبازي بود. او سپس در سال 1۹6۹ در فيلم »يك هزار روز از آن« با ريچارد 
برتون همبازي شد و در »زنان تروآ« با كاترين هپبورن همكاري داشت. حضورش در فيلم »زد« اثر كوستا گاوراس 
در يادها ماند و در سال هاي بعد با ونجليز آهنگساز در ساخت هشت ترانه فولكلور يوناني همراه شد و آلبوم اودس 
را عرضه كرد. پاپاس در فيلم محمد رسول اهلل براي سومين بار با آنتوني كويين همبازي شد و در ابتداي دهه80 در 
فيلم شير صحرا اين تجربه را دوباره تكرار كرد. از آخرين نقش آفريني هاي او در سينما مي توان به »ماندولين كاپيتان 
كورلي« اشاره كرد. پاپاس كه چند سالي است خود را بازنشسته كرده تا همين چندسال پيش در پرتغال به فعاليت 
تئاتري مشغول بود. ايرنه پاپاس در زمان فعاليتش در سينما موفق به دريافت جوايز بسياري ازجمله جايزه هيأت 
ملي نقد براي نقش آفريني در فيلم زنان تروآ در سال 1۹۷1 و جايزه دانشگاه رم براي يك عمر دستاورد هنري در 
سال 2001 شد . ايرنه پاپاس با چهره شرقي اش يكي از بهترين گزينه ها براي ايفاي نقش زنان عرب بود و بازي اش 

در نقش هند در فيلم مصطفي عقاد از فرازهاي كارنامه هنري اش است.

مصطفی عقاد 
تهيه كننده و كارگردان ســوري- آمريكايي. در ســوريه متولد شد و در 
كالج آمريكايي آليو تحصيل كرد. به آمريكا رفت و در دانشــگاه كاليفرنيا 
كارگرداني سينما خواند . عقاد در كاليفرنيا با سام پكين پا آشنا شد. پكين پا 
تصميم به توليد فيلمي درباره انقالب الجزاير داشت و عقاد در اين پروژه زير 
نظر پكين پا كار كرد؛ فيلمي كه به سرانجام نرسيد و هيچ سينمايي حاضر 
به نمايش آن نشــد . پكين پا در گام بعدي عقاد را به شبكه CBS معرفي 
كرد تا به عنوان تهيه كننده مشغول به كار شود . مهم ترين و مطرح ترين كار 
عقاد در اين دوران تهيه ســري فيلم هاي »هالووين« در ژانر وحشت بود. 
مصطفي عقاد در دوراني كه در هاليوود به عنوان تهيه كننده فعاليت داشت 
تصميم گرفت فيلمي درباره اسالم و پيامبر)ص( بسازد. عقاد به اين نتيجه 

رســيد كه عالوه بر تهيه كنندگي بايد خودش كارگرداني را هم عهده دار شود چون فيلمسازي را در هاليوود 
سراغ نداشت كه بتواند كارگرداني چنين پروژه حساسي را به عهده اش بگذارد. به گفته عقاد ساختن فيلمي 
درباره اسالم دغدغه شخصي اش بود؛ »اين پروژه شــخصي من بود. پس بايد خودم كارگرداني اش مي كردم. 
به عنوان مسلماني كه در غرب زندگي كردم، احساس كردم وظيفه دارم حقيقت را درباره اسالم بيان كنم. از 
ابتدا دوست داشتم فيلمي بسازم كه هم تمام مسلمانان مخاطبش باشند و هم تماشاگر غربي بتواند با آن ارتباط 
برقرار كند. مي خواستم پلي بين جهان اسالم و غرب برقرار كنم و روايت داستاني درباره اسالم مي توانست به 
اين اتفاق بينجامد.« عقاد فيلم »پيام« )در عربي: »الرساله«( را با بهترين چهره هاي هاليوود ساخت. وقتي در 
تهيه سرمايه به مشكل خورد، معمر قذافي، رهبر ليبي، به شرطي كه فيلم بعدي عقاد درباره عمر مختار، چهره 
اسطوره اي و انقالبي ليبي باشد، سرمايه فيلم پيام را تامين كرد. عقاد در ابتداي دهه80 فيلم عمر مختار را با 
عنوان »شير صحرا« با حضور آنتوني كويين و ايرنه پاپاس كارگرداني كرد. مصطفي عقاد سال ها پيش به ايران 
هم آمد و مالقات هايي هم با مديران فرهنگي و چهره هاي سياسي داشت. با عقاد گفت وگوهايي براي ساخت 
فيلمي درباره بنيانگذار انقالب صورت گرفت كه البته به نتيجه نرسيد. سال2005 عقاد و دخترش كه در هتلي 
در اردن به سر مي بردند در جريان بمب گذاري و عمليات تروريستي گروه القاعده كشته شدند. با كشته شدن 

عقاد، جهان اسالم حرفه اي ترين و جهاني ترين چهره اش را از دست داد.



خبر ساخته شــدن فيلمــي درباره پيامبر اســام)ص( با 
حضور هنرپيشــگان مطرح جهاني آن قدر جذاب بود كه 
نشريات ايراني از آغاز پيش توليد تا نمايش به آن بپردازند. 
روزنامه اطاعات سال۱۳۵۵، 2 بار به صورت مفصل به فيلم 
مصطفي عقاد پرداخت. اطاعات در بهار ۱۳۵۵ در گزارشي 
كه به صفحه اول روزنامه هم راه يافته بود خبر توقف توليد 
فيلم را منتشــر كرد. در بخش هايي از اين گزارش خبري 

آمده است: 
عقاد تقريباً نيمي از صحنه هاي فيلــم را تهيه كرده بود و 
كار به سرعت پيش مي رفت. موج اعتراض روحانيون جهان 
اســام و تلگرام هاي متعددي كه از طريــق مراجع تقليد 
شيعيان در تهران، مشهد، قم و نجف اشرف، در مورد تهيه 
فيلم به سوي سران ممالك اسامي، ازجمله سلطان حسن، 
سرازير شــد و ادامه تهيه آن را با دشــواري روبه رو كرد و 
پادشاه مغرب شخصا تصميم گرفت به هر ترتيب از فعاليت 
گروه تهيه فيلم، جلوگيري كند . فرمان سلطان حسن، ضبط 
قسمت هاي تهيه شده را هم در بر مي گرفت و به اين ترتيب، 
روحانيون معترض مطمئن خواهند بود كه آنچه تهيه شده 
است، هرگز به معرض نمايش گذاشته نمي شود. به دنبال 
تهيه مقدمات و ســاختن دكورهاي مختلف، فيلمبرداري 
از 2۶فروردين گذشته آغاز شــده بود و عقاد اعتقاد داشت 
سناريو چنان تنظيم شده است كه كوچك ترين منافاتي با 
اصول و مباني اسامي و تاريخ اسام ندارد. ازجمله چهره 
پيامبر اسام و صحابه اش نشان داده نمي شود و سناريو را 

جامعه االزهر )دانشگاه اســامي قاهره( و دست اندركاران 
تاريخ اسام، مورد تأييد قرار داده اند. با اين وصف، روحانيون 
جهان اســام و نيز پاره اي از سران كشــورهاي اسامي 
ازجمله انور ســادات، رئيس جمهور مصــر و ملك فيصل، 
پادشاه عربستان سعودي، كه از تهيه صحنه هاي ناشايست 
و اهانت به  شأن پيامبر اســام بيمناك بودند، با تهيه فيلم 
مخالفت كردند و سرانجام به خواست خود توفيق يافتند . 
ازجمله روحانيوني كه با ساخت فيلم مخالفت كردند عبارت 
بودند از: حضرت آيت اهلل حاج سيدهادي مياني )مشهد(، 
حضرت آيت اهلل سيدابراهيم مياني )تهران(، آيت اهلل حاج 
سيدمحمود شاهرودي )نجف(، حضرت آيت اهلل آشتياني 
)تهــران(، صادق روحاني )قم(، شــيخ نديــم الجر مفتي 
طرابلس و منطقه شمال لبنان و شــيخ محمد صالح قراز 

دبير كل رابط عالم اسامي.

 جنجال هاي بازي آنتوني كويين در نقش عموي پيامبر 
اسالم)ص(

چند ماه بعد وقتي عقاد مشكل را از طريق معمر قذافي، رهبر 
ليبي، حل كرد و فيلمبرداري را به پايان رســاند، اطاعات 

بازهم با تيتري جنجالي به استقبال فيلم رفت.
شــنبه دهم مهرماه ۱۳۵۵، روزنامــه اطاعات در صفحه 
نخســت خود خبر از جنجالي داد كه بر ســر بازي آنتوني  
كويين به جاي حمزه عموي پيامبر)ص( در دنياي اســام 

به پا شده بود. جزئيات اين خبر به شرح زير بود:

با پايان گرفتن كارهاي تهيه فيلم ۱0ميليون دالري زندگي 
حضرت محمــد)ص( و آماده نمايش شــدن آن، جنجالي 
كه از زمان تهيه اين فيلم به وسيله مصطفي آكاد ]عقاد[، 
تهيه كننده عرب، آغاز شده بود بار ديگر از سر گرفته شد و 
به نقطه اوج تازه اي رسيد. يك عامل مهم اين جنجال ايفاي 
نقش حمزه عموي پيامبر به وسيله آنتوني كويين، هنرپيشه 
مســيحي بود. تهيه فيلم زندگي حضــرت محمد)ص( از 
جنجالي ترين خبرهاي عالم اســام در دو سه ساله اخير 

بوده و هست.
تهيه اين فيلم از همان آغاز از ســوي بســياري از محافل 
مذهبي و ازجمله مراجع تقليد ايران مردود اعام شد و كار 
اين مخالفت تا به جايي رسيد كه تهيه فيلم تقريبا منتفي 
شد. اما مصطفي آكاد با توسل به اين و آن، سرانجام توانست 
موافقت و كمك پاره اي از كشــورها و محافل را جلب كند. 
وي كه خود مسلمان است پس از دو سال تاش با همكاري 
»هاري گريك«، سناريســت، توانست سناريو را تمام كند 
و در اختيار پاره اي مقام هاي مذهبــي قرار دهد و آن را به 

تصويب رساند. شكل كار براي آنكه در كشورهاي اسامي 
سروصدايي به پا نشود، بر اين قرار گرفت كه در فيلم چهره 
پيامبر نشان داده نشــود و در عوض دوربين فيلمبرداري، 
جاي پيامبر)ص( را بگيرد. بدين معني كه هرجا قرار است 
بازيگران فيلم با پيامبر)ص( صحبت كنند، روي خود را به 

طرف دوربين بگيرند.
در اين فيلم گروهــي از هنرمندان به سرپرســتي آنتوني 
كويين ايفــاي نقش مي كننــد ازجمله ايرنــه پاپاس در 
نقش »هند« همســر ابوسفيان، مايكل آنســارا در نقش 
»ابوسفيان«، جاني  سكا در نقش »بال«، مايكل فارست در 
نقش »خالد« همراه هنرپيشگان ديگر و سياهي لشكرهايي 

از 2۸كشور.
به هر حال با وجود تمهيــدات تهيه كننده فيلم، مخالفت 
با نمايش آن در اكثر كشــورهاي اسامي و به ويژه ممالك 
عربي، شديدتر از گذشته ادامه دارد و از همين رو مطلعان 
اعام كرده اند فيلم به بسياري از كشــورهاي اسامي راه 

نخواهد يافت.

تيتر هاي جنجالي روزنامه ها
 در روزهاي توليد فيلم محمد رسول اهلل
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پيشنهاد جذابي كه عقاد رد كرد؛ 
محمد علي كلي در نقش بالل

 مصطفي عقاد از لحظه اي كه مصمم شــد درباره پيامبر 
اسام)ص( فيلم بســازد تا زماني كه محمد رسول اهلل با نام 
جهاني پيام )و نام عربي الرساله( بر پرده آمد روزهاي دشواري 
را سپري كرد. او به  درســتي فكر كرد براي ساختن فيلمي 
جهاني درباره اســام بايد از بازيگران شــاخص بين المللي 
اســتفاده كرد؛ آنتوني كويين و ايرنه پاپاس با اين منطق به 
ستارگان فيلم عقاد تبديل شــدند. بقيه بازيگران هم اغلب 
چهره هاي حرفــه اي هاليوود بودند. در پشــت دوربين هم 
مصطفي عقاد سراغ بهترين هاي هاليوود رفت و جك هيليارد، 
مدير فيلمبرداري فيلم، سابقه همكاري با ديويد لين را داشت 
و براي »پل رودخانه كواي« جايزه اسكار گرفته بود. موريس 
ژار هم ديگر فرد گروه ديويد لين بود كه با تجربه ســاخت 
موزيك با تم عربي در »الرنس عربستان« به عنوان چهره اي 
اسكاري به فيلم پيوست. همه گروه از بهترين هاي هاليوود 
بودند؛ ولي هيچ كمپاني اي حاضر نبود هزينه توليد فيلمي 
درباره پيامبر اسام)ص( را بدهد. مشكل بعدي راضي كردن 
محافل اســامي بود كه تا آخرين روزهاي توليد فيلم دائم 
خبر نارضايتي شان به گوش مي رسيد و حتي گفته مي شد 
كشورهاي اسامي حاضر به اكران فيلم نخواهند شد. همه 
اين دشواري ها را مصطفي عقاد درنهايت پشت سر نهاد و فيلم 

ماندگار محمد رسول اهلل را برايمان به يادگار گذاشت.
  مصطفي عقاد قصد داشت شخصيت پيامبر اسام را به 
غربي ها معرفي كند و باورهاي غلــط را در مورد دين مبين 
اسام از ميان بردارد؛ كاري باشكوه و با عظمت و فيلمي بزرگ 
وخالصانه. ساخت اين فيلم براي عقاد هم چندان آسان نبود، 
او مي خواست فيلم را همزمان در 2نسخه انگليسي و عربي با 

نام »الرساله« با 2گروه بازيگران متفاوت بسازد.
  زمان پيش توليــد فيلم توصيه و سفارشــي جذاب به 
مصطفي عقاد شد كه گذشــتن از آن كار ساده اي نبود؛ در 
دوراني كه محمدعلي كلي در اوج شهرت و محبوبيت به سر 
مي برد و هم قهرمان بوكس ســنگين وزن جهان بود و هم 
چند ســالي بود كه اســام آورده بود، حضورش در فيلمي 
درباره پيامبر)ص( مي توانســت يك بمب خبري باشد. به 
عقاد پيشنهاد شده بود نقش »بال« را به محمد علي )كلي( 
بوكسور معروف بدهد و حتي فشــارهايي هم از اين حضور 
وجود داشت اما عقاد هراس داشت شهرت محمدعلي برفضاي 

معنوي فيلم سايه بيفكند و از حضور محمدعلي امتناع كرد.
 عقاد با وجود اينكه در آمريكا درس خوانده بود و با حمايت 
سام پكين پا، جاي پاي محكمي در آمريكا داشت نتوانست 
تهيه كنندگان هاليودي را قانع كند. آنها نمي خواستند پولشان 
را پاي فيلمي بريزند كه نقش اولش، حضور فيزيكي نداشت. 
به نظر مي رسيد مي شود بودجه فيلم را از كشورهاي اسامي 
تامين كرد. كويت و عربســتان ابتدا براي ســرمايه گذاري 
موافقت كردند ولي با مخالفت علماي وهابي و تندرو، انصراف 
دادند. مراكش تا نيمه كار، همراه پروژه بود ولي بعد زيرش زد. 
سرانجام معمر قذافي، حاكم ليبي، به شرط اينكه عقاد بعد از 
اين فيلم، فيلمي درباره عمر مختار بسازد، اجازه داد مابقي 

فيلم در ليبي كار شود.
  دشوار تر از يافتن سرمايه گذار، نوشتن فيلمنامه اي بود كه 
هم مورد تأييد مذاهب اسامي باشد و هم چالش عدم حضور 
فيزيكي نقش اول را مهار كند. عقاد براي نوشتن فيلمنامه 
سراغ هري كيگ ايرلندي رفت. كيگ ۵0ساله بعد از تنظيم 
فيلمنامه اوليه با عقاد، يك سال در هتل هيلتون نيل قاهره 
اقامت كرد. او با كمك ۵فيلمنامه نويس عرب تبار، فيلمنامه 
نهايي را ورق به ورق مي نوشــتند و براي تأييــد به االزهر 

مي فرستادند.
   عقاد فيلم » الرساله« را در 2نسخه عربي و انگليسي با 
2گروه بازيگران عرب و بين المللي پيش برد. عقاد از آنتوني 
كويين خواست در فيلم، نقش حمزه، عموي پيامبر)ص( را در 
نسخه انگليسي بازي كند و يك نسخه ديگر را به طور جداگانه 
با بازيگران عرب زبان فيلمبرداري كرد. محققاني از دانشگاه 
اسامي االزهر نيز او را در ساخت فيلم ياري دادند. »محمد 
رسول اهلل« به دو زبان عربي و انگليسي به نمايش درآمد. عقاد 
اعتقاد داشت دوبله نسخه انگليسي براي نمايش در دنياي 
عرب كافي نيست چراكه ســبك بازيگري بازيگران عرب با 
بازيگران هاليوود متفاوت اســت )هر دو نسخه دي وي دي 
فيلم اكنون در بازار هست(.  نسخه عربي، كامل تر و با جزئيات 
و باغت ادبي بيشتر همراه بود اما نسخه بين المللي، بيشتر 

جلوه بصري داشت. 

فیلممحمد
رسولهللا

این شماره

موريس ژار 
موســيقي فيلم محمد رســول اهلل يكي از برگ هاي برنده اين اثر سينمايي 
اســت. كاري كه موريس ژار در اين فيلم انجام داد آن قدر درخشان بود كه 
اعضاي آكادمي اسكار با وجود بي اعتنايي شان به فيلم عقاد، نتوانستند از آن 
گذر كنند و موريس ژار را نامزد دريافت جايزه اسكار بهترين موسيقي متن 
كردند  . البته درنهايت جري گلد اسميت براي موسيقي »جنگ ستارگان« 
اســكار را برد. موريس ژار به عنوان يكي از بزرگ ترين آهنگسازان سينما، به 
فيلم محمد رسول اهلل پيوست و پژوهش را در كنار قريحه نابش به كار گرفت 
كه نتيجه اش شد موزيك به يادماندني اي كه ملودي اصلي اش بعيد است از 
ياد هيچ كس برود. موريس ژار )زاده ۱۳سپتامبر ۱۹24- درگذشته 2۹مارس 
200۹( آهنگساز و رهبر اركستر فرانسوي بود. وي برنده سه جايزه اسكار در 
بخش بهترين موسيقي فيلم شده است. او كارش را به عنوان آهنگساز فيلم از 
دهه۵0 ميادي شروع كرد. اين آهنگساز سال ۱۹۵2 نخستين موسيقي فيلم 
را براي ژرژ فرانجي براي فيلم كوتاه »هتل معلوالن« ساخت. موريس ژار در 
دهه۶0ميادي در آمريكا اقامت گزيد. او به عنوان يكي از آهنگسازان مشهور 
هاليوود شناخته مي شود. اگرچه او براي چندين كنسرت آهنگ ساخته  است 
ولي شهرت بيشتر او به خاطر موسيقي فيلم هاي موفقي كه محصول همكاري 
با ديويد لين بودند، »الرنس عربســتان«)۱۹۶2(، »دكتر ژيواگو« )۱۹۶۵( 
و»گذري به هند« )۱۹۸4( است، كه هرسه برنده جايزه اسكار شده اند. او بيش 
از ۱۵0موسيقي فيلم براي كارگردانان مشهوري مانند جان فرانكن هايمر، 
آلفرد هيچكاك، جان هيوستون، ديويد لين، لوكينو ويسكنتي و... ساخت. 
در سال 200۶ و در پنجاهمين سال فعاليت خود كنسرتي را با پسر خود ژان 
ميشل ژار در شهر مادري خود، ليون فرانسه برگزار كرد و در آن مشهورترين 
آهنگ هاي خود را نواخت. ژار در 2۹مارس 200۹ بر اثر بيماري سرطان در 

لس آنجلس درگذشت.

جك هيليارد 
يكي ديگــر از اعضاي تيم 
ديويــد ليــن و از بهترين 
فيلمبــرداري  مديــران 
هاليوود در آن ســال ها كه 
تخصــص اش در فيلم هاي 
عظيم حماسي به كار فيلم 
مصطفي عقــاد آمد. مدير 
فيلمبــرداري بريتانيايي 
متولــد مــارس ۱۹0۸ در 
لندن، در كارنامه پربارش 
بيش از ۸0اثر ســينمايي 
به چشــم مي خــورد. او 
فيلمبردار چنــد اثر ديويد 
لين ازجمله »ديوار صوتي« 
)۱۹۵2(، »انتخاب هابسن« 

)۱۹۵4( و »پل رودخانه كواي« )۱۹۵۷( بــود و براي آخري موفق به 
دريافت جايزه اسكار بهترين فيلمبرداري و جايزه انجمن فيلمبرداران 
بريتانيا شــد. جك هيليارد نخســتين تجربه حرفه اي اش را در سال 
۱۹۳4 و با فيلم »آزادي درياها« سپري كرد. نخستين تجربه مهمش 
فيلمبرداري »هنري پنجم« )۱۹44( به كارگرداني الرنس اوليويه بود. 
و در دهه۵0 پس از همكاري با ديويد لين به اوج شهرت و اعتبار رسيد. 
مدير فيلمبرداري اي كه در سال۱۹۹0 جايزه يك عمر دستاورد هنري 
را از انجمن فيلمبرداران بريتانيا گرفت، پس از همكاري موفق در محمد 

رسول اهلل در فيلم »شير صحرا« نيز با عقاد همكاري كرد.

مايكل آنسارا 

 در ايران او را با نقش ابوسفيان در فيلم محمد رسول اهلل به ياد مي آوريم. بازيگر سينما، تلويزيون 
و تئاتر كه در ۱۹22 و در سوريه متولد شد. دو ســال داشت كه با خانواده اش به آمريكا رفت و 
از جواني حضور در صحنه تئاتر را تجربه كرد. آنســارا در اوايل دهه۵0ميادي در چند اپيزود 
از سريال »آلفرد هيچكاك تقديم مي كند« به ايفاي نقش پرداخت و در اپيزودي از مجموعه 
تلويزيوني »رنجر تنها« در سال ۱۹۵۱ ظاهر شد. مايكل آنسارا در سال ۱۹۵۶ با بازي در سريال 
»تيروكمان شكسته« به شهرت رسيد. بعدتر او در سال۱۹۶۱ در فيلم »سفري به اعماق« با 
باربارا ادن همبازي شد. موفقيت اين فيلم باعث شد سريالي هم براساسش ساخته شود و آنسارا 
در چند قسمت اين مجموعه هم حضور يافت. در تابلوي افتخارات مايكل آنسارا جايزه آكادمي 
سينماي علمي- تخيلي به چشــم مي خورد و در پياده روي مشاهير هاليوود هم براي فعاليت 
پررنگش در تلويزيون و سينما يك ستاره دريافت كرده است.  مايكل آنسارا در ۱۹۵۸ با باربارا 

ادن ازدواج كرد و در سال 200۱ پسرش متيو را از دست داد. او سال 20۱۳ از دنيا رفت  .

شهاب مهدوي
روزنامه نگار

  فيلم »محمد رسول اهلل« سال۱۳۵۶ اكران 
جهاني شد و پس از نمايش در آمريكا در برخي 
كشــورهاي اســامي هم به نمايــش درآمد؛ 
كشورهايي كه زمان توليد فيلم با ساخته شدن 
اثري ســينمايي دربــاره پيامبر اســام)ص( 
موافــق نبودند، پــس از آماده نمايش شــدن، 
محمد رســول اهلل را روي پرده آوردند. البته كه 
مخالفت هايي هم با اكران فيلم در مثا پاكستان 
صورت گرفت؛ ولي فيلم مصطفي عقاد آن قدر 
متقاعد كننده از كار درآمده بود كه كمتر كشور 

اسامي اي با نمايش اش مخالف باشد. 
جالب اينكه ايران يكي از كشــورهايي بود كه 
نمايش فيلــم را ممنوع كرده بــود. در واقع در 
زمان پهلوي دوم به بهانه مخالفت و شبهاتي كه 

از ســوي بعضي از علما و مراجع در زمان توليد 
اين اثر صورت گرفته بود نمايش عمومي محمد 

رسول اهلل به صاح دانسته نمي شد.
 عقاد بعدها گفت: »وقتي كه انقاب شد، شنيدم 
نمايش فيلم همچنان در ايران ممنوع اســت! 
شــنيدم كه اذان فيلم، منطبق با اذان شيعيان 
نبوده و بــه همين دليل نمايــش فيلم ممنوع 
شده.« اينها البته جزو شايعات و شنيده ها بود 
و پس از پيروزي انقاب اسامي، محمد زاده كه 
يكي از تجار عاقه مند به سينما بود هر دو نسخه 
انگليسي و عربی فيلم را خريداري مي كند و به 

ايران مي آورد.
 اين طــور كه جمــال اميد در جلــد2 »تاريخ 
ســينماي ايران« به نقل از روابط عمومي بنياد 
هنر در اســام روايت كرده نســخه اي از فيلم 
براي بنيانگــذار انقاب به نمايــش درآمده و 
پس از اعــام رضايت ايشــان، فيلم خريداري 

و اكران عمومي شــده اســت؛ »امام )ره( بعد 
از ديدن متن عربي فيلم محمد رســول اهلل به 
وســيله ويدئو، اجازه فرمودند كه )فيلم( براي 
نمايش در ايران خريداري شــود.« فيلمي كه 
به روايتي براي خريداري دو نســخه انگليسي 
و عربي اش ۱0ميليون تومان ارز از كشور خارج 
شد و درنهايت براي دوبله به استوديو فيلم كار 

فرستاده شد.
حميد مجتهــدي، فيلمبردار و مستندســاز 
قديمي و از دوســتان و نزديكان مصطفي عقاد 
كه به گفته خودش در گــروه دوم فيلمبرداري 
محمد رسول اهلل حضور داشته، سال ها بعد ماجرا 
را چنين روايت كرد: »قبل از دوبله فيلم، متن 
توســط جواني كه نامش را به خاطر نمي آورم 
)حسين شايگان( ترجمه شد و ما متن را با هم 
مقابله كرديم تا سرانجام به يك نتيجه مشترك 
رســيديم و در اين ترجمه نهايت امانت داري را 

به كار برديم و پس از آن مــن كار را به منوچهر 
اسماعيلي به عنوان مدير دوباژ سپردم و خودم 

بر آن نظارت كامل داشتم.«
منوچهر اســماعيلي به عنوان سرپرست دوبله 
يكي از درخشــان ترين كارهــاي كارنامه اش 
را به ثمر نشــاند و از بهترين و مناســب ترين 
گويندگان بهره گرفت. روبيك منصوري، ميكس 
و صداگــذاري فيلم را به صورت اســتوديو و به 
همراه باند هــاي اصلي كه مجتهــدي آنها را با 
خود به ايران آورده بود، انجــام داد. ظاهراً كار 
ميكس فيلم 40روز طول مي كشد و مجتهدي 
فيلم را با خود به لندن مي بــرد تا فرايند چاپ 
صورت گيرد و اگر ايراداتي در ميكس وجود دارد 

برطرف شود. 
درواقع حساسيتي ويژه براي اكران عمومي فيلم 
مصطفي عقاد در ايران لحاظ مي شود. مجتهدي 
بعدها مي گويد: »آن قدر منصوري كار ميكس 

را خوب انجام داده بود كه مسئول استوديويي 
كه در لندن پيش اش رفته بودم مي گفت، اين 
ميكس آن قدر خوب انجام شــده كه من هيچ 

اصاحي روي آن نمي توانم انجام دهم.«
درنهايت فيلم در بهمن ۱۳۵۸ و در ســالگرد 
پيروزي انقاب اســامي در ســينما فرهنگ 
براي مديران و شخصيت هاي انقابي و سياسي 
به نمايش درمي آيد و پــس از آن مجوز اكران 
عمومي دريافت مي كند. در آن دوران وضعيت 
اكران سينماها آشفته و به شدت شلوغ است. ولي 
در همين دوران فيلم مصطفي عقاد به نمايش 
عمومي درمي آيد و مورد استقبال مخاطبان قرار 
مي گيرد. در فروردين۱۳۵۹ فيلم مصطفي عقاد 
يكي از موفق ترين فيلم هاي روي پرده اســت، 
فيلمي كه تا قبل از نمايش اش از تلويزيون بارها 
در تهران و شهرستان ها به نمايش درمي آيد و 

مورد توجه قرار مي گيرد.

 اكران در ايران 
محصول 

وزی انقالب پير
فيلم محمد رسول اهلل چگونه به ايران رسيد؟ 
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این شماره

  فيلم »محمد رسول اهلل« ســال۵8 دوبله شد. مرحوم 
محمد زاده اين فيلــم را خريد و از طــرف مجتهدی )كه 
مشاور ايشــان بود( دوبله اش را به من پيشنهاد كرد. فيلم 
را ديدم و در طول يك هفته براساس شخصيت ها، انتخاب 
صدا كردم. محمد زاده يك شــركت خصوصي داشت كه 
نامش را به ياد نمي آورم و او به همين واسطه خيلي از فيلم ها 
را وارد كرد؛ ازجمله »عيسي ابن مريم«. نخستين فيلمي 
هم كه خريد و خيلي گران خريد همين محمد رسول اهلل 
بود كه در اكران جهاني اش شكســت تجاري خورده بود. 
محمد زاده هر دو نسخه انگليســي و عربي را خريده بود و 
من هر دو را ديدم. طفلكي محمد زاده به امور سينمايي وارد 
نبود و به همين دليل معادل همان هزينه نسخه انگليسي را 
پرداخت و نسخه عربي را كه بازيگران مصري داشت، خريد. 
هر كاري كردم نتوانســتم قانعش كنم كه از خريد نسخه 
عربي منصرف شود. گفتم كسي كه گفته اين فيلم را هم 
بخريد، خرج اضافي روي دست تان گذاشته و نسخه عربي 
به دردتان نمي خورد؛ چون هيچ چيز شاخصي در آن نيست 
كه در نسخه انگليسي نيامده باشــد. صرفا براي جذابيت 
بازيگران در مصر اين نسخه هم ساخته شده بود. بازي ها در 
نسخه عربي ضعيف بود و موفقيتي هم نداشت. به هر حال 

كار دوبله روي نسخه انگليسي انجام شد.
  كار دوبله فيلم مصادف بود با اوايل پيروزي انقالب 
و آن روزهــاي پرتب وتاب... محمد زاده اصرار داشــت 
آيه »جاءالحق و زهق الباطــل« را در صحنه فتح مكه 
كه بت ها شكسته مي شــوند بگوييم كه تداعي انقالب 
باشد و شعر »ديو چو بيرون رود فرشته درآيد« را به ياد 
بياورد. اين البته زياد دلچســب من نبــود و زماني كه 
فيلم را مي ديديم خود آقايان دست اندركار سياست و 
انقالب، به ما مي خنديدند؛ و معلوم نبود خنده شان از سر 
استهزاســت يا از روي ذوق. ولي خودم درك مي كردم 
جاي اين جمله اينجا نيست چون فيلم به اندازه كافي 
بار معنايي داشت و نيازي به اضافه كردن چيزي نبود؛ 

به خصوص براي چنين داستاني.
  يك ماه روي ديالوگ ها كار كردم و برايم خيلي مهم 
نبود كه چه گويندگاني را بــراي كدام نقش  ها انتخاب 

كنم. بعضي در دسترس بودند و برخي را نمي شد پيدا 
كرد. مثال انتخاب اولم براي شخصيت ابوسفيان، مرحوم 
ايرج ناظريان بود كه او آمد، آنونس فيلم را هم گفت ولي 
روز دوبله نيامد. مدقالچي را درواقع براي نقش ديگري 
انتخاب كرده بودم و با نيامدن ناظريان مجبور شدم براي 
شخصيت ابوسفيان تست بگيرم. به همه توضيح دادم 
كه در مورد اين شخصيت هيچ اصراري بر منفي بودنش 
نيست. شرايط زندگي آن زمان، اشرافيت عرب و ظهور 
حضرت محمد)ص(، داشتن رسالتي به نام اسالم و بعد 
جذب طبقات پايين مردم، موجب شــكل گيري اين 
شخصيت در فيلم شده است. در امتحاني كه گرفتم اين 
توضيحات را به مدقالچي دادم تا اصراري در خشونت 
صدايش براي اين شــخصيت نداشــته باشد. او سعي 
خودش را كرد، چند نفري را قبل او امتحان كرده بودم 
اما مدقالچي بــا طيب خاطر امتحــان داد و حاصلش 

هميني است كه مي بينيد.
  در ابتداي كار، بعضي از مقام هاي مسئول حكومتي 
بر دوبله اين فيلم نظارت داشتند. يادم مي آيد محمدعلي 
نجفي در آن زمان مسئوليت امور سينمايي را داشت. من 
براي رسيدگي به وضعيت تحصيلي دخترم به سوئيس 
رفته بودم و براي هماهنگي شــماره تلفنم را به نجفي 
دادم. پس از دو ماه زنگ زد و از من خواست بيايم و دوبله 
اين فيلم را شروع كنم. بعد با مسئوالن مالقاتي داشتم و 
با نظرهاي هم بيشتر آشنا شديم. مرحوم عطاءاهلل زاهد 
شناخت بيشتري از من به آنها داد و آنها متوجه شدند كه 
پدر من عالوه بر تسلطش به زبان عربي، نخستين فرد 
ايراني بوده كه در مسجدالحرام اذان گفته. پذيرفتن اين 
واقعيت ابتدا برايشان سخت بود كه ممكن است بعضي از 
هنرمندان قديمي به مسائل ديني آگاهي داشته باشند و 
من پسر چنين پدري هستم. اين نظارت به پايان رسيد 

و من با خيال راحت دوبله را شروع كردم.
  رفعت هاشم پور بارها به جاي ايرنه پاپاس صحبت 
كرده بود و بهترين گزينه براي نقش هند بود. و در مورد 
نقش حمزه با بازي آنتوني كويين هم من بارها به جايش 
حرف زده و مراحل ساخته شــدن اين فيلم را به دليل 

حضور او تعقيب كرده بودم.
خوشبختانه از انتخاب همه گوينده ها رضايت كامل دارم و 
همكاري خيلي خوبي با من داشتند... بعدها كه مجموعه 
كار را در اكران ديدم و نوارش به بازار آمد و تلويزيون بارها 
و بارها آن را پخش كرد، متوجه شدم كه انتخاب ها واقعا 
خوب بوده و گويندگان عالي عمل كرده اند؛ از ابولهب كه 
نصرت اهلل حميدي با آن گرفتگي صدا مي گفت، تا بهرام 
زند به جاي اُميه. دوبله شخصيت چند ثانيه اي شاعر كه 
شهروز ملك آرايي جايش حرف زد، حدود نصف روز طول 
كشيد. مسئله فصاحت و بالغت عرب قبل از اسالم، زندگي 
با مديحه سرايي، سرايندگي، رجز و مجيزگويي بود. حتي 

تهمتي كه به پيامبر)ص( زدند اين بود كه شاعر است.
  دوبله فيلم 10روز طول كشيد. البته بدون شخصيت های 
عبدالمطلب و ابوطالب؛ چون احمد رسول زاده تركيه بود، ما 

همه را ضبط كرديم و بعد ايشان آمدند و نقش ها را گفتند.
  انتخاب فريدون فرح اندوز براي راوي؛ او چند سالي 
بود كه اظهار عالقه مي كرد تا وارد دوبله شود. در استوديو 
راما متعلق به هوشــنگ كاوه، كارش را شــروع كرد و 
آنونس فيلم ها را مي گفت. برايش مهم بود كه از چه كسي 
راهنمايي مي گيرد. چندنفري را بــراي راوي مدنظر 
داشتم كه اولي منوچهر انور بود و بالفاصله منصرف شدم 
چون يادم آمد كه اصوال انــور روي متن ها بايد آزادي 

كامل داشته باشد و عموما آنها را خودش مي نويسد.
  آن زمان واكنش هايي نسبت به برخي صداها بود 
كه زود شناخته مي شدند و يادآور صداي شخصيت هاي 
ديگر آثار بودند. نمي خواستم از معنويت اثر براي بيننده 
كم شود و با آن صداها براي لحظه اي ياد شخصيت ها و 

فيلم هاي ديگر بيفتد.

سعيد مروتي
روزنامه نگار

تماشای حضرت حمزه در سينما المپيا
چگونه  فيلم مصطفی عقاد بخشی از خاطره ما ايرانيان شد؟

ميان تمام فيلم ها و سريال هايي كه درباره پيامبران و 
ائمه ساخته شده »پيام« )با نام عربي »الرساله« كه در 
ايران با عنوان »محمد رسول اهلل« به نمايش درآمده( 
طعم و حالوتي ديگر دارد؛ فيلمي كه با سنت آثار حماسي- تاريخي هاليوود ساخته شده و 
سازنده اش كوشيده و موفق شده به قواعد ژانر وفادار بماند و اثري باشكوه و تأثيرگذار بسازد؛ 
فيلمي قصه گو، روان و خوش ساخت كه هنوز هم بعد از گذشت بيش از 40سال از نخستين 
ديدار در كودكي، همچنان برايم تأثير روز اول را دارد؛ از آن النگ شــات ابتداي فيلم و آن 
سواراني كه به سوي دوربين حركت مي كردند و بعد مسيرشــان تغيير مي كرد و هر كدام 
به سوي سرزميني مي رفتند تا پيام پيامبر)ص( را به پادشاهان كشورهاي مختلف برسانند؛ 
از خســرو پرويز كه نامه پيامبر)ص( را پاره مي كرد تا متانت پادشاه رم؛ از نخستين صفحه 
ورود حمزه به داستان كه از عمق كادر ســوار بر اسب حركت مي كرد تا قهرمان اثر ورودي 
تأثير گذار به فيلم داشته باشد و آن ديالوگ كوتاه و ساده اما مؤثر »حمزه اومد«؛ پياده شدن 
حمزه از اسب با كماني در دست و كوبيدن بر صورت ابوجهل؛ از صحنه حضور مسلمانان در 
پيشگاه نجاشي و دفاعيه جعفر و خواندن بخش هايي از سوره مريم در حضور پادشاه مسيحي 
حبشه ؛ از سكانس جنگ بدر كه آن موقع برايم دلچسب ترين و بهترين سكانس فيلم بود؛ 
از نبرد 3نفره ابتداي اين سكانس و آن ذوالفقار شــاه مردان علي)ع( كه وليد را به هالكت 
مي رساند؛ از رشادت حمزه، كه دلمان قرص بود به او و سلحشوري بي نظيرش، كه با قهرماني 
چون او مي توان لشكر پرتعداد كفار را شكست داد؛ از بالل كه انتقامش از اميه را مي گرفت 
و كشته شدن ابوجهل كه حكم پيروزي در ميدان بدر را داشت و همه اين تصاوير درخشان 

كه با موسيقي فوق العاده اي همراه بود كه بعدها فهميديم سازنده اش موريس ژار است.

  ســال هاي انتهايي دهه۵0، خانه ما در خيابان  سلســبيل بود و در تقاطع سلسبيل و 
آذربايجان ســينمايي بود به نام المپيا كه كعبه آمال مــا در دوران كودكي بود. فيلم هاي 
زيادي را در آن ســال ها در المپيا ديدم. از »دختر گلفروش« ملــودرام پرفروش محصول 
كره شمالي كه بيشتر تماشاگرانش به خصوص خانم ها، با چشمان اشك آلود از سالن خارج 
مي شدند تا »سفير« فريبرز صالح كه چند سال بعد در همين سينما آن را ديدم و به گمانم 
»شعله«، كه خاطره اي گنگ و محو از نخستين ديدارش دارم. با اينكه زمان اكران اول فيلم 
محمد رسول اهلل، خيلي كوچك بودم ولي خاطره تماشاي فيلم در سينما المپيا هنوز برايم 
زنده است؛ ســينماي محبوب من در دوران كودكي و نوجواني كه بعدها فيلم »مجنون« 

مالقلي پور را باالي 10بار در آن ديدم.
  اما فيلم محمد رسول اهلل؛ آنقدر تجربه تماشايش دلچسب بود كه تقريبا با هر بزرگ تري 
كه مي شد راضي اش كرد و در هر سينمايي كه نشــانش مي داد، به تماشايش مي شتافتم. 
بعدها در مواجهه با همكالسي ها و در سال هاي بعد در نوشته هاي يكي، دو همكار مطبوعاتي 
متوجه شدم كه نسل من حس مشتركي به اين ساخته مصطفي عقاد داشته است؛ متولدين 
دهه۵0 كه عوالم فيلم حماســي- مذهبي را با اين فيلم درك كردند و از تماشــايش سير 
نشدند؛ چه در دوران كودكي در سينما و چه در دهه60 كه تلويزيون بارها آن را پخش كرد 
و تقريبا هيچ وقت فرصت تماشايش را از دست نمي داديم. حتي آن نسخه عربي كه بازيگر 
نقش حمزه اش چنگي به دل نمــي زد و اصال جذابيت آنتوني كويين را نداشــت را هم در 

صبح هاي جمعه دهه60 تماشا مي كرديم.
  سال ها گذشــت. فيلم هاي زيادي ديديم؛ ازجمله فيلم هاي حماسي تاريخي هاليوود 
دهه هاي۵0 و 60ميالدي و متوجه شديم كه در اين ژانر، مثال آنتوني مان چقدر نسبت به 
مصطفي عقاد كارگردان بهتري اســت )كه فيلم بعدي اش »عمر مختار« را هم بارها ديده 
بوديم ولي به اندازه محمد رسول اهلل دوستش نداشتيم(. با اين همه فيلم كالسيك مصطفي 
عقاد جايگاهش را همچنان حفظ كرد و هيچ فيلم مذهبــي تاريخي اي به گرد پايش هم 

نرسيد.
هنوز هم وقتي فيلم را مي بينم در سكانس جنگ احد دلم مي خواهد مسلمانان اين بار براي 
ترك غنايم جاي شان را ترك نكنند تا خالد بن وليد )مايكل فارست( از پشت به آنها حمله 
نكند . هنوز هم صحنه شهادت حمزه توسط وحشی، دلخراش و متاثر كننده است؛ جايي كه 
فيلم قهرمان اصلي اش را از دست مي دهد و عقاد با سكوتي كه بر صحنه حكمفرما مي كند 

و اسلوموشن به استقبال مرگ قهرمانش مي رود.
از همان كودكي بعد از حمزه، شيفته خالد بن وليد بودم ؛ ضد قهرمان باهوشي كه عامل اصلي 
شكست مسلمين در جنگ احد بود و اسالم آوردنش او را از ضد قهرمان تبديل به قهرمان 

مي كرد؛ قهرماني كه پيشقراول مسلمانان در فتح مكه بود.
  محمد رســول اهلل فيلمي اســت قصه گو و حادثه پرداز با 2ســكانس جنگي مفصل و 
پرجزئيات كه توفيق شان محصول كارگرداني دقيق و هوشــمندانه مصطفي عقاد است؛ 
فيلمي كه نتيجه تالش صادقانه و به ثمر نشســته فيلمسازي اســت كه كوشيده با وجود 
محدوديت ها، فيلمي جذاب درباره پيامبر اسالم)ص( بسازد. تمهيد عقاد براي نمايش ندادن 
چهره پيامبــر)ص( و جايگزين كردن دوربين و نماي نقطه نظر به جاي رســول اهلل مؤثر و 
كارآمد از كار درآمده، بدون ديدن چهره حضرت محمد)ص(، مي توان حضور پيامبر را در 

سراسر فيلم حس كرد .
وقتي به تأثيرگذاري فيلم اشاره مي كنيم نمي توانيم سهم دوبله درخشانش را درنظر نگيريم؛ 
دوبله اي كه در قسمت هايي خيلي وفادارانه هم نيست و در نريشن پاياني، به انتخاب حضرت 
علي)ع( از سوي پيامبر)ص( به عنوان جانشــين خود اشاره دارد و اين تغيير در دوبله براي 

ما شيعيان دلچسب است.
  فيلم محمد رسول اهلل به عنوان الگويي براي سينماي مذهبي ايران به كار گرفته شد و 
تحت تأثير فيلم مصطفي عقاد بود كه فريبرز صالح »سفير« را در اوايل دهه60 كارگرداني 
كرد. ايــن تأثير پذيري را مي توان در برخي ســريال هاي مذهبي تلويزيون هم مشــاهده 
كرد. عقاد نشــان داد براي پرداختن به زندگي ائمه، نبايد چرخ را از نو اختراع كرد و براي 
تأثيرگذاري و جذابيت بايد قهرمان داشــت و براي تماشاگر داستان تعريف كرد. در خالل 
روايت درست داستان و كوشش براي سرگرم كردنش، اگر فيلمساز خلوصي داشته باشد و 
وظيفه اش به عنوان سرگرمي ساز را به درستي انجام دهد، حس و حال معنوي هم به فيلم 

راه پيدا مي كند.

  چند روز پيش فيلم محمد رسول اهلل را مرور مي كردم. فيلم به سكانس فتح مكه رسيد 
و آن ديالوگ بالل كه »هيچ دري نبايد شكسته شــود. هيچ كس حق ندارد به اموال مردم 
دست درازي كند . به كسي تعرض و توهين نشود. هر كس پشت در بسته است در امان است. 
افراد خانه ابوسفيان در امان هستند و كساني كه در كعبه هستند در امان اند«. و مثل هميشه 
و هر تجربه تماشاي فيلم، به اينجا كه رسيدم ديدم نمي توانم مقابل باراني شدن چشم هايم 
مقاومت كنم و اينكه اين ديالوگ هاي ساده و صريح چقدر بهتر از تالش برخي ها توانسته 
مفهوم رحماني اسالم را بر پرده سينما متبلور كند  و اينكه فيلم عقاد بعد از گذشت نزديك به 
نيم قرن از زمان ساختش، همچنان ديدني و تأثيرگذار است و با فاصله، بهترين اثري است  

كه درباره اسالم ساخته شده است.

»ما در  شأن شما هستيم؟!«مكاني در آفتاب
محمد رسول اهلل چگونه دوبله شد؟ 

در دهه۵0 دوبله فارسي از دوران اوجش قدري 
فاصله گرفــت. ورود بي رويه فيلم هاي خارجي 
كه بسياري شان فيلم هاي موسوم به كاراته اي 
يا كمدي هاي ايتاليايي و ملودرام هاي هندي بودند و البته  در كنارشــان 
فيلم هاي مطرحي چون »پدرخوانده«، » ديوانه از قفس پريد« و... هم به 
ايران مي آمدند، در كنار فيلم هاي فارســي، تنوع غريبي به فضاي اكران 
داده و از ســوي ديگر بازار دوبله را هم داغ تر از هميشه كرده بود. از نيمه 
دوم دهه۵0، بحران اقتصادي دامن سينماي فارسي را گرفت و توليد فيلم 
ايراني به شدت كاهش يافت. در اين سال ها موضوع اعتصاب دوبلورها هم 
پيش آمد و كار به جايي رسيد كه وقتي قرار شد فيلم »شعله« به سرپرستي 
چنگيز جليلوند دوبله شــود، چون دوبلورها در اعتصاب به ســر مي بردند 
از بازيگران تئاتر و گوينــدگان راديو و صداپيشــگان كم تجربه براي اين 

كار استفاده شــد. در چنين فضايي وقتي به پاييز13۵۷ رسيديم تقريباً 
همه فعاليت هاي هنــري، ازجمله دوبله به حالت تعليــق درآمد. انقالب 
كه پيروز شد، طولي نكشيد كه سينماها باز شــدند و دوبلورها هم به سر 
كارشان بازگشتند. ســال13۵8 يكي از مهم ترين اتفاق ها در اين زمينه، 
دوبله فيلم »محمد رسول اهلل« يا همان »پيام « بود؛ فيلمي كه محمد زاده 
تاجر عالقه مند به ســينما كه ارتباطاتي هم با برخي از انقالبيون داشت، 
خريداري كرده بود. پيش از پيروزي انقالب اسالمي گفته مي شد نمايش 
فيلم در ايران ممنوع اســت. مطبوعات قبل از انقــالب هم چندباري در 
گزارش هايي كه درباره فيلم مصطفي عقاد منتشر كرده بودند بيشتر روي 
موضوع مخالفت برخي از علما با ساخت اين فيلم مانور مي دادند. همه اين 
داستان ها اما با پيروزي انقالب به پايان رسيده بود. حسين شايگان فيلم را 
ترجمه كرد و منوچهر اسماعيلي سرپرستي دوبله را عهده دار شد. با توجه 

به حساسيتي كه در مورد فيلم »پيام« كه در نسخه فارسي محمد رسول اهلل 
نام گرفته بود وجود داشت، دوبله در زماني طوالني  تر از هميشه و با دقت 
نظر فراواني انجام شد. اسماعيلي خود نقش حمزه با بازي آنتوني كويين را 
صداپيشگي كرد و بقيه گويندگان هم با دقت نظر اسماعيلي انتخاب شدند 
و نتيجه، دوبله اي درخشــان بود كه حاال مثل خود فيلم بخشي از حافظه 
جمعي ما ايرانيان است. روايت منوچهر اسماعيلي، برگرفته از گفت وگوي 
نيروان غني پور با استاد در مجله فيلم است و روايت نصراهلل مدقالچي از دل 

گفت وگوي اين دوبلور پيشكسوت با فارس انتخاب شده است.
* تيتر مطلب برگرفته از دیالوگ مشهور حمزه در شروع جنگ بدر است.

مسعود پویا
روزنامه نگار

روايت نصر اهلل مدقالچي؛ دوبلور ابوسفيان 
  فيلم سينمايي »محمد رسول اهلل« پس از وقوع انقالب 
اسالمي و در تابستان ۵8 دوبله شد. آقاي حسين شايگان 
زحمت ترجمه فيلم را كشــيد و پس از انجــام دوبله و 
طي شدن مراحل فني، در سينماها به اكران درآمد. خاطرم 
هست كه آن زمان افتتاحيه فيلم در سينما فرهنگ برگزار 
شد و نخستين اكران با حضور آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
صورت گرفت كه البته آن زمان من در اين مراسم حضور 

نداشتم.
 آقاي شايگان با تبحر خاصي اين اثر را ترجمه كرده بودند 
و ما نيز واو به واو آن را گفتيم. تنها برخي كلمات و آواها 
براي بهتر سينك شدن اثر تغييرات اندكي داشتند و ما نيز 

كامال مطابق با متن كار دوبله را انجام داديم.
ابتدا قرار نبود كه من به جاي ابوسفيان سخن بگويم ولي 
بعدا طبق نظر آقاي منوچهر اسماعيلي كه مدير دوبالژ 

كار بودند، قرار شد من به جاي ابوسفيان حرف بزنم. البته 
ابتدا قرار بود دوبلور ديگري ايــن نقش را دوبله كند كه 
به داليلي آقاي اســماعيلي من را براي اين نقش درنظر 

گرفتند.
 من آن زمان ابوسفيان را خيلي كم مي شناختم و اين طور 
نبود كه راجع به آن مطالعه ويژه اي انجام داده باشم ولي 
خاطرم هســت كه همان زمان با يكي از دوستانم به نام 
آقاي بهمن بوســتان صحبت كردم و به منزلش رفتم. 
ايشــان خيلي خوب و جامع و كامل من را با شخصيت 
ابوسفيان آشنا كرد. از نگاه فيلم و كارگردان، ابوسفيان 
شخصيت منفي نيست. او فرد باسوادي است و حتي شعر 

مي گويد ولي قهرمان و يا شخصيت مثبت هم نيست.
  دوبله اين فيلم 3روز كار برد. 2روز دوبله فيلم به طول 
انجاميد و يك روز گفتن نريشن ها و تغيير و ليپسينك كار.

آقاي اسماعيلي چيدمان بسيار خوبي داشت و همه هم با 
تمام توان پاي كار آمدند. بعد از اينكه دوبله به پايان رسيد 
از آنجا كه از اول قرارداد بسته بودند كه فيلم هر جاي دنيا 
دوبله شد، باند صدا را بفرســتند كه ميكس شود، فيلم 
به لندن فرستاده شــد و پس از ميكس نهايي آقاي عقاد 
دوبله نسخه فارسي را تماشا كرد. ايشان بنا به گفته آقاي 
مجتهدی پس از تماشــاي دوبله نسخه فارسي به شدت 
شگفت زده شده بود و 2بار آن را ديده بود. بعد هم گفته بود 
كه من همين ابوسفيان را مي خواستم و به خاطر ابوسفيان 

فيلم را دوبار نگاه كرد.
  فكر مي كنم نخستين بار فيلم را در خانه ديدم. نسخه 
ويدئويي فيلم را از دوســتان كه كارهــاي نهايي فيلم را 
انجام داده بودنــد گرفتم و در خانه تماشــا كردم. يادم 
هست آن زمان فيلم اكران بســيار موفقي هم داشت و ما 

شگفت زده شده بوديم.
همه ما مسلمان هستيم و حساسيت هاي ويژه اي نسبت به 
دين مان داريم. اين فيلم نخستين فيلمي است كه درباره 
اسالم ساخته شده و طبيعي اســت كه حساسيت هاي 
فكري داريم و اين حس هم از ما دور نبود و در نهايت باعث 

شده بود تا در دوبله فيلم سنگ تمام بگذاريم.

 روايت منوچهر اسماعيلي؛ سرپرست گويندگان
و دوبلور نقش حمزه 

دوبلورهابازيگراننقش ها 

منوچهر اسماعيليآنتوني كويينحمزه 

رفعت هاشم پورايرنه پاپاسهند 

نصراهلل مدقالچيمايكل آنسارا ابوسفيان

ناصر تهماسبجاني سكابالل

سعيد مظفريدمين توماسزيد

ناصر ممدوحمايكل فارستخالد 

جالل مقامينويل جيسنجعفر

احمد رسول زادهآندره مورلابوطالب

آرشاك قوكاسيانگريك هاگون عمار 

نصراهلل حميديمارتين ينسنابوجهل

بهرام زندبرونو بارنباُميه

ناصر خاوريدونالد برتنعمروعاص

محمد علي ديباج اری كامروننجاشي

ايرج رضاييايون سولونياسر 

بدري نوراللهيرزالي كروچلي سميه

سيامك اطلسيجورج كميلروليد 

شهروز ملك آراييمايكل گادفريشاعر

محمد فاطميرونالد لي هانتهراكليوس 

حسين معمارزادهجان هامفريعبداهلل بن ابي

پرويز نارنجي ها حبيب عاقليهديفه

فريدون فرح اندوزريچارد جانسن راوي

منوچهر اسماعيليمدير دوبالژ

حسين شايگانمترجم

دوبله شده در استودیو فيلم كار
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    انتقام 
پس از 13 ماه

    به طارمي و تيم ملي 
خيانت مي كنيد     بليت تقلبي

بارسايي ها كه به ريمونتادا و انتقام 
تاريخي از پاري سن ژرمن مي نازيدند، 

اسير انتقام سوارس شدند

با وجود گزارش جانبدارانه رسانه هاي 
داخلي، به نظر مي رسد اخراج مهدي 
درست بود

تيم ملی فوتبال برای برگزاری سومين بازی در گروهA مقدماتی جام جهانی راهی امارات شد؛ ايران هرگز در بازی های رسمی به امارات نباخته است

پرواز به ميعادگاه سوم

منچستر بدون رونالدو  كاله 
تماشاگرانش را  برداشت
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رشيد رفت و برگشت!
رشيد مظاهري كه قبل از ديدار استقالل و الهالل عربستان تيمش را در سفر به امارات همراهي نكرد، 
بعد از حدود 3هفته غيبت ديروز به تمرينات آبي پوشان بازگشت. اين بازيكن شنبه شب با منتشر كردن 
پستي در اينستاگرام به عذرخواهي از كادر فني و هواداران استقالل پرداخت، پستي كه نشان مي داد او 
در آستانه بازگشت به استقالل قرار گرفته است. در اين بين فرهاد مجيدي كه از عدم حضور مظاهري در 
عربستان ناراحت بود، درنهايت به بازگشت او رضايت داد تا اين بازيكن به جمع آبي پوشان برگردد. اينطور 
كه گفته مي شود آجورلو به عنوان مديرعامل استقالل نقشي كليدي در بازگشت مظاهري داشته و در 
جلساتش با مجيدي رضايت او را براي بازگشت اين دروازه بان به جمع آبي ها جلب كرده است. اين بازيكن 

هم قول داده حواشي فصل گذشته خود را تكرار نكند. حاال با بازگشت مظاهري به استقالل، سيدحسين 
حسيني دوباره يك رقيب جدي در خط دروازه پيدا كرده و بايد ديد فرهاد مجيدي درنهايت كدام يك از 
آنها را به عنوان گلر اول انتخاب مي كند. ضمن اينكه عليرضا رضايي دروازه بان جوان استقالل كه از پيكان 
راهي اين تيم شده، كار سختي براي رسيدن به تركيب خواهد داشت. اين بازيكن چند روز بعد از پيوستن 
به استقالل هم قصد جدايي داشــت كه با رفتن مظاهري از تصميم خود منصرف شد. حاال با بازگشت 
مظاهري، احتمال جدايي رضايي هم زياد اســت. بايد ديد كه اين بازيكن درنهايت به صورت قطعي از 
استقالل جدا مي شود يا اينكه مسئوالن استقالل به صورت قرضي با انتقال رضايي موافقت خواهند كرد.

پرواز به میعادگاه سوم
 تيم ملی فوتبال برای برگزاری سومين بازی در گروهA مقدماتی جام جهانی راهی امارات شد

 ايران هرگز در بازی های رسمی به امارات نباخته است
تيم ملي فوتبال ايران عصر روز گذشــته راهي امارات شد تا 
براي بازي 3روز ديگر مقابل تيم ملي امارات آماده شود. البته 
در اين سفر فقط بازيكنان حاضر در ليگ داخلي همراه دراگان 
اسكوچيچ بودند و لژيونرها قرار است در همان امارات به تيم 
ملي اضافه شــوند. تيم ملي 19لژيونر دارد كه 2 نفر از آنها در 
ليگ امارات حضور دارند و 17نفر ديگر هم از كشورهاي قطر، 
پرتغال، يونان، اسپانيا، انگليس، هلند، روسيه، بلژيك، دانمارك، 

كرواسي و تركيه خودشان را به امارات خواهند رساند.

 امارات، گل نزن در خانه
مصاف روز 15مهرماه با امارات، ســومين بازي تيم ملي در آخرين 
مرحله از رقابت هاي مقدماتي جام جهانــي 2022قطر خواهد بود. 
ايران در 2 بازي قبلي ســوريه و عراق را شكســت داده و با 6امتياز 
صدرنشين گروهA اين رقابت هاست. امارات اما با 2 تساوي در مقابل 
لبنان و سوريه فقط 2امتياز به دست آورده و با اين 2امتياز تيم سوم 
جدول رده بندي است. امارات تقريبا با ضعيف ترين و كم اميدترين 
تيم هاي گروه بازي كرده و 3بازي ســخت اين تيم از مرحله رفت، 

يعني بازي با ايران، عراق و كره جنوبي باقي مانده اســت. امارات در 
حالي ميزبان ايران خواهد بود كه در ميزباني قبلي اش مقابل لبنان 

نتوانست گلي بزند و با تساوي بدون گل مقابل اين تيم متوقف شد.

  شكست ناپذيري 40ساله
ايران هرگز در بازي هاي رســمي به امارات نباخته است. تاريخچه 
تقابل هاي ايران و امارات نشان مي دهد طي 16رويارويي اين 2 تيم، 
12بار ايران پيروز بوده و 3بازي 2 تيم هم مساوي تمام شده است. تيم 
ملي امارات فقط يك بار توانسته ايران را شكست دهد كه آن يك بار 
هم در مسابقه اي دوستانه به سال1997بوده است. در آن سال، ايران 
با مربيگري محمد مايلي كهن پيــش از ورود به بازي هاي مقدماتي 
جام جهاني 1998در شهر ابوظبي ديداري دوستانه با امارات انجام داد 
كه با نتيجه 3بر يك شكست خورد و اين تنها برد تاريخ امارات مقابل 
ايران بوده اســت. ايران طي 11بازي رسمي مقابل امارات به 8برد و 
3تساوي رسيده است. اين 2 تيم 6سال است با هم روبه رو نشده اند 
و اين فاصله 6ساله براي نخستين بار در تاريخ رويارويي هاي ايران و 
امارات رخ داده است. آخرين بازي ايران و امارات سال2015در جام 

ملت هاي آسيا بود كه تيم كارلوس كي روش با تك گل رضا قوچان نژاد 
حريف را شكست داد. 4سال قبل از آن هم 2 تيم در جام ملت ها به 
مصاف هم رفته بودند كه باز هم ايران با 3گل امارات را شكست داده 
بود. آخرين بازي دو تيم در زمين اماراتي ها سال2008در رقابت هاي 
مقدماتي جام جهاني 2010 بود كه شــاگردان علي دايي مقابل اين 
حريف به تساوي 1-1 رسيدند و گل مساوي ايران را كريم باقري زد.

  پنجشنبه، ورزشگاه الوصل
تيم ملي ايران با هدايت دراگان اســكوچيچ و با كمترين تغييرات 
نسبت به بازي قبلي پا به اين ميدان خواهد گذاشت. در ليستي كه 
اســكو براي اين بازي و بازي بعدي اعالم كرده 4بازيكن از ليست 
قبلي حذف شده اند كه هيچ يك از آنها حتي يك دقيقه هم به ميدان 
نرفته بودند. در عوض احســان حاج صفي و مجيد حسيني بعد از 
طي كردن دوران مصدوميت به تيم ملي برگشــته اند. بازي ايران 
و امارات روز پنجشنبه 15مهرماه راس ساعت20:15در ورزشگاه 
زعبيل شهر دبي آغاز خواهد شد كه ورزشگاه اختصاصي تيم الوصل 

امارات است.

چه تصور جذابي
 فرض كنيد عادل گزارشگر 
بازي ايران- كره جنوبي است

در تمام طول مدتي كه عادل فروســي پور از تهيه و اجراي برنامه نود و نيز گزارش 
مسابقات فوتبال دور بوده، اميد هواداران به بازگشت او قطع نشده است. با اين حال 
اظهارات اخير رئيس جديد سازمان صداوسيما، باعث تشديد خوش بيني ها شده 
است. پيمان جبلي به يك هوادار فوتبال گفته منعي براي بازگشت عادل به شبكه 
سه وجود ندارد و اين مسئله بازتاب وسيعي در فضاي مجازي، رسانه هاي رسمي و 
شبكه هاي اجتماعي پيدا كرده است. هنوز در مورد جزئيات اين اتفاق هيچ خبري 
منتشر نشده اما به هر حال تغييرات اساسي رخ داده در صداوسيما مي تواند منجر به 

اتفاقي مثبت در اين زمينه شود.
اين كه برنامه نود به كنداكتور شبكه سه برمي گردد يا نه، يك بحث مفصل جداگانه 
اســت و طبيعتا اميدواريم اين اتفاق رخ بدهد. با اين حال شايد در شرايط كنوني 
ضرورت باالتر، بازگشت خود عادل به جمع گزارشگران مسابقات فوتبال در تلويزيون 
باشــد. بعد از جدايي هميشــگي مزدك ميرزايي از تلويزيون و اتفاقاتي كه براي 
فردوسي پور رخ داد، شبكه سه با كمبود گزارشگر استاندارد مواجه شده و تحمل اين 
شرايط براي مردم دشوار است. زماني كه عادل بود، اغلب مسابقات مهم را خودش 
گزارش مي كرد و مثال يك داربي در ميان، صداي او را روي نبردهاي پرســپوليس 
و استقالل مي شنيديم. حاال اما در مهم ترين مســابقات ملي و باشگاهي، داخلي و 
خارجي خبري از فردوسي پور نيست. كاش ورق برگردد و مثال مسابقه بسيار حساس 
ايران و كره جنوبي را با صداي عادل بشنويم! اتفاق خوبي است. هم مردم لذت مي برند 

و هم شايد باعث افزايش طراوت بين ملي پوشان شود.

   جاللي: ايران قوي تر 
از كره جنوبي است

كارشناس فوتبال ايران اعتقاد دارد خط حمله ايران 
 فراتر از آسياست و مهدي طارمي را احتماال 
به زودي در ليگ برتر انگليس خواهيم ديد

اميرحسين اعظمي| تيم ملي فوتبال ايران روز پنجشنبه 
در يك بــازي مهم از مرحله مقدماتي جــام جهاني قطر 
ميهمان تيم ملي امارات خواهد بود. شــاگردان دراگان 
اسكوچيچ بعد از كسب 6امتياز از 2بازي اول، حاال درصدد 
سومين برد پياپي هســتند تا با روحيه اي باال به مصاف 
كره جنوبي بروند. مجيد جاللي مربي باسابقه فوتبال ايران 
بر اين عقيده است كه كســب 6امتياز از اين 2بازي باعث 
خواهد شد ايران 70درصد از راه صعود به جام جهاني را طي 
كند. جاللي درخصوص آخرين وضعيت تيم ملي و 2بازي 
تعيين كننده با امارات و كره، با همشهري ورزشي گفت وگو 

كرده كه گزيده صحبت هاي او را مي خوانيد.

  تيم ملي باورهاي خوبي به ما داد
وضعيت فوتبال ملي ما بعد از پايان مرحله قبلي و انجام 2بازي در اين 
مرحله بهتر شد و در واقع تيم ملي باورهاي خوبي به ما داد. تيم ملي 
با وجود اينكه بازي تداركاتي انجام نداد، ولي عملكرد خوبي داشت 
و البته وقتي اين بازيكنان در كنار هم قرار مي گيرند، از نظر اتحاد و 
همبستگي مثال زدني هستند. آنها براي حضور در جام جهاني شوق 
و انگيزه بااليي دارند و از طرفي مديريت كردن اين تيم هم توســط 
دراگان اسكوچيچ بسيار مهم است. واقعيت اين است كه اسكوچيچ 
از فرصت بي نظيري كه فوتبال ما به او داد، به بهترين شكل ممكن در 

حال استفاده است و شايستگي خودش را اثبات مي كند.

  امارات، تيم نكته سنج
اگر قرار بود ابتدا با كره جنوبي بازي كنيم، شرايط كمي نگران كننده 

مي شــد ولي بازي با امارات يك بازي متوسط است كه مي توان 
انتظار داشت اتفاقات خوبي براي ما در اين بازي رقم بخورد. البته 
ما مي دانيم امارات با سوريه قابل قياس نيست و ما نمي توانيم مثل 
بازي با سوريه جلوي امارات بازي كنيم. امارات تيم نكته سنجي 
است و براي اين بازي بايد تمهيدات خوبي داشته باشيم. اگر تمام 
بازيكنان جمع شوند، ما براي اين بازي سه چهار روز زمان داريم 
و اين بسيار مهم اســت كه تمهيدات سنجيده اي براي اين بازي 

داشته باشيم.

  تيم ما بهتر از كره است
اگر از 2بازي بعدي برابر امارات و كره 6امتياز بگيريم، 70درصد از 
راه صعود به جام جهاني را طي خواهيم كرد و اين اتفاق هم با توجه 
به پتانسيل تيم ملي، در دسترس است. بايد گفت كه تيم ملي ما 
بهتر از كره است. ما در بخش حمله قابليت هايي داريم كه فراتر از 
فوتبال آسياست و مهره هاي كارآمدي در خط حمله حضور دارند. 
مسئله مهم تر حضور مهره هاي باكيفيت روي نيمكت است و آنها 
وقتي به زمين مسابقه مي آيند، مي توانند هر حريفي را ويران كنند.

  عملكرد طارمي باعث غرور است
كاري كه االن مهدي طارمي انجام مي دهد، تحسين برانگيز است 
و عملكرد او در فوتبال اروپا باعث غرور ماست. مطمئنا عملكرد 
مهدي در ليگ پرتغال و ليگ قهرمانان اروپا باعث شده تا خيلي 
از باشگاه هاي اروپايي اين بازيكن را زير ذره بين قرار دهند. با ادامه 
اين روند ما احتماال در فصل آينده طارمي را در ليگ برتر انگليس 

خواهيم ديد.

ايران-كره جنوبی با حضور زنان
مجوز حضور زنان تماشاگر در بازی ايران و كره جنوبی صادر شد. بازی تيم های 
ملی ايران و كره جنوبی روز سه شنبه آينده ساعت17 در ورزشگاه آزادی تهران 
برگزار می شود و با توجه به واكسيناسيون گســترده در ايران، اين بازی پس از 
مدت  ها با حضور تماشاگر برگزار خواهد شــد. آخرين بار كه تيم ملی ايران در 
ورزشگاه آزادی با حضور تماشاگر بازی كرد، مصاف با كامبوج در روز 18مهرماه 
1398 بود كه بــرای اولين بار زنان ايرانی هم به دســتور فيفا مجوز حضور در 
ورزشگاه را به دست آوردند. حاال بعد از مدت ها دوری تماشاگران از ورزشگاه ها، 
جدال ايران و كره جنوبی دقيقا 2ســال و 2روز بعد از بــازی با كامبوج، صحنه 

بازگشت تماشاگران زن و مرد ايرانی به سكوهای آزادی خواهد بود. 
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آماربازي

خداي من؛ چقدر غيرمنتظره!

هميشه همان وسط است

خدا را شكر كنيد تماشاچي نيست

از جمله اخبار جالب اين هفته، داستان 
اختالف فراز كمالوند با مديران نفت 
مسجدسليمان بود. شايد تا االن 
كه شما اين مطلب را مي خوانيد، 
تكليف كمالوند روشــن شده باشد 
اما به هر حال ماركوپولوي مربيان ايران 
در آستانه فســخ قرارداد با پنجمين باشــگاهش طي يك سال 
گذشته قرار گرفته است! كمالوند كه شاهين بوشهر، استقالل، 
سايپا و تراكتور را هر كدام به شوق تيم بعدي ترك كرد، چند روز 
پيش به عنوان سرمربي نفت مسجدسليمان معرفي شد اما هنوز 
هيچي نشده احتمال جدايي او مطرح شده است. با اين شرايط 
فراز حتي اگر بماند هم شــايد اميدي به حضور طوالني مدت او 
در مسجدسليمان وجود نداشته باشد. كاري به كمالوند نداريم و 
وضع او براي همه روشن است؛ همچنان اما مهم ترين پرسش مان 

اين است كه مديران باشگاه ها چطور به اين آدم تيم مي دهند؟ 

قرعه كشــي ليگ بيست ويكم هم 
برگزار شــد و داربي پرسپوليس 
و اســتقالل افتاد هفته هشتم. 
كال خاصيت شهرآورد پايتخت 
اين است كه هفته هفتم يا هشتم 
برگزار شود. اين همه قرعه كشي انجام 
شــد، يك بار نديديم اين دو تيم هفته هاي اول يا دوم به هم 
بخورند. يك دوره طوالني داربي درســت مي افتاد وســط 
نيم فصل و البته بعدها مسئوالن مربوطه اعتراف كردند طوري 
قرعه مي كشيدند كه اين بازي اول و آخر فصل نباشد! از آن 
به بعد قرار شد قرعه كشي به صورت صددرصد واقعي انجام 
شود، اما اين بار بخت و اقبال باعث شده داربي از آن وسط تكان 
نخورد. تنها مرتبه اي كه يك قرعه نامتعارف براي شهرآورد 
رقم خورد، ليگ چهاردهم بود كه بازي افتاد هفته آخر، اما 
متأسفانه هيچ كدام از دو تيم آن سال مدعي نبودند! استقالل 

ششم شد و پرسپوليس هشتم.

كاظم محمودي، سرپرســت تراكتور 
در مورد شــرايط ايــن تيم گفته: 
»اميــدوارم بــا شــروع ليگ و 
حضور تماشــاگران در ورزشگاه، 
مشــكالت تراكتور هم كم شود.« 
اول اينكه حاال حاالها خبري از حضور 
تماشاگران نيست. خود سازمان ليگ در خوش بينانه ترين حالت 
ممكن از حضور هواداران در استاديوم ها در نيم فصل دوم خبر 
داده كه تازه اين حضور، تدريجي خواهد بود. نكته دوم هم اينكه 
اتفاقا سرپرست محترم تراكتور و ساير مسئوالن اين تيم بايد خدا 
را شكر كنند كه در يك سال ونيم گذشته تماشاچي در ورزشگاه ها 
نبود وگرنه معلوم نبود با اين همه شاهكار مديريتي و با وضع بدي 
كه تراكتور داشت، مردم چه شعارهايي مي دادند! شما يك هفته 
را بدون حداقل رخ دادن يك اتفاق عجيب در تراكتور پشت سر 
نمي گذاريد؛ بعد انتظار داريد هوادار در ورزشــگاه در موردتان 

چه بگويد؟

متريكا

براساس قرعه كشي رقابت هاي فصل جديد 

ليگ برتر فوتبال كه روز شنبه برگزار شد، 27
تيم هوادار كه تازه به ليــگ برتر آمده، در 
5هفته نخست بايد به ترتيب با استقالل، 
پيكان، سپاهان، پديده و فوالد بازي كند كه هر 5تيم در فصل گذشته 
رتبه هاي تك رقمي در ليگ برتر داشته اند. مجموع رتبه هاي اين 5تيم در 
فصل گذشــته 27بوده اســت. اگر اين مجموع را براي ســاير تيم ها و 
حريفان شان در 5هفته نخست محاسبه كنيم، مشخص مي شود هوادار با 
سخت ترين قرعه مواجه شده كه البته در اين مورد يك شريك هم دارد. 
تيم تراكتور هم در 5هفته نخست با گل گهر، نفت آبادان، استقالل، پيكان 
و سپاهان بازي مي كند كه مجموع رتبه هاي اين 5تيم در فصل گذشته 

نيز 27بوده است.

اما در نقطه مقابل تراكتور و هوادار كه رقباي 

سختي در هفته هاي ابتدايي دارند، 2تيم 62
پيــكان و پديــده خوش شــانس  هاي 
قرعه كشي روز شنبه بوده اند كه در 5هفته 
ابتدايي بايد با ضعيف ترين حريفان ديدار كنند. پيكان در 5هفته اول به 
مصاف نفت مسجدســليمان، هوادار، ذوب آهن، تراكتور و فجرسپاسي 
مي رود. به جز تراكتور كه تيم چهارم فصل گذشــته بوده، 4تيم ديگر را 
2تيم آخر ليگ برتر و 2تيم تازه آمده از ليگ يك تشكيل داده اند. پديده هم 
با 3تيم از همين 4تيم مسابقه دارد و به جاي تراكتور و فجرسپاسي، به 
مصاف آلومينيوم و مس رفسنجان مي رود. مجموع رتبه هاي 5حريف 

هفته اول، براي 2تيم پيكان و پديده به عدد62 مي رسد.

استقالل هم جزو تيم هاي خوش اقبال در 

قرعه كشــي ليگ برتر محسوب مي شود 61
چون مجموع رتبه هاي 5حريف اول اين تيم 
به عدد61 مي رسد كه فقط يكي كمتر از 
پيكان و پديده است. اســتقالل به ترتيب با هوادار، ذوب آهن، تراكتور، 
فجرسپاسي و نساجي بازي مي كند؛ يعني 2تيم تازه  صعود كرده به ليگ 
برتر و تيم هاي دوازدهم و چهاردهم فصل گذشــته. تنها حريف سخت 
استقالل در هفته هاي ابتدايي تراكتور است كه تيم چهارم فصل گذشته 
بوده اما به نظر نمي رسد به اندازه فصل گذشته قدرتمند و مدعي باشد. اگر 
اين عدد را براي رقباي استقالل يعني پرسپوليس و سپاهان هم محاسبه 
كنيم، به اعداد 55 براي سپاهان و 42براي پرسپوليس مي رسيم؛ يعني 
قرمزها در 5هفته اول حريفاني كمي سخت تر از استقالل و سپاهان دارند.
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 شنبه 24 مهر

پرسپولیس ايران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- يك چهارم نهايی

1۵ مهر 1400

20 مهر 1400

20 آبان 1400 

2۵ آبان 1400 

7 بهمن 1400

12 بهمن 1400 

4 فروردين 1401 

9 فروردين 1401

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

ليگ برتر  - هفته دوم

ليگ برتر - هفته اول

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

پیكان - نفت مسجدسلیمان

ذوب آهن - استقالل

صنعت نفت آبادان - ذوب آهن

هوادار - پیكان

گل گهر سیرجان - تراکتور

تراکتور - صنعت نفت آبادان

نساجی مازندران - فجرسپاسی

مس رفسنجان - پديده

پديده - آلومینیوم اراک

آلومینیوم اراک - فوالد خوزستان

فوالد خوزستان - پرسپولیس

فجرسپاسی - گل گهر سیرجان

استقالل - هوادار

پرسپولیس - نساجی مازندران

سپاهان - مس رفسنجان

پنجشنبه 6آبان 1400

سه شنبه 27 مهر 1400
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به لطف تيمي كــه رونالد كومان 
و مجموعــه مديريت بارســلونا 
ساخته اند، ديه گو سيمئونه توانست 
براي سومين بار در عمرش بارسا را در الليگا ببرد. در 6تقابل 
آخر بين 2 تيم، بارسا تنها يك بار برنده بوده و 3 بازي را باخته 
است. اتلتيكو براي اولين بار در تاريخش توانست 3  بار پياپي 
دروازه اش را مقابل اين حريف بســته نگه دارد. همچنين 
بارسلونا در 6 بازي اخير خود در اين فصل تنها يك پيروزي 

كسب كرده است.

   سوژه اين مسابقه گلزني لوييس سوارس به تيم سابقش بود كه 
با نامهرباني از آن بيرون انداخته شده بود. او انتقام گرفت و برخالف 
مصاحبه قبل از بازي كه گفته بود درصورت گلزني شادي نمي كند، 
با پاس  گلي كه روي گل اول اتلتي داد هم ديوانه وار خوشحالي كرد 
و لمار را كتك زد! او بعد از گل دوم تيمش ابتدا دست ها را به عالمت 
دعا باال برد و سپس رو به سكوها اداي صحبت با تلفن را درآورد. بعد 
از مسابقه ادعا كرد كه منظورش متلك انداختن به رونالد كومان 
كه او را در بارسا نخواسته بود، نيست و دليل حركتش اين بوده كه 
مي خواســته بگويد هر كس كه تلفن را داشته، اين شماره عوض 
نشده و مي تواند زنگ بزند! حاال مهاجم اروگوئه اي اتلتيكومادريد 
به همه تيم هايي كه در الليگا مقابل آنها بازي كرده، گل زده است. 
بارسا تنها تيمي بود كه از او گل نخورده بود، چون سال ها او را در 
تركيب خود داشت. سوارس به 31تيم در الليگا گل زده و تعداد 
گل هايش در اين ليگ را به عدد172 رســانده است. او آخر هفته 
قبل توانسته بود طلسم گل نزدنش در بازي هاي خارج از خانه در 
ليگ قهرمانان اروپا را كه 6سال دوام داشت، از بين ببرد. از سپتامبر 
سال گذشته كه كومان در تماس تلفني كوتاهي كمتر از يك دقيقه 
گفت او را نمي خواهد تا گلزني به تيم سابق و انتقام سخت، تنها 

13ماه فاصله افتاد.
   اتلتي در زمين خودي نيازي به مالكيت توپ نداشــت و تنها 
30درصد از مالكيت توپ را در اين مسابقه در اختيار گرفت. تيم 
دوم مادريد كه امسال بردهاي باارزشي در دقايق پاياني به دست 
آورده، در 4 بازي سال2021 و درحالي كه كمترين ميزان مالكيت 

توپ را در دست داشته، به پيروزي رسيده است؛ 37درصد مقابل 
ويارئال و پيروزي 2 بر صفر، 3۵درصد مقابل سوسيداد و پيروزي 
2 بر يك، 34درصد در بازي با سويا و برد 2 بر صفر و 30درصد در 
بازي پريشب با بارسلونا و برد 2 بر صفر. از آغاز سال2021، اتلتي 
در 3 بازي الليگايي بيش از 70 درصد مالكيت توپ را داشــته و از 
اين 3مســابقه، تنها يك بازي را برده؛ يك تســاوي و يك باخت. 
اوبالك هم كه در 18تقابل با بارسا 10گل از مسي خورده بود، براي 

سومين بار متوالي توانست كلين شيت كند.
   رئيس باشگاه بارسلونا پيش از اين بازي گفته بود هر نتيجه اي 
به دست آيد سرمربي تيم تغييري نخواهد كرد. الپورتا از پرداخت 
خسارت 12ميليون يورويي به كومان واهمه دارد و هنوز نتوانسته 
گزينه مدنظرش را براي جانشيني او بيابد. كومان به رئيس قول 
داده كه با بازگشت مصدومان مي تواند اين وضعيت را درست كند. 
بعد از تعطيلي 2 هفته اي فوتبال باشــگاهي در فيفادي پيش رو، 
فاتي به شرايط آرماني مي رســد و آگوئرو، پدري و آلبا هم از بند 
آسيب ديدگي رها مي شــوند و فقط مي ماند خوب شدن دمبله. 
كومان توانسته با اين وعده براي خودش زمان بخرد. اتفاق آرماني 
براي باشگاه اين است كه او خودش مجبور شود به خاطر فشارها 
و نارضايتي بازيكنان استعفا بدهد و خسارتي نگيرد. كومان طبق 
معمول از بازيكن خــودش در كنفرانس مطبوعاتي انتقاد كرده و 
بازيكنان از اينكه سرمربي از بازيكني جوان به نام نيكو در رسانه ها 

ايراد گرفته، اصال راضي نيستند.
   نتايج بارسلونا در  بازي آخر نشــان مي دهد كه تيم شديدا در 
بحران است؛ باخت 3 بر صفر به بايرن مونيخ، تساوي يك-يك مقابل 
گرانادا، تساوي بدون گل مقابل كاديز، برد 3 بر صفر لوانته، باخت 
3 بر صفر به بنفيكا و در نهايت شكست 2 بر صفر به اتلتيكو مادريد. 
تا االن تيم تنها 11 گل در 9 بازي به ثمر رسانده كه اين كمترين 
ميزان گلزني از سال2008 است. در 180 دقيقه اخير، بارسا تنها 
يك بار به ســمت چارچوب دروازه حريف شــوت زده كه آن هم 
ضربه ضعيف كوتينيو به سمت دروازه اوبالك بوده است. اين تيم 
همچنين در 4بازي از 9بازي انجام شده در اين فصل، هيچ گلي به 
ثمر نرسانده است. عملكرد تيم در تمامي مسابقات تا االن 9 بازي، 

3 برد، 3 تساوي، 3 باخت، 11 گل  زده و 13 گل  خورده بوده است.

اوضاع منچستريونايتد خوب به نظر 
نمي رســد. باز هم يك بــازي بدون 
برد ديگر؛ اين بــار در اولدترافورد و 
مقابل اورتون. اوله گونار سولسشائر با 
نيمكت نشين كردن رونالدو، سانچو و 
پوگبا دست به ريسك زد. براي تيمي 
كه هوادارانش به خاطر رونالدو بليت 
خريده اند، حضــور 33دقيقه اي اين 
ســتاره در زمين نمي تواند حركت 
هوشــمندانه اي باشــد. كريستيانو 
رونالدو بــا حضــور در ايــن بازي 
به ركــورد 200بــازي در ليگ برتر 
رسيد اما نتوانســت آمار گل هايش 
را باال ببرد. فرگوســن گفته كه اگر 
اولدترافــورد ظرفيــت يك ميليون 
تماشــاگر داشــت، باز هم به خاطر 
رونالدو پر مي شد؛ اما سولسشائر در 
بازي خانگي به اين بازيكن استراحت 
داد. رونالدو براي يونايتد و حتي ليگ 
برتر آنقدر مهم است كه بازيكن گلزن 
تيم حريف هم شــادي بعــد از گل 
رونالدويي مي كنــد! تاونزند درباره 

حركت رونالدويي اش 
توضيــح داد: »مــن 
قصــد بي احترامي 
بــه كريســتيانو را 
نداشتم، او اسطوره 

من است و من از روي 
احترام ايــن كار را انجام 

دادم. من با تماشاي بازي  هاي 
او بــزرگ شــدم و در زمين 
تمريني ســاعت ها حركات او 

را تمرين مي كردم.«
   با نتايج اخير ســرمربي 

نــروژي روزبه روز به ســمت اخراج 
نزديك تر مي شــود و ســايه زيدان 
يــا كونتــه را حــس مي  كنــد. 
منچســتر يونايتد حــاال در 9بازي 
خانگي حداقل يك گل دريافت كرده 
كه اين بدترين ركورد از سال 1971 
است. 7 بازي بعدي منچستريونايتد 
در ليگ برتر هم ديدارهاي ســختي 
اســت؛ لســتر، ليورپــول، تاتنهام، 
منچسترســيتي، واتفورد، چلسي و 
آرسنال. شايد مديريت باشگاه منتظر 
نتايج سولسشائر در اين مقطع است 
و منطقي نمي داند مربي بعدي را در 

چنين گردابي تست كند.
   پاس گل برونو فرناندز به آنتوني 
مارســيال او را پس از ۵8 بازي ليگ 
برتري به آمار تأثير مســتقيم روي 
۵0 گل منچســتريونايتد رســاند؛ 
30 گل و 20 پــاس گل. در تاريــخ 
ليگ برتر تنها اندي كول )43(، آلن 
شــيرر )۵4( و اريــك كانتونا )۵4( 
براي رســيدن به اين آمار، به تعداد 
بازي هاي كمتري نســبت به برونو 

فرناندز نياز داشته اند.
   مارســيال كه آخرين گل ليگ 
برتــري اش را 8 مــاه قبــل و در 
پيــروزي 9 بــر  صفــر برابر 
ساوتهمپتون به ثمر رسانده 
بود، هفتميــن گلش را 
به اورتــون زد. از زمان 
حضــور در يونايتد، 
او بيــش از هــر تيم 
ديگري دروازه تافي ها 

را گشوده است.

انتقامپساز13ماه
بارسايي ها كه به ريمونتادا و انتقام تاريخي از پاري سن ژرمن 

مي نازيدند، اسير انتقام سوارس شدند

بليتتقلبي
منچستر بدون رونالدو كاله تماشاگرانش را برداشت

شنبه شــب در ليگ پرتغال پورتو ميزبان تيم پاكوش )يا 
پاسوس( بود و با نتيجه 2 بر يك به برتري رسيد. اتفاق ويژه 
اين بازي براي ما برخالف هميشــه گلزني مهدي طارمي 
نبود بلكه اخراج اين بازيكن به دليل دريافت 2 كارت زرد بود كه در صدر اخبار قرار گرفت. 
مهدي كه يك كارت زرد داشت، در آخرين ثانيه هاي بازي در محوطه جريمه حريف سرنگون 
شد. داور اما نه تنها اعتقادي به پنالتي نداشت، بلكه كارت زرد دوم را به اتهام تمارض به او داد 
و ستاره تيم ملي ايران را از زمين اخراج كرد. به اين ترتيب طارمي بازي بعدي پورتو را هم از 
دست داد كه اين موضوع باعث خشم و عصبانيت هواداران از دست داور شد. طبيعتا در اين 
شرايط سؤال مهم اين است كه آيا تصميم داور براي دادن كارت زرد دوم به طارمي درست 
بود؟ از ساعاتي بعد از بازي برخي رسانه هاي ورزشي در ايران با گاردي عجيب مدعي شدند 
عليه طارمي »فاجعه داوري« رخ داده و قاضي ميدان در مورد دادن اخطار دوم به مهاجم پورتو 

اشتباه كرده است. اين ادعاها در حالي مطرح مي شود كه تصاوير تلويزيوني بسيار واضحي در 
دسترس است و همين تصاوير به وضوح نشان مي دهد مهدي طارمي دايو كرده. او البته استاد 
پنالتي گرفتن است و اغلب خطاهايي هم كه از مدافعان مي گيرد، كامال قانوني و درست به نظر 
مي رسد. اين بار اما محاسبات اين بازيكن اشتباه بود و به راحتي آب خوردن مي شود فهميد 
مدافع حريف روي طارمي خطا نكرده است. كافي است يك لحظه فراموش كنيم او هموطن 
ماست و صحنه را به چشم توقف يك بازيكن غريبه در محوطه جريمه ببينيم؛ در اين صورت 
به احتمال فراوان به داور حق خواهيم داد كه با كارت زرد به استقبال فوروارد متمارض برود. 
تازه فراموش نكنيم در پرتغال سيستم كمك داور ويدئويي هم وجود دارد و چند داور با بازبيني 
تصاوير به قاضي ميدان كمك مي كنند. در اين مورد هم اگر او اشتباهي كرده بود، حتما از 

بيرون ميدان تصميمش را اصالح مي كردند.
پورتو اين بازي را برده و غيبت طارمي در مسابقه بعدي هم آنقدرها مهم نيست. آنچه اهميت 

دارد، بدآموزي رسانه هاي جوگير ايراني براي طارمي است. اينكه ما تمارض او را پنالتي بدانيم 
و بيهوده حق را به مهاجم كشورمان بدهيم، تنها نتيجه اش اين است كه مهدي از اتفاقي كه 
رخ داده درس نمي گيرد و فردا همين رفتار را تكرار مي كند. فرض كنيد او در يك مسابقه مهم 
انتخابي يا اصال مرحله نهايي جام جهاني همين رفتار را انجام بدهد و اخراج شود؛ چه بر سر 
تيم ملي خواهد آمد؟ اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، حتما رسانه هاي بدآموز هم شريك اين خطا 
خواهند بود؛ آنها كه يا به خاطر 4 تا كليك بيشتر يا با فلسفه حمايت كوركورانه از يك هموطن، 
واقعيت را ناديده مي گيرند و سر و صدا راه مي اندازند كه  اي ايهاالناس! سر مهاجم شايسته ما را 
بريدند. متأسفانه در فضاي مجازي كلي هوادار كم سال و جوگير داريم كه صبح تا شب همه   
چيز را »توطئه« مي بينند اما ذوب شدن رسانه ها در چنين جرياني واقعا جاي افسوس دارد. 
طارمي تبديل به يك بازيكن بزرگ بين المللي شــده است. كاش با سرپوش گذاشتن روي 

معدود اشتباهاتش، به او خيانت نكنيم.

بازي رودررو؟ تفاضل بهتر است
نگاهي به يك تغيير قانون مهم در فوتبال ايران

چند روزي هست كه مسئله 
اســتفاده از قانــون بازي 
رودررو به جاي تفاضل گل 
در ليگ برتر ايران مطرح شده اســت. اين يعني از اين به 
بعد زماني كه امتيازات 2 تيــم در جدول برابر بود، به جاي 
اولويت يافتن تيمي كه تفاضل گل بهتري دارد، تيمي باالتر 
قرار بگيرد كه در بازي رودررو نتايج بهتري كســب كرده 
است. شايد اوج پرداختن به اين داستان در ليگ پانزدهم 
بود؛ زماني كه تيم زيباي برانكو ايوانكوويچ فقط به خاطر 
2گل تفاضل كمتر قهرماني را به استقالل خوزستان واگذار 
كرد. البته كه استقالل خوزستان تيم محترمي بود اما عده 
زيادي كه حق پرسپوليس جذاب آن ســال را قهرماني 
مي دانستند، گفتند كاش مالك ليگ ايران عوض شود و بازي 
رودررو جاي تفاضل گل را بگيرد! اين بحث در آن زمان عقيم 
ماند اما حاال با صحبت هاي كامراني فر، سرپرست دبيركلي 
فدراسيون فوتبال به نظر مي رسد فدراسيون عزمش را جزم 
كرده از امسال مالك برتري تيم ها را به نتايج آنها در بازي 
رودررو تغيير بدهد. پرسش كليدي اما اين است كه آيا چنين 

كاري به جذابيت ليگ و برقراري عدالت كمك مي كند؟

   بازي رودررو، مال گروه هاي 4  تيمي است
نكته كليدي اينجاســت كه مــالك بازي رودررو بيشــتر در 
تورنمنت هايــي درنظر گرفته مي شــود كه تعداد مســابقات 
گروهي در آنها كمتر است؛ مثال در ليگ قهرمانان اروپا يا آسيا 
كه مسابقات مرحله گروهي با تعداد 4 تيم و در يك بازه زماني 
كوتاه برگزار مي شود، بازي رودررو مالك برتري قرار مي گيرد كه 
طبيعتا عادالنه تر هم هست. با اين حال در ليگ هاي سراسري با 
حضور 16تا 20تيم، چنين معياري به ندرت مورد استفاده قرار 
مي گيرد. حتي در ليگ هاي معتبر اروپايي هم شايد فقط الليگا 
اسپانيا به بازي رودررو اولويت مي دهد و اغلب ليگ ها از فرمول 
تفاضل گل استفاده مي كنند. اين داستان 2 دليل دارد؛ اول اينكه 
برگزاري يك ليگ 8يا 9 ماه طول مي كشــد. شايد يك تيم در 
هفته هاي اول روي فرم نبوده و بدجوري به رقيب اصلي اش باخته 
اما در ادامه اوج گرفته و همه را تار و مار كرده؛ در اين صورت چرا 
بايد قهرماني را صرفا به خاطر فرم نامطلوب چند هفته ابتدايي 
از دست بدهد؟ دليل دوم هم اين است كه درصورت مالك قرار 
گرفتن بازي رودررو، عمال ارزش تفاضل گل كاهش مي يابد و 
تيم هاي مدعي در مسابقاتي كه 3 امتياز را گرفته اند، نيازي به 
افزايش فاصله حس نمي كنند. اين هم ممكن است باعث كاهش 

جذابيت ليگ شود.

   تباني؟ در ليگ برتر بعيد است
استدالل فدراسيون اين است كه معيار قرار دادن بازي رودررو 
به كاهش احتمــال تباني كمك مي كند. با توجــه به اتفاقات 
حيرت انگيز ليگ هاي پايين، اين حرف درست است. با اين حال 
به نظر مي رسد تغيير قانون در همين ليگ ها ضرورت دارد كه 
مسابقاتش به اندازه كافي زير ذره بين رسانه ها نيست. در ليگ 
برتر كه تك تك بازي ها به شدت ديده مي شــود، خيلي دور از 
ذهن اســت كه يك تيم با رقيبش تباني كند و روز آخر مثال 8 
گل عجيب و غريب بخورد. منطقي است كه فرمول صعود و بقا 
در ليگ هاي پايين به بازي رودررو تغيير بيابد اما در ليگ برتر، 
شايد همان تفاضل گل بهتر باشد و باعث رسيدن حق به تيم هاي 

تهاجمي و جذاب تر شود.

فوتبال ايران

منهای فوتبال

تكرار2نيمهنهايي

فيفــادي اكتبر برخــالف فيفادي هــاي قبلي كمي حســاس تر اســت. 
چهارشنبه شب و پنجشنبه شــب همين هفته 2 ديدار از مرحله نيمه نهايي 
رقابت هاي ليگ ملت هــاي اروپا برگزار مي شــود. اين دوميــن دوره اين 
رقابت هاست و دور اول را 2 سال پيش پرتغال برد. حاال 4 تيم ايتاليا، اسپانيا، 
فرانسه و بلژيك در نيمه نهايي دومين دوره ليگ ملت ها بايد براي رسيدن به 

فينال تالش كنند.
چهارشنبه شب و از ساعت 10:1۵ايتاليا و اسپانيا به نوعي ديدار نيمه نهايي يورو 
را در نيمه نهايي ليگ ملت ها تكرار مي كنند. ايتاليا در آن مسابقه كه تيم برتر 
ميدان نبود، توانست در ضربات پنالتي برنده شود و به فينالي برسد كه در آن 
هم با ضربات پنالتي مقابل انگليس پيروز شد. حاال اين مسابقه براي لوييس 

انريكه جنبه انتقامي دارد. انريكه سعي دارد همه بازيكنان جوان بارسلونا را به 
تيم ملي دعوت كند تا بارسلونايي بودنش را جار بزند. او اين بار گاوي را كه تنها 
چند بازي در تيم بحران زده بارسا در اين فصل انجام داده، دعوت كرد. اين بار 
هم خبري از راموس نيست چون او اين دفعه مصدوم است و حتي در تركيب 
پاري سن ژرمن هم به ميدان نرفته است. روبرتو مانچيني، سرمربي قهرمان يورو 
گفته دلش براي مربيگري در عرصه باشگاهي تنگ شده، اما فعال ليگ ملت ها 
و جام جهاني آينده را در پيش دارد و پيش از آن بايد بر دلتنگي اش چيره شود. 
در بازي هاي رودرروي قبلي اســپانيايي ها 12بار برنده و 12بار مقابل ايتاليا 
مساوي كرده اند و آتزوري 10بار موفق به شكست اين تيم شده است. اين دو 
تيم اولين بار در سال1924با هم بازي كردند كه برنده اي نداشت و با تساوي 

بدون گل به پايان رسيد. بازي پنجشنبه هم بين فرانسه و بلژيك در آليانس 
برگزار مي شود. 2 سرمربي 2 تيم وضعيت نامتعادلي دارند. ديديه دشان سايه 
زيدان را باالي سر خود مي بيند و شــايد اگر روند ناموفق خود از تابستان به 
اين طرف را ادامه دهد و در بــازي اين هفته هم نتيجه بدي بگيرد، رنگ جام 
جهاني سال آينده را نبيند. روبرتو مارتينس، سرمربي اسپانيايي بلژيك هم 
گزينه مدنظر بارسلونا براي جانشيني رونالد كومان روي نيمكت اين تيم است. 
شايد اگر تضميني براي حضور طوالني اش در كاتالونيا داده شود، اين مربي 
بتواند بهتر تصميم بگيرد و پس از اين مسابقات به عرصه رقابت هاي باشگاهي 
برگردد. ناكامي 2 تيم در يورو آنها را براي موفقيت در ليگ ملت ها تشــنه تر 
كرده است. اين مسابقه گلچيني از بهترين ستاره هاي فوتبال در اروپاست. 
2 تيم در رويارويي هاي قبلي به دليل نزديــك بودن و حضور در يك منطقه 
جغرافيايي بارها به مصاف هم رفته اند كه ســهم فرانسه 2۵برد بوده و سهم 
بلژيك 30برد و 19بازي هم مساوي به پايان رسيده. نخستين بازي رودرروي 2 
تيم در سال1904با نتيجه 3-3تمام شده و آخرين آنها در جام جهاني2018و 

در نيمه نهايي آن يك بر صفر به سود فرانسه كه قهرمان شد رقم خورد.

اين هفته ليگ ملت هاي اروپا يادآور نيمه نهايي جام جهاني 2018 و يورو2020 است

وزير به حاشيه هاي اسكواش ورود مي كند؟ 

تاريخ سازي زنان در پينگ پنگ آسيا

تيم ملي پدل ايران براي نخستين بار در مسابقات قهرماني جهان 
شركت مي كند اما حضور پســر رئيس فدراسيون اسكواش در 
اين تيم حاشيه ساز شده است، درحدي كه بعضي از منتقدان 
فدراسيون، از وزير ورزش خواسته اند به اين مسئله ورود كند. 
پدل يكي از رشته هاي زيرمجموعه فدراسيون اسكواش است. 
مسابقات قهرماني جهان اين رشته آبان در قطر برگزار مي شود و 
تيم ملي ايران براي نخستين بار اين مسابقات را تجربه مي كند. 
در روزهاي اخير خبر اعزام اميرعلي ســليماني، پسرمســعود 
ســليماني رئيس فدراســيون به عنوان يكي از ملي پوشان به 
رقابت هاي قطر، با اعتراض منتقداني همراه شده كه او را درحد 
تيم ملي نمي دانند. با وجود اين امير عزيزي، ســرمربي تيم در 
گفت وگو با ايسنا مدعي شد كه اگر سليماني درحد تيم ملي نبود 
دعوت نمي شد. او حتي ادعا كرد سليماني 22ساله چند سالي 
است كه عضو تيم ملي است. البته منتقدان فدراسيون توضيحات 
عزيزي را قبول ندارند و از حميد سجادي وزير ورزش خواسته اند 
بر مديريت فدراسيون هايي كه خيلي در رسانه ها مطرح نيستند، 
نظارت كند. آنها از دبير اين فدراســيون هــم ايراد گرفته اند و 

گفته اند تخصص الزم را براي اين پست ندارد.

مليكا كرمي بــا صعود به جمــع 16بازيكن برتر مســابقات 
پينگ پنگ قهرماني آسيا تاريخ ساز شد. در مسابقات قهرماني 
آسيا كه هم اكنون در قطر برگزار مي شود، از بين 3 بازيكن ايران 
كه ديروز مسابقه دادند، فقط كرمي به يك هشتم نهايي صعود 
كرد. مريم فرعي از بازيكن ســريالنكا شكست خورد و شيما 
صفايي به بازيكنــي از كره جنوبي باخت امــا كريمي 3بريك 
بازيكن ديگري از سريالنكا را شكست داد تا نخستين بازيكن 
ايراني باشد كه در بخش انفرادي مســابقات قهرماني آسيا به 
جمع 16بازيكن مي رسد. پيش از اين ندا شهسواري و مهشيد 

اشتري از دور مسابقات حذف شده بودند.

بهروز رسايلي
خبر نگار

رسول بهروش
خبر نگار

بهطارميوتيممليخيانتميكنيد
با وجود گزارش جانبدارانه رسانه هاي داخلي، به نظر مي رسد اخراج مهدي درست بود
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كاچي به از هيچي

تعريف ها از صابر كاظمي ادامه دارد. تلويزيون  BS8 ژاپن در 
بازپخش ديدار ايران و ژاپن در فينال جام ملت هاي آسيا، از 
ياماموتو بازيكن سابق تيم ملي اين كشور به عنوان كارشناس 
دعوت كرده بود. او كــه خود در دهه 90يكــي از بهترين 
 چپ دســت هاي واليبال دنيا بود، از اسپك هاي صابر خيلي 
تعريف كرد و گفت اين بازيكن راه عبور توپ از دســتان 2و 
يا 3مدافع را به خوبي مي داند و از هر زاويه اي كه اراده كند، 
مي تواند آبشار بزند. كاظمي در جام باشگاه هاي آسيا كه از 
16مهر در تايلند آغاز مي شود، يار كمكي تيم فوالد سيرجان 

است. كاش قدر او را بدانيم.

مسابقات موسوم به ليگ ساحلي با قهرماني 2 بازيكن در 
لباس موج ســواران خاتمه يافت. فينال مســابقات تقابل 
نسل باتجربه ها و نســل جوان بود. تيم رضوان آقاجاني و 
ابوالحسن خاكي زاده اگر احساساتي نمي شدند و نمايشي 
بازي نمي كردند، شايد تيمشــان؛ ساواني بهشهر به جاي 
2 بازيكني كه سرشــار از تجربه هســتند؛ آرش وكيلي و 
بهمن سالمي قهرمان  مي شــدند. ليگ ساحلي در سطح 
عالي برگزار نشــد ولي كاچي به از هيچــي بود. باالترين 
دســتمزدي كه بازيكنان تيم ها گرفته اند، البته به ادعاي 
خودشان 25ميليون اســت، درحالي كه بيشتر بازيكنان 
حدود 10ميليون پول بليت هواپيما و هتل داده اند. واليبال 
ســاحي كه از پرطرفدارترين ورزش ها در جهان اســت، 

نيازمند نگاه نو است.

پايان آزاد،آغاز فرنگي
مسابقات كشتي قهرماني جهان در رشته فرنگي از پنجشنبه آغاز مي شود؛ با 10شاگرد محمد بنا در نروژ بيشتر آشنا شويد

 بعد از پايان مسابقات جهاني كشتي آزاد، رقابت هاي كشتي فرنگي از 15مهرماه در اسلو پايتخت نروژ آغاز مي شود و ملي پوشان ايران در نخستين روز رقابت ها 
در اوزان 55، 72، 77و 82كيلوگرم به مصاف رقباي خود مي روند. با 10ملي پوش ايراني حاضر در اين مسابقات آشنا شويد.

  55كيلوگرم؛  سجاد عباسپور
آخرين مدال جهاني در وزن اول در سال2014توسط 
حميد ســوريان به دســت آمد و پــس از آن تمام 
ملي پوشان ايران در مسابقات جهاني از كسب مدال 
ناكام بوده اند. با تغيير قوانين اتحاديه جهاني كشتي، 
وزن 55كيلوگرم ديگر المپيكي نيست ولي مدعيان 
پرشماري در اين وزن حضور دارند. سجاد عباسپور 
در 55كيلوگرم با شكست عليرضا ده بزرگي به دوبنده 
تيم ملي رسيده است. عباسپور در نخستين حضورش 
در مسابقات جهاني بزرگساالن فرصت دارد تا طلسم 

مدال نگرفتن ايران را در سال هاي اخير بشكند.

  60كيلوگرم؛ مهرداد مرداني
مهرداد مرداني در وزن 60كيلوگرم ملي پوش ايران 
در جهاني نروژ است. مرداني برنز بازي هاي آسيايي 
جاكارتا را در كارنامــه دارد و حاال جايگزين عليرضا 
نجاتي در اين وزن شده است كه در المپيك حاضر بود. 
نجاتي در جهاني قزاقستان 2019در وزن 60كيلوگرم 
موفق شد مدال برنز كســب كند و بايد ديد مرداني 

مي تواند مدالي خوشرنگ تر كسب كند يا خير.

  63كيلوگرم؛ ميثم دلخاني
ميثم دلخاني در 63كيلوگرم نماينده ايران در جهاني 
نروژ است. اين فرنگي كار شيرازي نقره و برنز قهرماني 
آسيا را در كارنامه خود دارد و حضور در جهاني نروژ 
دومين تجربه مسابقات جهاني او به شمار مي رود. او 

در قزاقستان2019در كسب مدال ناكام بود.

  67كيلوگرم؛ محمدرضا گرايي
قهرمان المپيك در 67كيلوگرم پراميدترين شاگرد 
محمد بنا براي كسب مدال طال محسوب مي شود. 
گرايي كه در توكيو به راحتي مدال طال را كسب كرد 
در دومين حضورش در مسابقات جهاني براي كسب 
نخستين مدال جهاني خود تالش خواهد كرد. گرايي 
طالي اميدهاي جهان، طالي قهرماني آسيا و برنز 

بازي هاي آسيايي را هم در كارنامه خود دارد.

  72كيلوگرم؛ محمدرضا مختاري
مختاري جــوان در وزن غيرالمپيكي 72كيلوگرم 
نماينده ايران است كه در جام وهبي امره تركيه موفق 
شد مدال طال را كســب كند. كشتي گير جواني كه 

محمد بنا حســاب ويژه اي روي مدال او باز كرده و 
بايد ديد مختاري جواب اعتماد مربي خود را چطور 

مي دهد.

   77كيلوگرم؛ محمدعلي گرايي
گرايي بزرگ تر، كاپيتان تيم ملي است كه در وزن 
77كيلوگرم به روي تشك خواهد رفت. گرايي 2 برنز 
جهان در سال هاي 2017و 2019را در كارنامه خود 
دارد و در بازي هاي آســيايي جاكارتا 2018موفق 
شده مدال طال را كسب كند. محمدعلي در المپيك 
تا يك قدمي مدال پيش رفت ولي با 2 شكست پياپي 
به عنوان پنجمي رسيد. با توجه به غيبت مدال آوران 
المپيك در اين وزن كسب مدال طال براي گرايي دور 

از دسترس نيست.

   82كيلوگرم؛ پژمان پشتام
پژمان پشــتام در وزن غيرالمپيكي 82كيلوگرم در 
جهاني نروژ به روي تشــك خواهد رفت. پشــتام 
بعد از سال ها حضور در 77كيلوگرم و كسب مدال 
نقره قهرماني آســيا تصميم به تغيير وزن گرفته و 

اين نخستين حضور او در مسابقات جهاني در وزن 
82كيلوگرم محسوب مي شود. در مسابقات جهاني 
قزاقستان 2019، ملي پوش ايران در اين وزن سعيد 

عبدولي بود كه مدال برنز گرفت.

  87كيلوگرم؛ رامين طاهري
87كيلوگرم وزني اســت كه شــاگردان محمد بنا 
موفق نشدند سهميه المپيك را در آن كسب كنند. 
در مسابقات جهاني، كسب ســهميه آسيا و كسب 
ســهميه جهاني هر 3 نماينده ايران يعني طاهري، 
نوري و عليزاده ناكام بودند تا درنهايت ايران در اين 
وزن نماينده اي در توكيو نداشته باشد. محمد بنا در 
اين وزن دوبنده تيم ملــي را به رامين طاهري داده 
است و بايد ديد اين كشــتي گير مورد اعتماد بنا در 

جهاني چه نتيجه اي را رقم خواهد زد.

  97كيلوگرم؛ محمدهادي ساروي
محمدهادي ساروي در 97كيلوگرم دومين حضور 
خود در مســابقات جهاني را تجربــه خواهد كرد. 
دارنده مدال برنز المپيك حاال جزو مدعيان اصلي 

اين وزن در مســابقات جهاني به شــمار مي رود و 
كسب مدال طال براي او دور از دسترس نخواهد بود. 
ساروي در جهاني 2019قزاقستان نماينده ايران در 
همين وزن بود كه به عنواني بهتر از پنجمي نرسيد.

   130كيلوگرم؛ علي اكبر يوسفي
علي اكبر يوسفي ملي پوش وزن 130كيلوگرم ايران 
در جهاني نروژ اســت كه پس از مثبت شدن تست 
كروناي امين ميرزازاده بــه تركيب تيم ملي اضافه 
شــد. يوســفي المپيك توكيو را به خاطر شكست 
نزديك در مقابــل ميرزازاده از دســت داد و طبق 
تصميمات محمــد بنا، انتخابي ديگــري براي او و 
ميرزازاده براي مسابقات جهاني هم برگزار نشد تا 
كروناي ميرزازاده، بليت اسلو را براي يوسفي اوكي 
كند. يوسفي دارنده طالي اميدهاي جهان و طالي 
قهرماني آسيا است كه كســب مدال در نروژ دور از 
دسترس او نخواهد بود. لوپز كوبايي دارنده 4مدال 
طالي المپيك در اســلو حضور نخواهد داشت و به 
اين ترتيب جدي ترين مدعــي اين وزن را بايد رضا 

كايالپ ترك دانست.

منهای فوتبال

پشت خط زن

ياماموتو هم صابر را پسنديد 

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

ايستگاه پاياني آزادكاران 
مجتبي گليج و عرفان الهي، به عنوان آخرين 

كشتي گيران ايران امروز در رقابت هاي 
جهاني اسلو به روي تشك مي روند

رقابت هاي 2 وزن پاياني كشتي آزاد قهرماني جهان امروز با 
حضور مجتبي گليج و عرفان الهي روي تشك آغاز خواهد 
شد و اين در حالي اســت كه هر دو كشتي گير ايران قرعه 
نسبتا آساني دارند. مجتبي گليج در وزن 97كيلوگرم در 
دور نخست به مصاف اليزبار اوديكادزه از گرجستان مي رود 
و درصورت پيروزي بر اين حريف در كشــتي دوم خود با 
برنده ديــدار رادو ليفتر از مولــداوي و دان چپتاي از كنيا 
مبارزه خواهد كرد. در اين وزن 22نفر حضور دارند. اسنايدر 
آمريكايي در گروه گليج قرار دارد و تا نيمه نهايي با او برخورد 
نمي كند. سعداله يف روس، قهرمان جهان و المپيك در آن 
طرف جدول قرار دارد و امكان رودررو شــدن او با گليج تا 
كشتي فينال وجود ندارد. اما عرفان الهي، قهرمان جوانان 
جهان در وزن 70كيلوگــرم در دور اول به مصاف جينتارو 
موتوياما از ژاپن مي رود و درصورت پيروزي بر اين حريف 
در دور بعد به مصاف برنده ديدار ميان نيكوالي گراحمز از 
مولداوي و دانيل چومانيك از اسلواكي خواهد رفت. در اين 

وزن 26نفر حضور دارند.
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افقي:
 1- رســتني- بدپيلــه- 
مجموعه داستان هاي كوتاه 

نوشته آنا گاوالدا فرانسوي
2- ماشين نويســي- نوعي 
گردنبند زنانــه- ضربه اي 

بر صورت
3- تندرستي- آمرزش

4- متواضــع- كلفتــي- 
شبانگاه

5- واحد اندازه گيري حجم 
مايعات- آســياب بادي- 

اشاره به دور
6- غذاي رقيق- حمله كردن- 

فلزي ديرگداز
7- از آنيــم و در آنيــم و 
برآنيــم- بانــوي همدم- 

به درستي كه
8- دفعــه، بــار- نوعــي 

شكالت- آحاد
9- درنظرگرفتــن اهميت 
موضوعــي- گاز باال برنده 

بالن- تاب و توان
فــالن-  همــراه   -10

شكايت نامه- آقاي آلماني
11- ضمير حداقل دونفره- 

آب هدررفته- نرده
12- وجود دارد- دوره ها- 

نوعي ماليات
13- فروفرستادن- جوهر 
قهوه كه محــرك عصبي 

است
14- بــدنـــي- درجـــه 
مـــرغـــوبيــت- ورزش 

آرامش بخش
15- قطع طريق- شهري 

در مازندران- باد ماليم
  

عمودي:
1- نام سابق يزد- تناسب- 
از پهپاد هاي ساخت ايران 

كاخ  عمــار-  پــدر   -2
عالي قاپــو در اصفهــان به 
دستور وي ســاخته شد- 

پسوند شباهت
3- نهمين  ماه ســرياني- 

پوشاك سر- باقيمانده
4- شــايع ترين بيمــاري 

كبدي- هيزم- همچنين
5- بيشــترين حد- لباس 

سنتي زنان ارمنستان
6- جهــت- هــر بخش از 

مسابقه تكواندو- قرابت
7- بيمــار- مستــمري- 

سزاوارتر
پــل  قديمي تريــن   -8
اصفهــــان- از القــــاب 

امام حسين)ع(- تكنيك
9- به يكديگر ساييده شده- 

خوب و پسنديده- زشت
10- رســول- ويژگي هاي 
شخصيتي و فرهنگي فرد- 

پدر آذري
11- نامي دخترانه- دوبرابر

12- پور- بدون برنامه ريزي- از 
مواد افيوني

وســيله  ضرباهنــگ-   -13
كمك حركتي بيماران- نااميد

14- شكســتن آن هنر نيست- 
مثنوي سروده خواجوي كرماني- 

آغشته به رنگ
15- التهاب دروني- نابودشدن- 

مادر عرب

جكريخاتپيتشوخ
ورادنديپتنيمي

اوهايهاوهداب
راكنامحرابرلد
ييادگجولباير
مرنارجههيدهب
حودممزابجلرتا

ماميتيلاهاتكي
دناهليوطشنزرس
شرتسادنبكيات

اسرتشلايرسور
هراداهعبراسيد
هزارفاروبزمر
تمرمركشينيهگا
نيقناخنايرجوج 15
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  اتوبوس هاي خط395، تهويه، كولر و پنجره ندارند
اتوبوس هاي خط 395، فرسوده،  بدون كولر، تهويه و پنجره هستند. 
سيســتم تهويه و كولر آنها اغلب از كار افتاده اند.  از سويي در ساخت 
اغلب آنها پنجره اي تعبيه نشده اســت و رانندگان بي توجه به خرابي 
سيستم تهويه مسافران را جابه جا مي كنند كه در اين شرايط كرونايي 
بسيار خطرناك اســت. فقط به عنوان نمونه اتوبوســي در عصر روز 
چهارشنبه در مسير برگشت به ميدان رســالت بدون تهويه و كولر 
مسافر سوار كرده و در پاسخ اعتراض مســافران به خصوص خانم ها 
كه گرما زده شده و به دليل كرونا مضطرب از نبود تهويه و كولر بودند 
هيچ توجهي نمي كرد و مي گفت تهويه خراب است، درحالي كه خود 
راننده زير پنكه اي كه به سقف بود و كنار پنجره باز، نشسته بود. آيا اين 
روال صحيح است؟ درصورت نياز شماره اتوبوس مذكور موجود است.
فاطميان از نارمك

   امكان ثبت نام براي وام وديعه مسكن نيست
درحالي كه  در آخرين خبرها اعالم كردند كه مهلت ثبت نام وام وديعه 
مسكن تا پايان آذر است، با مراجعه به ســامانه متوجه مي شويد كه 
امكان ثبت نام وجود ندارد. چرا وقتي خبري موثق نيســت، رسانه ها 
اعالم مي كنند يا چرا مســئوالن وقتي نمي توانند بانک ها را وادار به 

پرداخت وام كنند خبرش را اعالم مي كنند؟
دانشفر از تبريز

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  شوهر، مظنون شماره يك
 قتل زن جوان 

تحقيقات كارآگاهان جنايي درباره مرگ زن 
جواني كه گمان مي رفت با خوردن قرص فوت 
شــده با مشاهده شــيار روي گردنش و طرح 
فرضيه قتل او به دســت شوهرش وارد مرحله 

تازه اي شد.
به گزارش همشــهري، 3 ماه قبل به ساسان 
غالمي، بازپرس شعبه ســوم دادسراي امور 
جنايي تهران خبر رســيد زني 40ساله كه به 
يكي از بيمارستان هاي پايتخت منتقل شده 
بود به شــكل مرموزي جانش را از دست داده 
است. آنطور كه شــواهد اوليه نشان مي داد او 
بر اثر مصرف قرص ترامادول جانش را از دست 
داده بود؛ با اين حال بازپرس جنايي دستور داد 
تا متخصصان پزشكي قانوني با بررسي جسد 
متوفي علت اصلي مــرگ او را اعالم كنند. از 
ســوي ديگر مأموران پليس به تحقيق درباره 
زندگي خصوصي اين زن پرداختند و پي بردند 
او مدت ها قبل از شوهرش طالق گرفته و با پسر 
جواني كه حدود 8ســال از خودش كوچک تر 
است ازدواج كرده اســت. او از شوهر سابقش 
دختري جوان داشت كه بعد از ازدواج مجدد 
همراه او و شوهر دومش با هم زندگي مي كردند. 
دختر متوفي دربــاره روز حادثه گفت: وقتي 
حال مادرم بد شد با شــوهرش تماس گرفتم 
و خواهش كردم براي كمک كــردن بيايد. او 
گفت به احتمال زياد مادرم قرص خورده است. 
او گفت به او آبليمو بدهيد. من هم همين كار 
را انجام دادم و مادرم استفراغ كرد اما حالش بد 
شد و او را به بيمارستان برديم اما مدتي بعد در 

بيمارستان جانش را از دست داد.
در شــرايطي كه هنوز دليل اصلي مرگ اين 
زن مشخص نشده بود و خانواده اش نيز هيچ 
شكايتي نداشتند، پزشكي قانوني اعالم كرد 
روي گردن متوفي آثار شــيار مشاهده شده 
و به احتمال زياد او خفه شــده اســت. در اين 
شرايط بود كه دختر و مادر زن جوان از شوهر 
او شــكايت و اعالم كردند كه او زن جوان را به 
قتل رسانده است. دختر جوان در اين مرحله از 
تحقيقات گفت كه مادرش با شوهرش اختالف 
داشتند و بارها با هم درگير شده بودند و ممكن 
است بر سر همين اختالفات شوهرش او را به 

قتل رسانده باشد.
در اين شــرايط بود كه بازپرس غالمي حكم 
جلب تنها مظنون اين پرونــده را صادر كرد 
و شــوهر متوفي بازداشت شــد. اين مرد كه 
32سال دارد وقتي تحت بازجويي قرار گرفت 
اتهام قتل همسرش را انكار كرد و گفت نمي داند 
همسرش چطور فوت شده اما حدس مي زند 
كه او بر اثر مصرف قرص جانش را از دست داده 
است. اين مرد در ادامه بازجويي ها گفت: من 
19ساله بودم كه با او آشــنا شدم. هر دوي ما 
معتاد بوديم و مواد مخدر مصرف مي كرديم و در 
مهماني هاي شبانه با هم آشنا شديم. او از شوهر 
اولش طالق گرفته بود و يک دختر داشت كه 

بعد از ازدواج مان با هم زندگي مي كرديم.
متهم در ادامه درباره اختالفاتش با همسرش 
گفت: ما بــا يكديگر اختالف داشــتيم. چند 
مرتبه او را در كمپ ترك اعتياد بستري كردم 
تا اعتيادش را ترك كنــد. آخرين مرتبه 4 ماه 
قبل از فوتش او را به كمپ بردم. همسرم گاهي 
از خانه بيــرون مي رفت و گوشــي اش را هم 
خاموش مي كرد. چند مرتبه گفتم چرا اين كار 
را مي كني و او هم مي گفت به تو ربطي ندارد. 
چند مرتبه بر سر اين موضوع با هم كتک كاري 
كرديم. اما شب و روز فوتش ما هيچ درگيري اي 
با هم نداشتيم و همه  چيز عادي بود. آن روز در 
خانه بوديم. دختر او هم بود و شاهد است كه 
ما هيچ درگيري اي با هم نداشتيم. من دقيق 
نمي دانم همســرم چرا فوت شد اما به نظرم او 

قرص ترامادول خورده باشد.
با وجود اظهــارات متهم و بيگنــاه خواندن 
خودش، بازپرس جنايي دستور داد تا او براي 
انجام بازجويي هاي تكميلي و روشن شدن راز 
پشت پرده مرگ زن جوان در اختيار افسران 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گيرد.

بخشش 2قاتل در آستانه 28صفر
2 محكوم به قصاص كــه در 2 پرونده جداگانه 

دست به جنايت زده و در يک قدمي چوبه دار داخلي
بودند، با بخشش اولياي دم و به حرمت 28صفر 

و رحلت پيامبر )ص( از مجازات مرگ رهايي يافتند.
به گزارش همشهري، نخستين قاتلي كه از قصاص گريخت، 
روز هشتم تيرســال 91 راننده لودري را درحوالي شهرستان 
آبعلي به قتل رساند. ماجرا از اين قرار بود كه آن روز مأموران 
پليس در محل تخليه زباله ها در جاده آبعلي با جســد مردي 
حدودا 46ساله روبه رو شدند كه با اصابت ضربات پيچ گوشتي، 
به قتل رسيده بود. در اين شــرايط تحقيقات در اين باره آغاز 
و مشخص شــد كه مقتول راننده لودر بوده و در جريان يک 
درگيري به قتل رسيده است. ماجرا از اين قرار بود كه مقتول، 
ساعتي قبل با راننده كاميوني بر سر تخليه زباله هاي ساختماني 
درگير شده بود. وقتي دعوا ميان آنها باال گرفت، برادر راننده 
كاميون بــه هواخواهــي از وي وارد دعوا شــده و با ضربات 
پيچ گوشتي، جان راننده لودر را گرفت. مأموران موفق شدند 
خيلي زود متهم به قتل را دستگير كنند. او در بازجويي ها به 
قتل اقرار كرد و گفت: وقتي برادرش را ديده كه در حال كتک 
خوردن بوده و به  صورت او خاك مي پاشيدند، به شدت عصباني 
شده است. وي ادامه داد: از داخل ماشين برادرم، پيچ گوشتي 
برداشتم و قصدم اين بود كه مقتول را بترسانم. مي خواستم 
ضربه اي به كتف او بزنم، اما مقتول برگشــت و پيچ گوشتي 
به قلب او برخورد كرد. متهم به قتل، پس از مدتي در دادگاه 
كيفري پاي ميز محاكمه رفت و به قصاص محكوم شد. حكم 
صادر شده به تأييد قضات شعبه 11ديوان عالي كشور رسيد 
و پرونده به شعبه سوم اجراي احكام دادسراي جنايي تهران 
فرستاده شد تا مقدمات اجراي آن فراهم شود. درحالي كه تمام 
كارهاي قانوني در اين پرونده تكميل شد و قاتل در يک قدمي 
چوبه دار بود، پدر مقتول كه تنها ولي دم محسوب مي شد، نزد 
قاضي حسين گودرزي، داديار شعبه سوم اجراي احكام رفت 
و گفت: به  خاطر رضاي خدا و حرمت رحلت پيامبر)ص( قاتل 
پسرش كه در زندان توبه كرده و پشيمان است را مي بخشد. 
با رضايت ولي دم، محكوم به قصاص 9سال پس از جنايت، از 

مجازات مرگ گريخت.

نجات مرد همسركش
دومين قاتلي كه از مجازات قصاص گريخت، هشتم آبان سال 
92همسرش را به قتل رسانده بود. آن روز گزارش قتل زني 
را به پليس شهريار اعالم كردند كه بر اثر خفگي جانش را از 
دست داده بود. بررسي ها نشان مي داد كه او از مدت ها قبل با 
همسرش دچار اختالف شده و با يكديگر درگيري داشته اند. 
همين كافي بود تا دستور بازداشــت مرد جوان صادر شود. 
او كه در زمان جنايت 46ســاله بــود، در بازجويي ها به قتل 
همســرش اقرار كرد. وي گفت: من راننده آژانس و همسرم 
آرايشگر بود. او در يک آرايشــگاه زنانه كار مي كرد و درآمد 
خوبي داشت. هميشه تحقيرم مي كرد و مي گفت بايد ماهي 
3ميليون تومان درآمد داشته باشــي. او درآمد بااليش را به 
رخم مي كشيد و مي گفت من نمي توانم درآمد بااليي داشته 
باشم. تهديد كرد كه اگر درآمدم را به 3ميليون تومان در  ماه 
نرسانم، از من جدا مي شود. اين حرف او به  شدت مرا ناراحت 
كرد. يک شب قبل از حادثه بار ديگر شروع كرد به تحقيرم و 
گفت: تصميم اش براي جدايي جدي است. من هم تصميم 
گرفتم به زندگي ام پايان بدهم. به همين دليل، تعدادي قرص 
مصرف كردم اما هيچ اتفاقي نيفتاد. صبح كه از خواب بيدار 
شدم، حال خوبي نداشتم و ناگهان به سمت همسرم هجوم 

بردم و او را خفه كردم. 
پس از قتل شروع كردم به صحنه ســازي  تا مرگ او را سكته 
قلبي نشان بدهم. حتي چند ســاعتي هم باالي سر جسد او 
نشستم و درحالي كه عذاب وجدان داشتم گريه مي كردم. بعد 
به خانه خواهرم رفتم و پســرم كه از مدرسه به خانه برگشته 

بودم با جسد همسرم مواجه شده و مرا خبر كرد.
متهم به قتل پس از محاكمه در شــعبه 74دادگاه كيفري به 
قصاص محكوم شد و حكم به تأييد قضات شعبه هفدهم ديوان 
عالي كشور رسيد. او يک بار پاي چوبه دار رفت اما با وساطت تيم 
صلح و سازش دادسراي جنايي موفق شد مهلت بگيرد و حكم 
مرگ او اجرا نشود. در ادامه تالش تيم صلح و سازش دادسراي 
جنايي براي گرفتن رضايت از اولياي دم شــروع شد تا اينكه 
تالش ها نتيجه داد و آنها، مرد جنايتكار را به  خاطر رضاي خدا 

و حرمت رحلت پيامبر)ص( بخشيدند.

حميد صفت، آزاد شد

در 2پرونده جداگانه، مرد همسركش و قاتل راننده لودر، از مجازات قصاص گريختند

با قبول وثيقه از سوي دادگاه كيفري صورت گرفت

 جمعه هاي مسموم 
جان مرد جوان را گرفت

10 ماه پس از مرگ اسرارآميز مرد 
كارخانه دار، همسر وي به اتهام قتل پيگيري

او بازداشت شد و اعتراف كرد كه 
چون قصد داشته جمعه ها سركار برود،  شوهرش 
را مسموم مي كرده و در نهايت باعث مرگ او شده 

است.
به گزارش همشــهري، يكي از روزهاي آذر سال 
گذشته گزارش مرگ اسرارآميز مردي 42ساله 

به بازپرس جنايي تهران اعالم شد.
پيكر بي جان مرد جوان كه صاحب كارخانه اي در 
اطراف تهران بود در خانه اش در شمال پايتخت 
پيدا شد و اگرچه به نظر مي رسيد مرگ او به دليل 
سكته قلبي بوده اســت اما بازپرس دستور داد 
جسد وي به پزشــكي قانوني انتقال يابد تا علت 

اصلي مرگ او مشخص شود.

شكايت از عروس
با گذشــت چند ماه از اين ماجــرا، متخصصان 
پزشكي قانوني پس از انجام آزمايشات تخصصي 
اعالم كردند كه علت مرگ مرد جوان مسموميت 

ناشي از مصرف مواد مخدر صنعتي بوده است.
اعالم اين نظريه باعث شد تا خانواده متوفي چند 
روز قبل راهي دادسراي جنايي تهران شوند و از 

عروسشان به اتهام قتل عمدي شكايت كنند.
آنها به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس شــعبه 
چهارم دادسراي جنايي تهران گفتند كه پسرشان 
تا به حال لب به سيگار هم نزده، چه برسد به اينكه 
مواد مخدر مصرف كند. »پسرمان مدت ها بود كه با 
همسرش دچار اختالف شده بود و با هم درگيري 
داشتند. آخرين بار هم از بچه هايش شنيديم كه 
با يكديگر درگير شده بودند تا اينكه خبر رسيد 
پســرمان در خانه فوت شده اســت. بچه هايش 
مي گفتند كه او در خانه بوده كه حالش بد شده 
و احتمال مي دادند كه سكته قلبي كرده است اما 
پسرمان مشكل و ناراحتي قلبي هم نداشت. ما 
در همه اين مدت منتظر بوديم تا پزشكي قانوني 
علت مرگ او را اعالم كنــد و وقتي گفتند كه او 
به دليل مسموميت ناشــي از مصرف مواد مخدر 

صنعتي فوت شده، غافلگير شديم. ما مطمئنيم 
كه همسرش در مرگ او نقش دارد.« 

شروع تحقيقات
با مطرح شدن اين شكايت، بازپرس جنايي تهران 
دستور تحقيقات درباره زندگي متوفي را صادر 
كرد. در نخستين گام همســر وي احضار شد و 
وقتي پيش روي بازپرس جنايي تهران ايستاد، 
 گفت: من نقشي در مرگ همسرم ندارم. زماني 
كه او به كام مرگ رفت، من سر كار بودم. مدت ها 
بود كه خوابش دچار اختالل شــده بود و براي 
اينكه استراحت كند معموال قرص خواب مصرف 
مي كرد. روز حادثه هم من سر كار بودم و او براي 
اينكه ظهر جمعه بتواند بخوابد و استراحت كند، 
قرص خواب خورد اما ديگر بيدار نشد و وقتي من 
از سر كار به خانه برگشــتم و ديدم كه شوهرم از 

حال رفته به اورژانس زنگ زدم.
ايــن زن ادامه داد: وقتي پزشــكي قانوني اعالم 
كرد كه او به دليل مصرف مواد مخدر فوت شده، 
احتمال دادم به جاي قرص خواب، مواد مصرف 
كرده است. حال آنكه من از اين موضوع بي اطالع 

بودم و نمي دانستم شوهرم معتاد شده است.

داروي مرموز
بازپرس جنايي در مرحله بعد دستور احضار فرزند 
بزرگ اين زوج را صادر كرد. او پيش روي بازپرس 
جنايي تهران حقايقي را فاش كرد كه نشــان از 

گناهكار بودن مادرش مي داد.
وي گفت: پدر و مادرم مدتي مي شــد كه دچار 
اختالف شده بودند. مادرم در يک فروشگاه نان 
فانتزي كار مي كرد اما پــدرم مخالف كاركردن 
مادرم بود. روزها كه پدرم سركار مي رفت، مادرم 
هم به محل كارش مي رفــت اما آخر هفته ها كه 
پدرم خانه بود، هميشه بر ســر كاركردن مادرم 
در بيرون از خانه درگيري داشــتند. مادرم هم 
براي اينكه بتواند به محــل كارش برود، پودري 
را در غذا يا چاي پــدرم مي ريخت كه او بخوابد. 
چند ماهي مي شــد كه اين كار را انجام مي داد و 

وقتي من اعتراض مي كردم با لحن تندي جوابم 
را مي داد و مي گفت كه اين پودر داروي تقويتي 
و ضدكروناست. اما خوردن آن باعث مي شد كه 

پدرم دچار خواب آلودگي شده و به خواب برود. 

افشاي اين حقيقت، موجب شد تا بازپرس جنايي 
دستور بازداشت همسر متوفي را صادركند.

از سوي ديگر تيم جنايي به تحقيقات خود ادامه 
دادند و مشخص شد كه اين خانواده معموال 2روز 
آخر هفته را به باغ خانوادگي شان در اطراف تهران 
مي رفتند اما اكثر مواقع مرد جوان خواب آلود بود 
و حال مساعدي نداشت. به  گفته يكي از بستگان 
نزديک متوفي، او يک بــار در راه رفتن به باغ ويال 
به خاطر حال بدي كه داشــت نزديک بود با يک 

كاميون تصادف كند.
با اين اطالعات، شــكي وجود نداشت كه داروي 
مرموزي كه همسر متوفي در غذاي او مي ريخته، 
باعث مرگ وي شــده و در اين شــرايط بود كه 
بازپرس جنايي دســتور بازداشــت زن جوان را 

صادر كرد.
زن جوان اگرچه در بازجويي ها اصرار داشت كه 
بي گناه است اما ديروز صبح تصميم گرفت اسرار 
جنايتي كه مرتكب شــده بود را فاش كند. وي 
وقتي پيش روي بازپرس صادقي قرار گرفت، گفت 
در چاي و غذاي شــوهرش قرص هاي خواب آور 
حل مي كرده تــا او بخوابد و زن جــوان بتواند 
به راحتي در محل كارش حاضر شود. با اعترافات 
اين زن براي او قرار قانوني صادر شده و تحقيقات 

تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

   گفت وگو با متهم
 مي داني اتهامت قتل عمد است؟

من قتلي مرتكب نشده ام. يعني نمي خواستم همسرم جانش را از دســت بدهد. حاال هم به شدت از مرگ او ناراحتم. فكرش را 
نمي كردم كه با مصرف داروهاي خواب آور  فوت شود. او عادت داشت به مصرف قرص خواب.

اما بي آنكه او خبر داشته باشد، دارو در چاي و غذايش مي ريختي!
چون مي خواستم سر كار بروم.

او اجازه نمي داد؟
او در كل مخالف كاركردن من بود. يعني نظرش اين بود كه زن نبايد بيرون از خانه كار كند اما من دلم مي خواست بيرون كار كنم. 
با اين حال من به كارم ادامه مي دادم اما اين اواخر مي گفت جمعه ها نبايد سر كار بروم. من هم چون مي خواستم جمعه سر كار بروم 
مقداري قرص خواب تهيه و پودر كرده بودم تا داخل غذا و چاي او بريزم. او با خوردن آن دچار خواب آلودگي مي شد و مي خوابيد. 

من هم مي توانستم به راحتي سر كارم بروم.
ساعت كاري ات از چند شروع مي شد ؟

از 2 ظهر تا 10شب بود. در فروشگاه نان فانتزي كار مي كردم و محيط كاري ام را خيلي دوست داشتم. وقتي در خانه بودم دچار 
مشكالت روحي شده بودم. كاركردن باعث مي شد روحيه ام تغيير كند و بهتر شوم.

نياز مالي نداشتي؟
شوهرم و خانواده اش در اطراف تهران كارخانه دارند. من هم مدت كوتاهي در آنجا كار كردم. اما چون 5سال قبل براي زندگي 
به تهران آمديم، رفت وآمد برايم سخت بود. به همين دليل ديگر به كارخانه نرفتم تا اينكه در فروشگاه نان فانتزي مشغول به كار 

شدم و عاشق كارم بودم.
با همسرت به جز بر سر رفتن به سر كار، اختالف ديگري هم داشتي؟

نه. مشكلي نداشتيم. اين مسئله هم آنقدر جدي نبود. مانند هر زن و شوهر ديگر اختالف ناچيزي داشتيم. من هم اصال قصد قتل 
او را نداشتم. فقط مي خواستم او بخوابد تا من سر كارم بروم.

اما علت مرگ او مسموميت ناشي از مواد مخدر بوده نه قرص خواب آور.
من قرص هاي خواب آور را پودر كرده بودم. نمي دانم چرا علت مرگ را مصرف مواد  مخدر اعالم كرده اند.

 زن جوان براي اينكه 
بتواند سر كار برود، 
شوهرش  را مسموم مي كرد

سقوط مرگبار وكيل جوان هنگام هواخوري
خانم وكيل كه ميهمــان خانه دوســتش بود، وقتي 
براي هواخوري به بالكن رفــت، قرباني حادثه اي 

هولناك شد. 
به گزارش همشهري، اين حادثه حدود ساعت 
2بامداد ديروز در خيابان گلسار شهرستان 
رشــت رخ داد. بــه گفته ســرهنگ مجيد 
رسول زاده، معاون اجتماعی فرمانده انتظامي 
اســتان گيالن، اين خانم وكيل 35 ســاله 
شــب حادثه در خانه دوستش در طبقه پنجم 
ساختمانی       بود كه ساعت 2 بامداد برای هواخوری 
به بالكن آپارتمان رفت اما به علــت كوتاه بودن حفاظ 
بالكن، تعادل خود را از دست داد و به پايين پرت شد. وي ادامه داد: دوست متوفی هم، 
خانم وكيل 36 ساله و ساكن شهرك گلسار است. رسول زاده افزود: نيرو های اورژانس 
فرد مصدوم را به بيمارستان پورسينای رشت منتقل كردند، ولی اين خانم وكيل به دليل 
شدت جراحات ، جان خود را از دست داد. به گفته وي، پس از اين حادثه، كارآگاهان 

پليس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند و در حال بررسی اين موضوع هستند.

يک روز پس از صدور حكم برائــت حميد صفت، در 
پرونده قتل پدرخوانــده اش، قضات دادگاه كيفري با 

صدور قرار وثيقه، حكم آزادي او را صادر كردند.
به گزارش همشهري، اين خواننده رپ از مرداد سال 96 
به دنبال مرگ پدرخوانده اش به اتهام قتل او بازداشت 
شــد. ماجرا از اين قرار بود كه وقتي او فهميد مادر و 

پدرخوانده اش با يكديگر درگير شده اند، خودش را به 
خانه آنها رساند و با پدرخوانده اش درگير شد. او مردي 
مسن بود و از بيماري هاي زمينه اي رنج مي برد.  ساعتي 
پس از اين درگيري حال  پيرمرد بد و به بيمارســتان 
منتقل شد و در نهايت جانش را از دست داد. به همين 
دليل بود كه حميد صفت به اتهام قتل او بازداشت شد.

هرچنــد او مدعي بود كــه بي گناه اســت و در مرگ 
پدرخوانده اش نقشــي نــدارد اما پــس از اولين دور 
محاكمه در شعبه دهم دادگاه كيفري يک استان تهران 
به قصاص محكوم شد. رأيي كه چندي بعد در ديوان 

عالي كشور شكست تا او براي دومين مرتبه محاكمه 
شود. در دور تازه محاكمه كه اين بار در شعبه هشتم، 
به رياست قاضي رحماني، برگزار شــد، او بار ديگر به 
دفاع از خودش پرداخت و گفت: به خاطر رابطه خوبي 
كه با پدرخوانده اش داشته دليلي نداشته كه بخواهد 
به او آســيبي بزند. وكالي مدافع او نيز با اســتناد به 
گزارش پزشكي قانوني مدعي شدند درگيري حميد با 
پدرخوانده اش نمي تواند از مصاديق مباشرت در قتل 
عمدي باشد.  سرانجام روز شنبه، هيئت قضايي شعبه 
هشتم، پس از بررسي محتويات پرونده، حميد صفت را 
از اتهام مباشرت در قتل عمدي تبرئه كردند تا او عصر 

ديروز )يكشنبه( با سپردن وثيقه از زندان آزاد شود.
ايوب ميلكي، يكــي از وكالي مدافع حميد در اين باره 
به همشــهري گفت: با تالش من و همكارانم حسين 
شاهرخی و مهرداد زمانی و دفاعيات موثر در دادگاه، 
قضات دادگاه حكم بر برائت موكلم صادر كردند. با توجه 
به اين حكم ما درخواست آزادي او با صدور قرار وثيقه را 

داشتيم كه با اين درخواست موافقت شد.
اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: روز گذشته پس 
از انجام تشريفات اداري و ارسال نامه آزادي به زندان 
اوين، موكلم ساعت 16:45 دقيقه از زندان آزاد شد و به 

آغوش خانواده بازگشت.

 اعتراف سارق حرفه اي 
به سرقت 80 گوشي موبايل

موبايل قاپ حرفه اي پايتخت كه گوشي دست كم 80 شهروند را سرقت كرده بود با 
كمک بازبيني تصاوير دوربين هاي مداربسته شناسايي و دستگير شد.

به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده از چندي قبل با اعالم چندين فقره 
موبايل قاپي در حوزه استحفاظي كالنتري 117 جواديه آغاز شد. شاكيان مدعي 
بودند پسر جواني از غفلت آنها سوء اســتفاده كرده و هنگام عبورشان از خيابان 
گوشي شان را سرقت كرده است. در اين شرايط بود كه تحقيقات براي دستگيري 
اين سارق حرفه اي آغاز شــد. ماموران در بررسي صحنه تعدادي از اين سرقت ها 
دريافتند كه در محل بعضي از ســرقت ها دوربين هاي مداربســته قرار دارد كه 
صحنه سرقت را ضبط كرده است. در اين شرايط ماموران به بازبيني اين تصاوير 
پرداختند و توانستند سارق حرفه اي را شناسايي كنند. سرهنگ مهدی مجيدی، 
رئيس كالنتری 117 جواديه در اين بــاره گفت: تيم عمليات كالنتری با بازبينی 
دوربين های مداربسته و رصدهای اطالعاتی هويت و مخفيگاه سارق حرفه ای را در 
جنوب تهران شناسايی كردند. وي ادامه داد:  بنابر حساسيت موضوع تيم عمليات 
كالنتری پس از هماهنگی با مقام قضايی سارق را در يک عمليات پيچيده بازداشت 
كردند و او در بازجويي ها به 80 فقره موبايل قاپی در جنوب تهران از شهروندان به 
ارزش 10 ميليارد ريال اعتراف كرد. به گفته وي هم اكنون متهم در بازداشت به سر 

مي برد و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

تكرار طال بعد از 32سال
دومين طالي ديشــب ايران با يک  طلسم شكني 
به دست آمد. طلسم 32 ساله مرحوم عليرضا سليماني، توسط يک جوان 
21ساله آملي شكست. سليماني در مســابقات جهاني1989مارتيني 
سوئيس و در دسته فوق سنگين موفق شد مدال طال را كسب كند و اين 
طال شب گذشته بعد از 32سال براي ايران توسط اميرحسين زارع تكرار 
شد. اميرحســين زارع در فينال در مقابل گنو پتروشويلي گرجستاني 
قرار گرفت كه در المپيک توكيو مغلوب او شده بود. زارع در اين كشتي 
با تاكتيكي متفاوت تر از المپيک ظاهر شــد و با حمالت متعدد مجال 
خودنمايي به قهرمان جهان و المپيک نــداد و در نهايت با نتيجه 9بر2 

پيروز شد.

غوغاي آزادكاران ايران 
با طالي يزداني و زارع، تيم كشتي آزاد ايران در 4وزن اول صاحب 2 مدال 
طال شد و امشب در 4وزن دوم هم 4فيناليست خواهد داشت. سرلک، 
نخودي، يزداني و قاسم پور با پيروزي هاي پياپي تا فينال پيش رفتند تا 
قهرماني تيم ايران محتمل به نظر برسد. ستاره روز دوم مسابقات جهاني، 
كامران قاسم پور بود كه توانست به طلسم شكست ناپذيري جيدن كاكس 

مقابل ايراني ها پايان دهد.

پايان حسرت مدال
عليرضا سرلک در وزن 57كيلوگرم پس از استراحت در دور نخست در 
دور دوم جوزپه ويالرو از اكوادور را با نتيجه 11برصفر شكست داد و راهي 
دور بعد شد. سرلک براي رسيدن به نيمه نهايي در يک كشتي سخت و 
دشوار موفق شد آرين سيوترين از بالروس را با نتيجه 7بر6 شكست دهد. 
اين كشتي گير لرستاني براي رسيدن به فينال در مقابل سليمان آتلي، 
دارنده مدال هاي نقره و برنز جهان از تركيه قرار گرفت و در يک كشتي 
حساب شده موفق شد با نتيجه 7بر4 حريف نامدارش را شكست دهد. 
سرلک در فينال بايد در مقابل گيلمان آمريكايي نفر سوم المپيک توكيو 
مبارزه كند. آخرين مدال جهاني ايران در اين وزن در سال2015 توسط 
حسن رحيمي به دست آمده و سرلک پس از 6سال ايران را در اين وزن 

صاحب مدال خواهد كرد.

يزداني فراتر از انتظارات 
اميرمحمد يزداني در وزن 65كيلوگرم در دور نخســت مقابل گابريل 
جاناتچ از اتريش با نتيجه 10برصفر پيروز شد و در دومين كشتي خود 
مقابل سباستين ريورا از پورتوريكو 13بر3 به برتري رسيد. يزداني براي 
رسيدن به نيمه نهايي در مقابل كريستوف بينكوفسكي از لهستان قرار 
گرفت و در يک كشتي نزديک با نتيجه 4بر2 به پيروزي رسيد. كشتي گير 
65كيلويي ايران براي رسيدن به فينال در مقابل علي بک عثمان اف از 
قرقيزستان روي تشــک رفت و درحالي كه تا ثانيه هاي پاياني با نتيجه 
4بر4 شكست خورده بود، موفق شد كشتي را با نتيجه 5بر4 به نفع خود 
تغيير دهد و به فينال مسابقات برسد. يزداني در فينال بايد در مقابل زاگير 

شاخيف از روسيه كشتي بگيرد.

نخودي و باروز به هم رسيدند
محمد نخودي در وزن 79كيلوگرم سومين فيناليست ايران در روز دوم 
مسابقات جهاني بود. نخودي قهرمان جوانان جهان در سال2021 در 
كشــتي اول خود كانوا از ايتاليا را با نتيجه 11برصفر شكست داد و در 
دومين مبارزه خود برابر آرمان آواگايان از ارمنســتان با نتيجه 8بر4 به 
پيروزي رسيد. نخودي براي رسيدن به نيمه نهايي سيف الدين آلكما از 
فرانسه را با امتياز عالي 11برصفر شكســت داد و به نيمه نهايي رسيد. 
نخودي در نيمه نهايي مقابل نيكا كنچادزه از گرجستان قرار گرفت و در 
يک كشتي نزديک موفق شد با نتيجه 6بر5 حريف خود را شكست دهد. 
او در فينال بايد در مقابل جردن باروز آمريكايي قرار بگيرد كه تا به حال 

هيچ كشتي گير ايراني موفق به شكست دادن او نشده است.

قاسم پور، آتش زير خاكستر
كامران قاسم پور در 92كيلوگرم در نخســتين حضورش در مسابقات 
جهاني بزرگساالن كار بزرگي كرد و موفق شد كاكس آمريكايي قهرمان 
2دوره جهان و دارنده برنز المپيک ريو را شكســت دهد. قاسم پور كه 
سال ها پشت سر حسن يزداني قرار گرفته بود و فرصت حضور در مسابقات 
جهاني بزرگساالن را نداشت در نهايت به يک وزن باالتر آمد و توانست با 
زيرگيري هاي بي نقصش تا فينال مسابقات پيش برود. اين كشتي گير كه 
در دور اول با قرعه استراحت روبه رو شده بود در دور دوم آندريل والسوف 
اوكرايني را با نتيجه 7برصفر شكست داد. قهرمان 2دوره اميدهاي جهان 
در كشتي دوم خود ايراكلي متسيتوري از گرجستان را با نتيجه 10برصفر 
از پيش رو برداشت. قاسم پور در مقابل جيدن كاكس با 2زيرگيري بدون 
نقص 3امتياز كسب كرد و به لطف اخطاري كه كاكس گرفته بود موفق 
شد كشتي را 3بر3 به نفع خود تمام كند و فيناليست شود. قاسم پور در 

فينال در مقابل ماگومد قربان اف از روسيه قرار خواهد گرفت.

شب طاليی ايران
ادامه از 

صفحه اول
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معراجقنبري
پژوهشگر گرافیک

بدهکارانبهپامیخیزند
تسخیر جهان سریال، با »بازی های کودکانه«

پربینندهترينســريالنتفلیکس ســريال
تخیلــيوآخرالزمانيازكشــوركرهجنوبي
بــاعنــوان»بازيهــايكودكانه«اســت؛
سرياليكههمانبوهتماشــاگرانعاديوهم
منتقــدانســختگیرراراضيكردهاســت.
اوضاعزمانهچنانبدوخراباستكهبسیاري
ازاهاليسینماوتلويزيونبهساختسريالهاي
غمافزايمهیج،خشنوروانشناسانهدرقالب
داســتانهايغیرواقعيرويآوردهاند.سريال
كرهاي»بازيهايكودكانه«رانیزميتواندرزمره
اينسريالهاقلمدادكرد؛سرياليكهاحتمالدارد
درآيندهاينهچنداندورتبديلبهموفقترين
سريالكمپانينتفلیکسشود.بازيهايكودكانه
محبوبترينوپربینندهترينسريالتلويزيوني
غیرانگلیسيزباننتفلیکسلقبگرفتهاست.اين
سريالساخته»هوانگدونگهیوك«كارگردانو
نويسندهكرهاياست.»ليجونگجائه«،»پارك
هائهسو«و»هويئون«دراينسريالدرنقشافراد
ناامیدحاشیهنشینبازيميكنندكهبرايبردن
جايزه45.6میلیاردووني)38.7میلیوندالري(
وخالصشدنازشــربدهيهايسرسامآوري
كهگريبانآنهاراگرفته،حاضربهمشاركتدر
بازيهايمرگباربچگانهشدهاند.»هوانگدونگ
هیوك«دراينسريالنگاهيتندوانتقاديدارد
بهجامعهســرمايهداري؛جامعهايكههمهچیز
رادرآنميتوانقسطيخريدامابابیکارشدن
افرادياناتوانيآنهادرپرداختقســطهاهمه
داراييهايشانضبطميشودوحتيازخانهاي
كهبهطورقسطيخريداريكردهاندنیزبیرون
انداختهميشوندوتازمانپرداختبدهيشان
ناگزيرنددرشرايطفالكتباريزندگيكنند.در
اينسريالدرواقعبهاينپرداختهشدهكهافراد
ساكندرجوامعسرمايهداريكهجانشانبهدلیل
حجمعظیمبدهيهابهلبشانرسیده،برایبقا
درايندنیايبیرحمدرقبالپرداختبدهيهاي
سرسامآور،حاضرنددستبهچهكارهاييبزنند.

بازيمرگبار
ســريال»بازيهايكودكانه«تالشداردبهاين
پرسشپاسخدهدكهتاچهحدبازيهايكودكانه
درقبالبقاوادامهزندگــيميتواندخطرناك
باشد؟دراينســريال456نفركهدرمحدوده
خاصيحبسشــدهاندبايدبهبازيهاييكهدر
كودكيبهآنعالقهداشــتند،بپردازند)اغلب
اينبازيهاازبازيهايمــوردعالقهكودكان
كرهجنوبيدردهههــاي1970و1980میالدي
اقتباسشــدهاند(؛بازيهاييتحتعناويني
نظیرچراغقرمز،چراغســبزوتالشجنگييا
بازيشکارباقالبماهیگیريكهخود»هوانگ«
آنراجوانيانجامميدادهومعتقداستكهاين
بازيهاميتوانندقیاسمناســبيبرايدنیاي
رقابتيمدرنامروزيباشند.نکتهوحشتناك
دربارهايــنبازيهايكودكانهايناســتكه
مشــاركتكنندگاندراينبازيهابدوناينکه
خودبداننددرصورتباخت،جانخودراازدست
خواهنددادودرصورتبردنیزبرندهپولزيادي
خواهندشد؛درواقعيکيجانخودراازدست
ميدهدتابهسرمايهسايربازيگراندراينبازي
افزودهشود.اينوضعیتتاحديميتواندبیانگر
برخيواقعیاتجهانامروزيباشد.بهبیانديگر
درايندنیايمخوفوتاريكتازمانيكهبازيگري
دربازيشکستنخوردهاست،همهچیزساده
بهنظرميرسداماشــخصیتهايدرونسريال
وقتيشوكهميشــوندكهمشخصميشودهر
بازيکنيكهبازندهشــودبهضربگلولهكشته
خواهدشد.اينبازيهايكودكانهتوسطاشخاص
نامعلومدرمکاننامعلوميبرگزارميشــودكه
شركتكنندگاندربازيهماطالعيازآنندارند.
برخيازمنتقدانبراينباورندكهبرگزاركنندگان
اينبازيهابهنوعياستعارهايازافرادثروتمند
وقدرتمندروزگارهستندكهبهمنظورنمايش
قدرتخودبهطبقاتپايینجامعه،مسابقاتيرا
طراحيكردهاندكهبتوانندافرادكمبضاعتجامعه
راازطريققواعدحاكــمبراينبازيهاتحقیرو

حذفكنند.

تحسینمنتقدان
سريالبازيهايكودكانهبسیارازسويمنتقدان
باتحسینمواجهشــده،اينسريالهمچنین
ازســويمنتقدانباســريالهاياتوپیاييو
غیرواقعياينظیر»بازيهايگرسنگي«،»نبرد
ســلطنتي«وفیلمهاياجتماعيهجوآمیزي
نظیر»پارازيــت«و»بابتمزاحمتعذرخواهي

ميكنم«،مقايسهشدهاست.
»هوانگدونگهیوك«كارگردانونويســنده
اينســريالدربارههدفشازساختبازيهای
كودكانهبهورايتيگفتهاســت:ميخواستم
درقالبيكداســتانبهوضعیتجوامعمدرن
سرمايهداريبپردازم؛سرياليكهدرآنشدت
وحدترقابتدردنیايامروزبهتصويركشیده
شود؛جیزيمانندرقابتيشديدبرسربقاوزنده
ماندنامابرايپرداختنبهاينروايتميخواستم
ازشخصیتهايياســتفادهكنمكههمگيآنها
رادرزندگيواقعــيديدهايموباخصوصیاتو
يژگيهايآنها،آشناهســتیم.اينسريالنیز
مانندبازيهاييكهدرژانربقاساختهميشوند
همسرگرمكنندههســتندوهمازنظرانساني

بسیاردراماتیك.
درقسمتدوماينســريالاماواقعیتيعجیب
فاشميشود؛اگرشــركتكنندگانبیشتري
بهخروجبازيگرانرأيدهنــد،آنهاميتوانند
بازيراترككنندامابابازگشتبهدنیاوتجربه
دوبارهزندگياسفناكروزمره،بسیاريازآنها
دوبارهتصمیمبهبازگشــتبهبازيميگیرندتا
درصورتبقاباپوليكــهبردهاند،بتوانندتاحد
زياديخودراازوضعیتناگوارزندگيفقیرانهاي
كهدرآنگرفتارشدهاند،خالصكنند.يکياز
شخصیتهاياينبازيدرديالوگيبهخوبياين
وضعیتراشرحميدهد.اوزمانيكهاكثريتبه
خروجويازبــازيرأيدادهاندودرواقعبهوي
شانسزندگيدوبارهدردنیايواقعيرادادهاند،
ميگويد:آنبیرون)دردنیايواقعي(منشانسي
برايبقاندارم،امااينجا)حتيبااحتمالعاقبتي

مرگبار(شانسمبرايبقابیشتراست.

محمدبهراميدردوازدهممهرماهسال1305دررحمتآبادرودبارمتولدشد.اودرزمانتحصیلدورهابتدايي،درهنرستان
هنرهايمليايران)ادارهصنايعمستظرفه(بهآموختنهنرمشغولشد.تحصیالتدورهمتوسطهرادرمدرسهايرانشهر
گذراندودرايندورهدرگالريتقوينیزكارميكرد.اواوايلدهه1330بهدانشکدههنرهايزيبايدانشگاهتهرانرفت.اينگفتوگويکماسفندماه1398

انجامشدهوآخرينگفتوگويانجامشدهبامحمدبهرامياست.

ازشروعكاروهمکاريبااطالعاتماهانهبگويید.
14سال داشتم که آقایي به نام منوچهر مهران باشگاهي به نام »نیرو و راستي« 
تاسیس کرده بود و من در این باشگاه ورزش مي کردم. آقاي مهران متوجه شده 
بود که من نقاشي مي کشم. او مي خواست مجله اي با همین نام منتشر کند و یک 
روي جلد به من سفارش داد و این طرح را براي چاپ به چاپخانه اطالعات برده 
بود. مرحوم احمد شهیدي در آن زمان ســردبیر اطالعات ماهانه بود و ایشان از 
آقاي مهران خواسته بود تا طراح جلد را به او معرفي کند. رفتم و ایشان داستاني 
به من داد تا طراحي کنم، اگر اشتباه نكنم نام داستان »انتقام« بود. از همین زمان 
همكاري من با اطالعات ماهانه و هفتگي آغاز شد و نزدیک به 7سال ادامه داشت.
ازروندشکلگیريوتاســیسآتلیهدرسال1325درخیابان

اللهزاربگويید.
در خیابان الله زار یک ساختمان جدیدي ایجاد شد به نام »سراي ابهري« من رفتم 
نگاه کردم یک سالن تقریبا کوچک بود، بزرگ نبود. اجاره کردم و نخستین آتلیه ام 
در خیابان الله زار در این محل بود. یک کمي پایین تر از سینما ایران. در روزنامه 

اطالعات همكاري داشتم به نام جواد هاتف و با او شریک شدم.
بیشترچهكسانيسفارشدهندهشمابودند؟

شعرا و نویسندگان. کارهاي من بیشتر طراحي متن و جلد کتاب بود. تصور مي کنم 
جلد کتاب هم نخستین بار بود که به صورت مصور درمي آمد که من کار کردم. از 
شعرا کتاب هایي که براي فریدون کار انجام دادم را به یاد دارم. نقاشي هاي سیاه و 
سفیدي را براي اشعار نیما یوشیج، فریدون مشیري، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، 

احمد شاملو، نصرت رحماني و دیگران انجام دادم.
دربارهروندطراحيجلدكتابهــابگويید.باچهتکنیکيكار

ميكرديد؟
در ابتداي کار کتاب ها را مي خواندم. زماني که وقتم کمتر شد یک مقداري مي گفتم 
خود نویسنده شرح مي داد، کمي هم خودم مي خواندم. در نتیجه به یک جایي 
مي رسیدیم و یک چیزي برایش مي کشیدم. براي تهیه یک روي جلد سه رنگ 
ابتدا از یک عكس سیاه و سفید 3عدد به صورت خیلي کم رنگ چاپ مي کردیم. در 
ادامه من یكي را براي رنگ زرد، دومي را براي رنگ قرمز و سومي را براي رنگ آبي 
مي ساختم. توجه کنید که همه  اینها به شكل یک رنگ ساخته مي شد. سپس از 
آنها گراور ساخته مي شد و در ماشین لترپرس بسته و براي گراور زرد، رنگ زرد و 
براي گراور قرمز و الي آخر رنگ خودش را در مرکب دان ماشین مي ریختند. هنوز 

4 رنگ باب نشده بود.
ماجرايتغییرنامآتلیهچهبود؟

نخستین نام آتلیه  »آرك« بود. بعد از جدا شدن همكار و شریكم جواد هاتف زماني 
که در خیابان الله زار بودم، این نام شد آتلیه »بهرامي«. زماني که به خیابان شاه آباد 
رفتم این نام به آتلیه »پارس« تغییر کرد. جمعیت آتلیه زیاد شد و شاگردانم بیشتر 
شدند. در الله زار اگر 2 یا 3 شاگرد داشتم، در شاه آباد شدند 10 ،15 نفر. دلیل این 
تغییر نام این بود که دیگر تنها نبودم و بــراي عمومیت دادن به کار نام آتلیه را از 

انحصار نام فامیلي خودم درآوردم.
چهكسانيبرايكارپیششماميآمدند؟

تا یک جایي من خودم مي رسیدم و کارهارا انجام مي دادم. دیگر دوستان رفته رفته 
آمدند و کارها تقسیم شد. در آن دوران حدود 18،17نفر در آتلیه مشغول به کار 
بودند. سعي من همواره بر این بود که سلیقه و روش خاص همكارانم شكوفا شده و 
روبه تكامل رود. همكاران خوب گذشته من هریک در کار و سبک خود استاداني 

برجسته شدند. در حقیقت آتلیه من مثل مدرسه گرافیک بود که استادان گرافیک 
هنر ایران از آنجا برخاستند. پرویز کالنتري، مرتضي ممیز، آیدین آغداشلو، محمد 
احصایي، علي اکبر صادقي، باریس آســیریان، محمد تجویدي، علي شاه میري، 
علي اصغر معصومي، حسین اسالمیان، محمدعلي زاویه، عبداهلل باقري، نصرت اهلل 
خوانساري، رضا مافي، عباس کوه زاد و... دردوره هاي مختلف درآتلیه من مشغول 

به فعالیت بودند.
ازطراحينشانهانتشاراتامیركبیرچیزيبهيادداريد؟

بله. دو سالي از کودتا گذشته بود آقاي عبدالرحیم جعفري یک روز آمد پیش من. 
یک جایي را اجاره کرده بود براي کار کردن. این بود که آمد و گفت یک عالمتي 
بساز براي امیرکبیر، من هم آن سوار و اسب را ساختم. همكاري من با انتشارات 
امیرکبیر فراتر از طراحي نشانه بود و ادامه داشت؛ نشانه هاي کتاب هاي سیمرغ 
و کتاب هاي پرستو، طراحي جلد کتاب و مصور کردن شاهنامه. در آن زمان تنها 
آتلیه هنرهاي گرافیک در ایران بود و اکثر ناشران پیش من مي آمدند. مثال نشانه 
انتشــارات نیل را هم من کار کردم. براي مجله ها و روزنامه هاي زیادي هم کار 

کردیم. فردوسي، سپید و سیاه و امید ایران و...
دربارهمصوركردنشاهنامهبگويید.

عالقه مند بودم که براي متون و صحنه هاي حماسي شاهنامه فردوسي تصاویري 
بسازم. این تصویرسازي ها و مینیاتورها توسط نشر امیرکبیر در قالب یک مجموعه 
نفیس به چاپ رسید. من در این تصاویر شاهنامه رنگ و برخي ترکیب بندي ها را 

از نگارگري ایراني الهام گرفتم و پرسپكتیو را به آن اضافه کردم.
آتلیهپارستاچهساليفعالبود؟

تا سال 1342. بعد از پارس چاپخانه »گوتنبرگ« را در خیابان سعدي راه انداختم. 
مجموعه کاملي که از طراحي تا پایان کار یعني چاپ را در بر داشته باشد. در این 
دوره کارهاي بسته بندي هم انجام مي دادیم. یكي از همكارانم در گوتنبرگ بیوك 
احمري بود. از افراد قبلي آیدین آغداشلو بود که در این دوره نیز دوباره همكار من 
شد. در گوتنبرگ من حدود 50 نفر کارمند داشتم. 2نفر متخصص ماشین آالت 
هم داشتم که آلماني بودند. جالب بود جوري مدیریت مي کردم که از دروازه دولت 

که وارد خیابان سعدي مي شدم، بچه هامنظم تر مي شدند.
اخیراهمكتابشمادربارهتاريخفرهنگوهنرايرانباعنوان
»برآمدنآفتاب«منتشرشدهكهنتیجهسالهاتحقیقوتالششماست.در

بینطراحيوتالیفكتابكدامبرايشماجذابتراست؟
باید بگویم که من بعد از انقالب کار گرافیک نكردم و به نقاشــي و تالیف تمایل 

داشتم.
هر دو جذاب اســت، این کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران است. از دوران پیش از 
تاریخ تا دوره  هخامنشیان. هرموقع که بیكار بودید ارزش دارد که این را بخوانید. 
یا بگذار جزو کارهایت روزي یک ساعت. خیلي چیز گیرت میاد. هرکس خوانده 
آمده تعریف کرده خالصه. جلد دوم مربوط به دوره هخامنشیان است که تالیف 

آن را آغاز کردم.

از واقع گرايي تا اسطوره
 نگاهي به نمایشگاه »جامه دران« که به مناسبت 

0 6سالگي احمد وکیلي دایر شده است

احمد وکیلي یكي از کســاني اســت که 
رهگیري آثار او مي تواند سیر تطور بخشي 
از نقاشي امروز ایران را نشان دهد. او نقاشي 
است که ســال ها در بدنه نقاشي ایران به 
نقاشي مشــغول بوده و در عین حال معلم 
نقاشي است. مرور کارهاي او در مقام نقاش -

معلم تحول بخشي از نقاشي ایران را نشان 
مي دهد؛ بخشــي که همواره جزئي از بدنه 

نقاشي ایران بوده است.
احمد وکیلي از واقع گرایي آغاز کرد؛ نوعي 
واقع گرایي که تحت تأثیر جریان رئالیسم 
سوسیالیستي قرار داشت و تالش مي کرد 
عموم مردم را مخاطبان خــود قرار دهد و 
هنري به دست دهد که بیشتر از عرضه در 
گالري ها مناســب عرضه در مأل عام باشد. 
هنري که در سال هاي انقالب رونق بسیار 
داشــت و ذیل الگوهاي نقاشــانه هانیبال 
الخاص تعریف مي شــد. با این همه، احمد 
وکیلي نقاش صورت هاست و از دگرگوني 
صورت ها در آثــار او مي تــوان تحول در 
نقاشي هاي او را در سه  چهاردهه اخیر رصد 
کرد. زماني او صورت ها را به ســبک هنر 
انقالبي تصویر مي کرد و زماني دیگر به نوعي 
از واقع گرایي روي آورد که به زیبایي شناسي 
عمومي نزدیک تر بود. اما خیلي زود تمایز 
خود را درصورت هایــي که تصویر مي کرد 
آشــكار کرد؛ آنجا که صورت هــاي او به 
تصویر ذهني نقاش نزدیک تر شــدند و به 
زیبایي شناســي ویژه خود دست یافتند و 
هرچه گذشــت نگاه نقاش بر واقع گرایي 

صورت ها غلبه کرد و صورت ها از شكل هاي 
واقع گرایانه و انساني فاصله گرفتند و شكلي 

رؤیایي یا کابوس وار یا اسطوره اي یافتند.
هر آنچه درباره احمد وکیلي مي توان گفت 
درباره شمار کثیري از انبوه شاگردان او نیز 
صادق است که بسیاري از آنها به سبک و 
سیاق او آغاز کردند و خیلي از آنها در نقطه 
آغاز ماندند و خیلي دیگر به تمایز و تشخص 

خود در نقاشي دست یافتند.
دیگر وجه تمایز احمد وکیلي تســلط او بر 
طراحي اســت. او در رواج دوباره طراحي 
و چاپ دســتي در دهه هــاي اخیر نقش 
داشته است و سال هاي زیادي را به طراحي 
گذرانده. قدرت دســت و تسلط بر خطوط 
و خلق طراحي از ویژگي هــاي بارز احمد 

وکیلي و شاگردان اوست.
آنچــه اهمیت احمــد وکیلي را، فــارغ از 
ارزش هاي نقاشانه، دوچندان مي کند حضور 
مســتمر او در مقام نقاش و معلم و مروج 
نقاشي اســت. او از نقاشاني است که شاید 
هیچ گاه ستاره نشده اند یا جزو نمایندگان 
پرطرفدار هنر ایران در عرصه هاي جهاني 
نبوده اند اما حضور مستمر او و شاگردانش 
را در بدنه نقاشــي امروز ایــران نمي توان 

نادیده گرفت.
با این همه، احمــد وکیلــي را نمي توان 
به صورت ها و پرتره هایي که کشیده است 
محدود کرد. کارهــاي طبیعت گرایانه در 
آثار او کم  نیست و بخش درخور توجهي از 
نقاشــي هاي او طبیعت گرایانه است. او در 
طبیعت گرایي نیز تجربه هاي گوناگون را 
از سر گذرانده و به  نوعي از طبیعت گرایي 
انتزاعي رسیده است. در عین حال او یكي 

از کساني است که در سال هایي که اقبال به 
هنر فیگوراتیو بسیار کم شده بود )سال هاي 
پایاني دهــه60( آن را زنده نگه داشــت و 

نگذاشت که به طور کامل به محاق برود.
  

نمایشــگاه »جامه دران« که این روزها به 
مناسبت 0 6سالگي احمد وکیلي در گالري 
عصر دایر اســت مجموعــه اي از کارهاي 
ســال هاي اخیر او را پیش چشم گذاشته 
است. محمد قنبري نیز مستندي ساخته 
است به نام »کلک حضور« که تصویري از 
زندگي و خلوت آقاي نقاش را نشان مي دهد 
و تاکنون 2بار در ایام نمایشگاه براي عموم 

پخش شده است.
آنچه احمد وکیلي در سال هاي اخیر بدان 
دست یافته تلفیقي اســت از تجربه هاي 
گوناگوني که در طول ســه  چهــار دهه از 
ســر گذرانده اســت. صورت ها همچنان 
اصلي تریــن مولفــه نقاشي هاســت و او 
همچنان نقاشي  صورت گراست؛ اما دیگر 
نقاشي واقع گرا به شــمار نمي رود. ذهنیت 
نقاش به مــرور زمان صورت هــا را آن قدر 
دگرگون کرده است. صورت ها از قالب تن ها 
بیرون زده اند، گاهي چنان در متن نقاشي 

مستحیل شــده اند که بازشناسي شان در 
نگاه اول دشوار است. همچنان که تن ها نیز 
در قالب خود نمانده اند. جهان احمد وکیلي 
که در تجربه اي چهل ساله به کمال رسیده 
است اکنون کمتر جایي براي صورت هاي 

واقعي دارد.
تجربه هاي طبیعت گرایانــه و آزمون هاي 
گوناگون او در اســتفاده از رنــگ اکنون 
زمینه هاي آثار او را شكل داده است. رنگ ها 
هم بخشي از جهان احمد وکیلي است که 
مثل صورت ها مخصوص جهان نقاشي هاي 
اوست. در بیشتر نقاشي ها دایره اي محور 
نقاشي اســت که انگار توازن را در نقاشي 
برقرار مي کند و کارکــردي دوگانه دارد. از 
یک سو میان خط ها و رنگ ها توازن برقرار 
مي کند و از ســوي دیگر محوري است که 
انگار به نقاشي و شخصیت ها معني مي دهد. 
گاهي میان شان قرار مي گیرد و گاهي شبیه 
خورشیدي اســت در آسمان؛ خورشیدي 
که جهان اسطوره اي احمد وکیلي را کامل 

مي کند.
  

نمایشــگاه جامه دران تا 19مهر در گالري 
عصر دایر است.

پاي صحبت هاي 
محمد بهرامي

گرافیست 
پیشكسوت که 
مهردادطبرسيامروز 95 ساله شد 

روزنامه نگار

آرشنهاوندي
مترجم

دستورالعمليبراي
ممیزيتبلیغاتشبکهنمايشخانگي

ساترا دستورالعمل تبلیغات در پلتفرم ها را تدوین و براي هم اندیشي 
و نظرخواهي از نخبگان روي ســایت خود قرار داده است. به گزارش 
همشهري، از مدت ها پیش شیوه فعالیت تبلیغي پلتفرم ها مورد انتقاد 
کاربران قرار گرفته بود. بر همین اســاس با بررسي دستورالعمل ها و 
قوانین رگوالتورهاي دنیا و پایش انجام شده درخصوص قوانین داخلي 
کشور، ســازمان تنظیم مقررات رســانه هاي صوت و تصویر فراگیر 
)ساترا(، دســتورالعمل تبلیغات در پلتفرم ها را تدوین کرده و براي 
هم اندیشي و نظرخواهي از نخبگان روي سایت خود قرار داده است. این 
دستورالعمل تالش مي کند چالش هاي حوزه تبلیغات ازجمله انتشار 
اطالعات گمراه کننده و نامناسب در محتواي تبلیغي، تهدید سالمت 
کودکان، نادیده گرفتن رده بندي سني در تبلیغات، اخالل در تجربه 
کاربري و افزایش غیرمنصفانه هزینه کاربر را حل کند. در موادي از این 
دستورالعمل همچنین به موضوع پخش تبلیغات در سرویس هایي با 
مدل درآمدي اشــتراك ماهانه پرداخته شده اســت که در ماه هاي 

گذشته انتقاد تعداد قابل توجهي از کاربران را برانگیخته بود.
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كيوسك

  در آخرين روزهاي خروج نيروهاي نظامي 
آمريكا از افغانســتان، صداي انفجاري در گزارش 1

كابل پيچيد كه ناقوس مرگ حضور آمريكا 
در افغانســتان بــود؛ نيروهــاي اطالعاتــي آمريــكا، 
ساختمان هاي حســاس پايگاه مخوف و سري خود در 
اطراف كابل را با خاك يكسان كردند تا هيچ ردي ازخود 

به جا نگذارند و هيچ اطالعاتي به دست طالبان نيفتد.
بالفاصله بعد از خروج كامل آمريــكا، نيويورك تايمز در 
گزارشي تحقيقي به اين كمپ كه دهه ها فعاليت اطالعاتي 
آمريكاي در اين كشــور در آن انجام مي شد پرداخت و 
چگونگي تخليه آن را شــرح داد. اين كمپ، براي 2دهه، 
 شكنجه گاه بازداشت شدگان بود و دولت هم به اين مسئله 

اعتراف كرده است.
طالبان به خوبي از وجود اين پايگاه اطالع داشت و در يكي 
از نخستين كارهايش بعد از فتح كابل، سراغ آن رفت اما 
با تلي از خاكستر و ماشين هاي سوخته و ساختمان هاي 
ويران مواجه شــد. آنها 2روز پيش اين كمپ را به روي 
خبرنگاران خارجي باز كردند تــا آنها هم نتايج عمليات 

تخريب سيا را ببينند.
به گــزارش گارديــن، اين كمــپ براي 20ســال قلب 
فعاليت هاي مخفي و ضدانساني آمريكا در طرح »جنگ 
با ترور« بوده و بدترين موارد نقض حقوق بشــر در اين 

مجموعه صورت گرفته است.
اين كمپ كه در شــمال غرب فرودگاه بين المللي كابل 
قرار دارد، در ابتداي حضور آمريكا به خاطر شكنجه و قتل 
بازداشتي هايش در زندان مخوف آن با نام »گود نمك« 
بدنام شــد. مرداني كه در آنجا نگهداري مي شدند، اين 
بازداشتگاه را زندان سياه مي خواندند چون سلول هايش 
هيچ نوري نداشــت و تنها گاهي با نور چــراغ نگهبانان 

روشن مي شد.
مال حسنين،  يكي از فرماندهان طالبان در نيروهاي ويژه 
واحد313 كه خبرنگاران خارجــي را به اين كمپ برده 
به آنها گفته اســت: »ما مي خواهيم نشان بدهيم كه آنها 
چطور چيزهايي را كه مي شد با آنها كشورمان را بسازيم 

اتالف كردند.«
بخشــي از اين كمپ، در واقع ســاختمان يك كارخانه 
قديمي آجر بوده است؛ سيا براي نخستين فعاليت هايش 
در آن مســتقر شــد. اين مجموعه اما بعــدا با احداث 
ســاختمان هاي ديگري توسعه داده شــد. طالبان هم 
همچون ســيا، مي خواهد از اين كمپ اســتفاده كند و 
از بخشــي از آن براي تمرينات نيروهاي ويژه اش بهره 

بگيرد.
اولين بار نيويورك تايمز با تحليــل تصاوير ماهواره اي با 

جزئيات به طرح تخليه سيا از اين كمپ پرداخت.

تخليه خاموش 
به گزارش نيويورك تايمز، اين كمپ هفته ها مركز تخليه 
خاموش و پنهاني آمريكايي ها بوده است و وقتي كه كار 
تخليه تمام شد،  حســاس ترين بخش هاي آن با انفجار 
كنترل شــده،  از بين رفتند. اين كمپ چنــان در طرح 
تخليه حياتي بــود كه همزمان با انفجــار بخش هايي از 
آن، پروازهاي مخفي هلي كوپترها به آن همچنان ادامه 

داشت.
در كنار زندان مخوف اين كمپ، كه نخستين بازداشتگاه 
آمريكايي ها در افغانستان به شمار مي رود، بخش ديگري 
از آن با نام پايگاه عقاب شناخته مي شد كه محل آموزش 
نيروهاي ضدترور افغان بوده است. مدارك و تجهيزات اين 

بخش هم در انفجار كنترل شده از بين رفته است.
اين كمپ بين حومه صنعتي كابل و رشته كوه هاي اطراف 
اين شــهر قرار و حدود 5كيلومتر با فرودگاه فاصله دارد. 
وسعت آن حدود 3كيلومترمربع است. مردم محلي از آن 
اطالع چنداني نداشتند و فقط از طريق تصاوير ماهواره اي 

مي شد آن را بررسي كرد.
سيا احتماال تخريب زندان ســياه را در بهار، يعني زماني 
كه جو بايدن رئيس جمهور آمريــكا اعالم كرد نيروهاي 
نظامي كشورش تا سپتامبر افغانستان را ترك مي كنند، 
شروع كرده است. ساخت وساز در اين زندان، در سال هاي 
2002 و 2004 شروع شده بود. اين دوران، دقيقا زماني 
است كه براســاس گزارش دولتي آمريكا »تكنيك هاي 
بازجويي تقويت شده« توسط ســيا در پيش گرفته شده 
است. ترجمه اين عبارت رسمي، شكنجه هاي غيرانساني 
و مرگبار است كه توسط سيا مورد استفاده قرار مي گرفت.

تخريب بيشــتر در كمپ، در روز 27 آگوست انجام شده 
است؛ يعني زماني كه پنتاگون رسما اعالم كرد تجهيزات 
نيروهاي آمريكايي با هدف دور ماندن از دسترس طالبان، 

در انفجارهاي كنترل شده از بين رفته اند.

تخليه پيش از نابودي
با توجه به انبوه مدارك، هارددرايوها و مهمات انبار شده 
در اين كمپ، كار تخليه آن هفته ها طول كشيد و عمال تا 
روزهاي آخر تخليه نيروهاي نظامي آمريكايي ادامه پيدا 
كرد. در هفته هاي آخر، براساس تحليل تصاوير ماهواره اي 
توسط نيويورك تايمز، سيا حتي خودروهاي مختلفي را 
هم كه با آنها عمليات مخفي خود را انجام مي داد در اين 
پايگاه جمع كرده و ســوزانده است. گاردين در گزارشي 
كه ديروز منتشــر كرده، حضور تعداد زيادي خودروي 
غيرنظامي سوخته شــده، ازجمله ون و سواري را در اين 

كمپ تأييد كرده است.
ارتباط هوايي بين اين كمپ و فــرودگاه هم كامال فعال 

بوده و سيا توسط هلي كوپترهاي روسي كانال ارتباطي 
هوايي ايجاد كرده بود و صدها نفر در آخرين مراحل تخليه 
از اين پايگاه مستقيما به فرودگاه برده شدند. سيا به اين 
دليل از هلي كوپترهاي ساخت روســيه در اين پروازها 
استفاده كرده بود كه پرواز اين پرنده ها در آسمان كابل 

عادي بوده و توجه زيادي به خود جلب نمي كرده است.

در اختيار طالبان
تخليه و تخريب ســاختمان هاي حساس اين كمپ، روز 
28آگوســت، يعني 3روز قبل از خــروج آخرين نيروي 
آمريكايي از افغانستان كامل شد. ويدئوهايي كه در فضاي 
مجازي وجود دارد نشان مي دهد كه نيروها طالبان روز 

سي ام آگوست، وارد اين پايگاه شده اند.
با وجود اينكه آنها ساختمان هايي ويران و تعداد زيادي 
تجهيزات و خودروي سوخته در دست داشتند، به خوبي 

مي دانستند كه قدم در چه جايي گذاشته اند.

ابزار مشترك 
به نوشته گاردين، اين كمپ بعد از افتادن به دست طالبان، 
عمال سرنوشت مشابهي پيدا كرده است. در دوران حضور 
آمريكايي ها، افراطي ترين رفتارهــا در اين كمپ انجام 
مي شــد و بي رحم ترين نيروهاي آمريكايــي در آن، به 

نيروهاي ضدترور افغان آموزش مي دادند.
حاال اين كمپ، خانه آدم هاي مشــابهي شــده است كه 
روزگاري هدف آمريكايي ها بودند و نامشان رعشه بر اندام 
غيرنظاميان و نيروهاي دولتي افغانســتان مي انداخت. 
بخشي از نيروهاي ويژه طالبان كه در اين كمپ مستقر 
شــده اند، جوخه عمليات انتحاري است كه اخيرا در رژه 
پيروزي طالبان در كابل هم شــركت كــرد. در بازديد 
روزنامه نگاران از اين كمپ، خودروهايي كه نشــان اين 
جوخه روي آنها حك شــده بود خبرنگاران را همراهي 

مي كردند.
يك مقام طالبان درباره اسكورت خبرنگاران توسط اين 
نيروها به آنها گفته اســت: »ما يك گردان بزرگ از اين 
نيروها داريم و مســئوليت امنيت مكان هاي مهم به آنها 
سپرده شده اســت. اين گردان توسعه داده خواهد شد و 
سازمان آن بزرگ تر خواهد شد. هر جا كه نياز باشد، آنها 
اعزام مي شوند. آنها هميشه آماده اند كه خودشان را براي 

كشورمان و مردم آن قرباني كنند.«
اين بازديد، آن طور كه مال حسنين به خبرنگاران گفته، 
آخرين باري بوده كه درهاي اين كمپ به روي خبرنگاران 
باز شده است و احتماال فعاليت ها پيشين در آن، توسط 
افراد متفاوتــي و به روش هــاي ديگري از ســر گرفته 

خواهد شد.

 خبرنگاران به دعوت طالبان، از كمپ مخفي سيا در كابل كه پيش از خروج آمريكايي ها 
بخش هاي حساس آن تخريب شد، بازديد كردند

پايگاه عقاب؛ كمپ مشترك سيا و طالبان

افزايش نقش آفريني گروه شبه نظامي واگنر در 
قاره آفريقا طي سال هاي اخير مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفته است. اين گروه در جنگ ليبي به طور 
گسترده نقش داشت و حاال هم وارد درگيري هاي 
داخلي كشور مالي شده است. رسانه هاي جهان 
واگنر را به عنوان شبه نظاميان غيررسمي روسيه 

معرفي مي كنند. 

روزنامه ساندي تلگراف ]انگليس[

روزنامه نيويورك تايمز  ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

ارتش سايبري انگليس

درآمد يك ميليون دالري از 
بي خانمان ها

شبه نظاميان واگنر؛ سالح 
كرملين در آفريقا

بن واالس، وزير دفاع انگليس، اعالم كرد كه اين 
كشور در حال ايجاد تيم هاي سايبري براي حمله 
به زيرساخت هاي كشــورهايي است كه از آنها 
عليه منافع انگليس حمله سايبري انجام مي شود. 
دولت انگليس يك بودجه 5ميليارد پوندي براي 

اين منظور در نظر گرفته است. 

بازگشت انفجارها به كابل 
با گذشت حدود 5هفته، بار ديگر صداي انفجار در شهر كابل شنيده 

شد؛ انفجاري كه دست كم 2كشته به جا گذاشته است.آسيا
ذبيح اهلل مجاهد، ســخنگوي طالبان، بعدازظهر ديروز در پســتي 
توييتري نوشت كه در مقابل مسجد عيدگاه، انفجاري رخ داده كه جان شماري از 
افراد غيرنظامي را گرفته است. مجاهد در مورد كشته ها و زخمي ها آماري نداد اما 
ساعتي بعد خبرگزاري فرانســه به نقل از سعيد خوستي، سخنگوي وزارت داخله 
طالبان، اعالم كرد كه حمله به مســجد عيدگاه 2كشته و 3مجروح به جا گذاشته 

است.
 شــبكه تلويزيوني الجزيره گزارش داد كه در اين مســجد مراســم ختمي براي 
درگذشت مادر ذبيح اهلل مجاهد در جريان بوده و انفجار، افرادي را كه وارد مسجد 
مي شــده اند هدف قرار داده است. تلويزيون طلوع افغانســتان نيز گزارش داد كه 
اطالعات اوليه و اظهارات شاهدان عيني نشان مي دهد در اين حمله از يك بمب كار 

گذاشته شده در نزديكي ورودي استفاده شده است.
بالل كريمي، يكي از اعضاي ارشــد طالبان نيز به اسوشــيتدپرس گفته است كه 
هيچ يك از نيروهاي طالبان در اين حمله كشته يا زخمي نشده اند. اگرچه قربانيان 
مردم عادي هستند اما به نظر مي رســد هدف اصلي، اعضاي ارشد طالبان بوده اند 
كه گفته مي شود قرار بوده در اين مراسم حضور داشته باشند. هنوز هيچ گروهي 
مسئوليت اين حمله را به عهده نگرفته اما همه مي دانند كه گروه تروريستي داعش 

شاخه خراسان پشت آن است.
از ســقوط كابل به دســت طالبان حدود 7هفته مي گذرد و ايــن دومين انفجار 
تروريستي در اين شهر است. نخستين انفجار در هفته دوم تسلط طالبان بر كابل، 
در نزديكي فرودگاه اين شهر زماني رخ داد كه هزاران افغان تالش داشتند تا با ورود 
به فرودگاه، راه فراري از افغانستان پيدا كنند. در آن حمله انتحاري كه گروه داعش 
خراسان، مسئوليت آن را به عهده گرفت حدود 170غيرنظامي افغان و 13سرباز 

آمريكايي كشته شدند.
پس از حمله كابــل، حمالت داعش عليه مواضع طالبان بيــرون از پايتخت ادامه 
پيدا كرد و خبــر از رويارويي خونين اين دو گروه مي داد. بيشــتر اين حمله ها در 
شــهر جالل آباد، مركز واليت ننگرهار در شرق افغانستان، متمركز بود اما كشيده 
شدن رويارويي 2گروه به پايتخت افغانستان، مي تواند شرايط درگيري را به كلي 

دگرگون كند.
پس از حمله به فرودگاه كابل، طالبان دستگيري افرادي كه گفته مي شود در ارتباط 
با داعش بوده اند، را آغاز كرد. رسانه هاي افغانســتان به نقل از مال ندا محمد، والي 
ننگرهار كه به تازگي از ســوي طالبان به اين سمت گماشته شده، اعالم كردند كه 
دست كم 80نفر در جريان عمليات نيروهاي طالبان عليه گروه داعش در جالل آباد 
و مناطق اطراف آن دستگير شــده اند. پيش از آن، منابع غيررسمي گزارش داده 
بودند كه همزمان با سقوط كابل و در جريان آزادسازي زندانيان، نيروهاي طالبان 
دســت كم 150نفر را از نيروهاي داعش كه در بند زندان هاي دولت افغانســتان 
بوده اند، كشته اند. انتظار مي رود حمله ديروز كه هدفش اعضاي ارشد طالبان بوده 

  است، درگيري ميان 2طرف را تشديد كند. 

 اردن؛ هاب جديد انرژي خاورميانه
 اردن طي سال هاي آينده به يكي از كانون هاي صادرات و انتقال انرژي

در سطح منطقه تبديل خواهد شد

شرايط آينده منطقه خاورميانه تا اندازه 
زيادي به معادالت انــرژي گره خورده گزارش 2

است؛ معادالتي كه مي تواند كشورها را 
نسبت به يكديگر در موضع ضعف و يا قدرت قرار دهد. 
عنصر كليدي در اين معادالت، ميزان دسترسي كشورها 
به منابع حياتــي نظيــر گاز و آب و البته توســعه 
زيرســاخت هاي الزم براي تاميــن انرژ هاي جديد و 
تجديدپذير اســت. بدون شــك اين معادالت براي 
منطقه اي كه با بحران آب روبه رو اســت و در سال هاي 
آينده خشكسالي بي ســابقه اي را تجربه خواهد كرد، 
اهميتي دو چندان دارد. بــراي درك بهتر تأثير اين 
معادالت بر آينده زندگي در خاورميانه، مي توان نگاهي 
به منازعات آبي ميان مصر و اتيوپي و يا عراق و تركيه 
انداخت. همچنين بحران نظامي امنيتي در حوزه شرقي 
درياي مديترانه بر سر كشف منابع جديد گاز نيز نشانه اي 
ديگر از تأثير معادالت انرژي بر آينده منطقه است. در 
اين ميان يكي از كشــورهايي كه تالش دارد موقعيت 
نســبتا ضعيف كنوني خــود در منطقــه را از طريق 
سرمايه گذاري ويژه در حوزه انرژي تغيير دهد، اردن 
است. اردن در ادبيات سياسي جهان عرب طي دهه هاي 
گذشــته به ديواري براي صيانت از رژيم صهيونيستي 
مشهور بوده است؛ كشــوري كوچك و فقير كه بدون 
حمايت هاي مالي و سياسي غرب، قادر به ادامه حيات 
نيست و بر اين اساس بايد نقش موردنظر آنها در منطقه 
)صيانت از امنيت اسرائيل در مرزهاي غربي( را ايفا كند. 
اين كشــور در دوران ترامپ به دليل مخالفت با طرح 
موســوم به »معامله قرن«، ازسوي حاميان غربي خود 
تحت فشارهاي شــديدي قرار گرفت تا جايي كه براي 
نخستين بار شــاهد اعتراضات معيشــتي مردم در 
خيابان ها بود، اما با شكســت ترامپ و روي كار آمدن 
دمكرات ها، شرايط تا حد زيادي تغيير كرده است. دولت 
بايدن طي يك سال گذشته، بارها حمايت خود از نقش 
منطقه اي اردن را اعالم كرده و دست كم نزديك به يك 
ميليارد دالر براي بهبود شرايط اقتصادي در اختيار اين 
كشور قرار داده است. اما مهم تر از تمام اين كمك  هاي 
مقطعي، حمايت آمريكا از چشم انداز اردن براي تبديل 
شدن به »هاب انرژي« در غرب خاورميانه است؛ هدفي 
كه مي تواند نقش و موقعيت اين كشور عربي كوچك و 

فقير را در منطقه براي هميشه تغيير دهد.

كريدور انرژي از اردن مي گذرد  
»هاب انرژي منطقه«؛ اين تعبير طي ســال هاي اخير 
به بخش ثابتی از ادبيات سياســتمداران اردني براي 
توصيف نقش اين كشور در دهه هاي آينده تبديل شده 
است. اما مكانيسم دســتيابي به اين هدف چيست و 
چگونه كشوري كوچك )با مساحتي معادل يك سوم 
سوريه( و جمعيت كمتر از 11ميليون مي خواهد يكي 
از كانون هاي صادرات و انتقال انرژي در سطح منطقه  
بزرگي همچون خاورميانه باشــد؟ براي پاسخ به اين 
سؤال بايد مروري بر مهم ترين پروژه هاي زيرساختي 
اردن داشت كه هزينه هنگفتي براي آن صورت گرفته 
و البته با سرعت در حال توسعه است؛ ساخت خط لوله 
انتقال نفت از عراق به بندر عقبه )و پس از آن صادرات 
نفت به مقاصد مختلف نظير لبنان، تركيه و حتي اروپاي 
شرقي با هزينه اي كمتر نســبت به گذشته(، توسعه 
زيرساخت هاي توليد برق، افزايش ظرفيت بنادر اردن، 
تقويت پااليشگاه هاي داخلي به منظور دريافت نفت خام 
از عراق و صادرات محصوالت پتروشيمي به كشورهاي 
مجاور و البته تكميل خــط لوله گاز از مبداء مصر. بايد 
توجه داشت كه بخش مهمي از چشم انداز انرژي اردن 
از مرحله سياست هاي كلي عبور كرده و به زودي طي 
ســال هاي آينده، در قالب توافقات اقتصادي وارد فاز 

اجرايي خواهد شد. ازجمله اين موارد صادرات گاز مصر 
از طريق اردن به لبنان و ســوريه و همچنين صادرات 
برق توليد شــده در اردن به عراق، لبنان و فلسطين 
)بخش تحت كنترل تشــكيالت خودگردان( تا پيش 
از سال 2024است. بدون شــك تكميل اين پروژه ها 
عالوه بر تقويت نقــش اردن در بازار منطقه اي انرژي، 
بخش مهمي از نيازهاي داخلي اين كشور را نيز پوشش 
مي دهد. اردن تا سال 2014حدود 88درصد از انرژي 
مورد مصرف خود را از طريق واردات تامين مي كرد، اما 
طي 6سال گذشته در سايه كشف منابع گازي جديد، 
افزايش توليــد انرژي هاي تجديــد پذير و همچنين 
اصالح الگوي مصرف، موفق شده اين ميزان را تا كمتر 
از 80درصد كاهش دهد. براساس اعالم ملك عبداهلل، 
پادشاه اردن، استراتژي اين كشور در حوزه بازار داخلي 

انرژي حول 4محور تعريف مي شود: 
1- امنيت دسترسي به انرژي )با توجه به تبديل شدن 
اردن به هاب انتقال انرژي هــاي نفت و گاز، تحقق اين 

هدف قطعي است(
2- تامين انرژي پايدار با قيمت ارزان براي شهروندان

3- افزايش اســتفاده از منابع داخلي و تداوم اصالح 
الگوي مصرف )اردن اين سياســت را از نزديك به يك 
دهه قبل با حذف تدريجي يارانه هــاي انرژي دنبال 

مي كند(
4- متنوع ساختن منابع انرژي عمومي)سهم انرژي هاي 
تجديد پذير در بازار داخلي اردن تا سال 2030به بيش 

از30درصد افزايش مي يابد(

عبور تدريجي از بحران آب 
اردن طي سال هاي گذشته به دليل دست اندازي هاي 
غيرقانوني رژيم صهيونيستي به منابع آبي فلسطين 
با بحران در اين حوزه روبه رو بوده اســت. اما به نظر 
مي رسد با چشم انداز جامع اين كشــور براي انرژي، 
سايه بحران آب نيز به تدريج از سر اردني ها دور خواهد 
شد. به گفته هاله زواتي، وزير انرژي و ثروت هاي معدني 
اردن، اين كشــور با تكميل پروژه هاي سد سازي  خود 
طي ســال هاي آينده، به ذخاير بيشتري از منابع آبي 
دست مي يابد. تامين مالي اين پروژه هاي پر هزينه با 
اســتقراض بانك مركزي اردن از صندوق بين المللي 
پول صورت مي گيرد. هم اكنون اردن يكي از فقيرترين 
كشورهاي جهان در حوزه منابع آبي به شمار مي رود. 
اين در حالي اســت كه به دليل افزايــش جمعيت و 
همچنين رشــد تعداد پناهجويان ســاكن در اردن، 
تقاضاي آب در اين كشــور نيز به طور چشمگيري رو 
به افزايش است. براســاس آمار منتشر شده از سوي 
وزارت انرژي، بيش از 50درصد مصرف آب اردن مربوط 
به بخش كشاورزي اســت. اين وضعيت قرار است تا 
سال2030با استفاده از تكنولوژي هاي نوين و اصالح 
الگوي مصرف تا كمتر از 40درصد كاهش يابد. همچنين 
بخش مهمي از حجم مصرفــي آب اردن هم اكنون با 
استفاده از آب هاي سطحي تامين مي شود. اين كشور 
در نظر دارد تا با دســتيابي به كمك هاي مالي جديد 
و اســتفاده از تكنولوژي هاي روز، سهم خود از منابع 
عميق آبي را هم افزايش دهد. اين روش تا كنون از سوي 
عراق مورد اســتفاده قرار گرفته است؛ بر اين اساس 
شركت فرانســوي توتال به عنوان بخشي از قرارداد 
سرمايه گذاري 30ميليارد دالري خود در عراق موظف 
شده حجم منابع آبي اين كشور را از طريق حفاري هاي 
عميق در نزديكي خليج فارس افزايش دهد. به نوشته 
روزنامه العربي الجديد، برخالف عراق كه در اين زمينه 
از توان فني شركت هاي فرانســوي و چيني استفاده 
مي كند، نگاه اردن بر همكاري با شــركت هاي آلماني 

متمركز است.

نيويورك تايمز  طي گزارشي از يك كسب وكار 
در حوالي شهر نيويورك نوشته كه جك براون، 
مدير يك كمپ نگهداري بي خانمان ها ساالنه 
دســت كم يك ميليون دالر درآمد دارد. دولت 
ساالنه 352ميليون دالر به شركت غيرانتفاعي 
او براي كمك به بي خانمان ها پرداخت مي كند 
كه حدود يك ميليون دالر آن به  خودش مي رسد. 
نيويورك حدود 50هزار بي خانمان دارد كه در 

پناهگاه هاي وابسته به دولت زندگي مي كنند.
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عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
در هر نفسى، مرگى است.

  اذان ظهر:  11:53 غروب آفتاب:17:44
 اذان مغرب: 18:02  نيمه شب شرعي: 23:11

 اذان صبح: 4:39  طلوع آفتاب: 6:02

برخالف اينكه نيمي از نام و لقب يك  كارتن خواب را واژه خواب تشــكيل مهدياگلمحمدي
داده اما اين مفهوم در زندگي آنها جاي درست و درماني ندارد. آنها 
دو سوم از ســال را به خاطر ســوز و سرماي شــب، اين بخش از 
شــبانه روز را   بيدارند و به جاي آن روز ها مي خوابند. كارتن خواب 
مشــهور محله دربند هم از اين قانون مستثني نيســت. امير را 

بسياري از حاميان حيوانات مي شناسند.
 در ارتفاعات دربند براي ســگ ها  و گربه ها غذا مي برد و خودش 
هم در فصول گرم ســال همانجا مي خوابد. وقتي نخســتين بار 
كنار بوستان گالبدره تهران ديدمش با احتياط به سمتش رفتم. 
مي ترسيدم. خواب آلود بود و بعدا فهميدم شب پيش از آن از ترس 
اينكه از ســرما يخ نزند تا صبح راه رفته اســت. يك بسته سيگار 
خريدم و به بهانه تعارف كردن ســيگار نزديكش نشستم. درباره 
گرمخانه ها پرســيدم. گفت: گرمخونه خيليا رو از مرگ نجات داد 

اما به درد مــن نمي خوره، من فقط با حيوونــا راحتم، از آدما دل 
خوشي ندارم.« از منظر دوست و همكاري روانشناس كه در جريان 
social anxi� )حرف هاي امير بود او به اختالل اضطراب اجتماعي 

ety disorder( يا جمع هراسي )social phobia( مبتالست. 
اختاللي كه مطابق آن فرد فقط در خلوت خود راحت است و از هر 

جمعي گريزان است.
امير و بســياري از امير ها بخش عمده اي از جامعه كارتن خواب 
هستند كه به دليل شــيوع اين اختالل روانشناسي از گرمخانه ها 
گريزان هستند. برخالف آنچه تصور مي كنيم اين ما نيستيم كه 
از آنها مي ترســيم، در واقع آنها از ما مي ترســند. امير در گوشي 
تلفن همراهش چيزي نشــانم داد كه گفت آرزو دارد يكي از آنها 

را داشته باشد. 
خبري بود درباره خانه هاي كوچك و رنگــي كه در لس آنجلس 
ساخته شده است. در خبر سي ان ان آمده بود كه فقط لس آنجلس 

آمريكا بيش از 41هزار كارتن خواب و بي خانمان دارد. حاال طي 
طرحي در حومه اين بخش از آمريكا خانه هايي ساخته شده است 
كه كوچك هستند و بي خانمان ها مي توانند به صورت داوطلبانه در 
آنجا ساكن شوند. هزينه ساخت اين خانه ها با توجه به جمع آوري 

كمك هاي مردمي كمتر از 10دالر تمام  شده بود.
امير درحالي كه يك كيسه غذا براي سگ هاي ولگرد باالي بوستان 
باز مي كند مي گويد:  »من فقط تــوي همچين جايي حاال نه انقدر 
شيك زنده مي مونم. غيراز اين باشه نمي تونم. تا حاال چندبار سعي 

كردم يه جا كار كنم اما حالم بد مي شه نمي تونم.«
آخرين بار كه امير را ديدم ساعت 11شب شنبه هفته جاري بود و 
سوز سردي از سمت گالبدره به سمت دربند مي آمد و امير بي ميل 
به گفت و شنود با چند سگي كه دوره اش كرده بودند راهش را به 
سمت سربااليي ضلع غربي بوستان سورتمه تهران كج كرد و در پيچ 

خياباني خلوت ناپديد شد.

بيخوابيهاييككارتنخواب

استفاده هاي ديگري بشــود را شايد نخستين بار در فاطمهعباسي اينكــه از اتوبوس به جــاي حمل ونقل مســافر، 
سريال كتابفروشي هدهد، ســاخته مرضيه برومند در سال 85ديده باشيم و در 
ذهنمان مانده باشد. همانجا كه كيوان كتابچي بعد از فوت پدر به علت نياز خانواده 
خواهر، كتابفروشي پدرش را مي فروشد و از آنجايي كه عالقه زيادي به كتاب دارد، 
كتابفروشــي اش را داخل يك اتوبوس بنا مي كند. او با اتوبوس به اين طرف و آن 
طرف شهر مي رود و كتاب مي فروشد. از آن زمان تاكنون نه در سريال كه در زندگي 
واقعي از اتوبوس عالوه بر حمل ونقل مسافر، استفاده هاي ديگري شد كه نخستين 
نمونه اش- نه شبيه آن چيزي كه در ســريال بوده- اما جايگاهي براي كتاب هاي 
كوچك در اتوبوس هاي شهري بود. به اين ترتيب كه مسافران مي توانستند همزمان 
با سفرهاي درون شهري، تا رسيدن به مقصد از اين كتاب ها استفاده كنند و سرانه 
مطالعه را باال ببرند. بعد از آن اين وسيله حمل ونقل همگاني براي كارهاي ديگر هم 
مورد استفاده قرار گرفت؛ به طور مثال اتوبوس سيار دندانپزشكي در مناطق محروم، 
اتوبوس سيار براي واكسيناسيون كرونا، اتوبوس سيار اهداي خون يا اتوبوس سيار 
براي رأي گيري هم به جمع مراكز سيار اضافه شد. در يكي، دو سال اخير هم بعضي 
از افراد به صورت خالقانه، اتوبوس را تبديل به رستوران و غذاخوري سيار كردند و 
با توقف در خيابان هاي شلوغ، مردم را ترغيب به خوردن غذا در يك شرايط جديد 
مي كردند. در چند روز اخير هم يكي ديگر از اين اتوبوس هاي سيار رونمايي شده 
كه نخستين و بزرگ ترين فروشگاه سيار ميوه و صيفي تازه در تهران است و با نام 
يه »اتوبوس پر از ميوه« در شهر مي چرخد و در برخي از خيابان ها توقف مي كند تا 
مردم بتوانند خريد كنند. آنطور كه صاحبان اين اتوبوس ادعا مي كنند، شهروندان 
مي توانند ميوه موردنيازشان را با بهترين كيفيت و كمترين قيمت از اين فروشگاه 
خريــداري كنند. اين خدمات رســاني جديد يــك جورهايي ادامــه راه همان 
وانت بارهايي است كه در كوچه و خيابان ميوه مي فروختند و االن ديگر خيلي به 
چشــم نمي آيند. حرف آخر اينكه آدم هايي كه وقت ندارند به بازار ميوه بروند يا 
به خاطر كرونــا از خانه دور نمي شــوند و به جاهاي شــلوغ نمي روند، مي توانند 

به راحتي، اتوبوسي خريد كنند.

خريد اتوبوسي

درصد
 شهر تهران به عنوان  پایتخت 
كشور سهم زیادی در انتشار 
آالینده های متعددی ازجمله 

دی اكسید كربن به عنوان یكی 
از مهم ترین گازهای گلخانه ای 
دارد. مدیرواحد مدل سازی 
و پیش بینی شركت كنترل 

كیفیت هوای تهران می گوید: 
۳۲ درصد دی اكسید كربن 
منتشر شده در شهر تهران 
ناشی از منابع خانگی است.

۳۲

درصد
مطالعات نشان می دهد كه از 
بین تمام منابع آالینده شهر 
تهران شامل منابع خانگی، 
نیروگاه ها، صنایع، فرودگاه 
و... منابع خانگی حدود ۳۲ 
درصد، خودروهای در حال 

تردد ۲۸ درصد و نیروگاه ها و 
صنایع به عنوان منابع سوم و 
چهارم به ترتیب ۱۵ و ۱۲ درصد 

در تولید دی اكسید كربن 
سهم دارند.

۲8

میلیون
جمعیت ثابت شهر تهران 

بیش از ۸/۵میلیون نفر است 
كه این میزان جمعیت نیز 

مصرف انرژی زیادی را می طلبد 
و همین مسئله باعث شده 

بخش خانگی سهم زیادی در 
تولید دی اكسید كربن داشته 

باشد.

8.5

زندگي در دوردست
من هميشه مي گويم كيفيت  محــل كار پنجــاه درصد اميرحميدينويد
كيفيت زندگي اســت، بعــد كيفيت منــزل و كيفيت 
رابطه هاي انســاني. اين كيفيت محل كار است كه تأثير 
مســتقيمي بر روح و روان و جســم دارد. اينكه شما در 
مناسبات كاري با چه افرادي همكار هستيد و با چه كساني 
دوســت، قطع به يقين بر روند و كيفيت ادامه كار تأثير 
مستقيمي خواهد داشت. اين مي تواند توصيفي از يك روز 
كاري معمولي باشد در سازماني كه خروجي كارش مبتني 
بر روزمرگي و پاسخگويي به مراجعه كنندگان است در 
ساعاتي معلوم، يا حس و حال كارمند حساسي كه راضي 
به روزگارش نيست؛ هرچه هست اين موضوع مي تواند 
انگيزه اي باشد براي مهاجرت. پس تعجب ندارد كه اين 
روزها زياد ببينيم و بشــنويم و بخوانيم كه دوســتي، 
همكاري براي زندگي بهتــر و راحت تر به يك جاي دور 
مهاجرت كرد و رفــت. جايي دور كه احتمــاال ديدار با 
خانواده و دوســتانش براي اينكه به قيامت نكشد از سر 
ناچاري در بستر اينترنتي خالصه مي شود. او كه روح و 
جســمش در كنار ما بود حاال ديــدن تصوير و صدايش 
محدود به صفحه لپ تاپ يا گوشي موبايل شده است. اين 
نخستين طعم تلخ مهاجرت و جالي وطن است. اينكه 
كشــور دوم چگونه مي تواند او را به روياهايش برســاند 
نسبتي با پيداكردن يك شغل با درآمد مناسب و محله و 
منطقه اي قابل سكونت دارد؛ اين موضوع مهم بعدي است. 
از اين منظر، كشور دوم يعني مشكل دوم؛ عوض كردن 

همكاران و مناســبات كاري در موقعيت جديد و اينكه 
كيفيت روابط انساني به كجا خواهد كشيد مسئله اي بود 
كه بهانه مهاجرت شد و حاال معضل شده و شكل جديدي 
پيدا كرده اســت. به قول خديجه يكي از شخصيت هاي 
فيلم »درخت گالبي وحشي« ساخته نوري بيلگه جيالن؛ 
به سينان كه پس از فارغ التحصيلي از دانشگاه به روستا 
برگشــته و به فكر مهاجرت اســت مي گويد »همه  چيز 
زندگي خيلي نزديك به نظر مي رسد ولي اينطور نيست، 
چون همه  چيز خيلي دور است«. سينان زندگي دورتر را 
انتخاب كــرده، چون مهاجرت زندگي در دور هاســت؛ 

دوري ای كه خيلي هم نزديك نيست.

زندگي پديا

عدد خبر

گرينويچ

باغ همسايه
 عجيب است كه مي بينيم 

هر آدمي به ناگزير همان خوسهدونوسو
رسم و راه زندگي خودش را تكرار مي كند، حاال هرجا كه 
مي خواهد باشد. حد و حدودش را با خودش اين ور و آن ور 
مي كشــد و با همين ها محيط خودش را تعيين مي كند، 
قواعد بازي خودش را وضع مي كند و با كساني كه قبولش 
دارند شريك مي شود. اين مثل حكم محكوميت زندان 
است كه وقتي صادر شد فقط مي تواني توي خيال خودت 
حق انتخاب داشته باشي اما هيچ وقت قادر نيستي اين 
حق را فعليت ببخشي. نوعي حبس كه در آن تظاهر به اين 

مي كني كه آزادي و امنيت مي توانند با هم جمع بشوند.

بوك مارك

حافظ

تخم وفا و مهر در اين كهنه كشته زار
آن گه عيان شود كه بود موسم درو

ترامپ به توييتر:  منم بازي؟
ژانويه سال جاري ميالدي بود كه توييتر حساب كاربري دونالد ترامپ را به طور موقت 
مسدود كرد و پس از اعتراض هاي رئيس جمهور سابق اياالت متحده بي هيچ ترسي در 
پاسخ به تهديد هاي او به طور دائم بست. به گزارش سي ان ان، حاال ترامپ سراغ قاضي 
فدرال ايالت فلوريدا رفته و خواسته حساب كاربري او در توييتر دوباره باز شود. استدالل هم 
آورده كه طالبان چپ و راست پيروزي هاي خود را توييت مي كنند و هيچ اشكالي ندارد، 
اما او از داشتن حساب كاربري محروم است. مسئوالن توييتر هم در پاسخ نقض يكي از 
قوانين اين پلتفرم شامل ممنوع بودن تجليل از خشونت را به عنوان دليل حذف او آورده اند. 
ترامپ در جريان حمله مردم به كنگره از رفتار آنها به صورت ضمني دفاع كرده بود. يكي 

از كاربر هاي فضاي اجتماعي به طعنه از زبان ترامپ به توييتر نوشته است: منم بازي؟

خنك ترين تابستاني كه گذرانديم
چندي پيش نتايج آماري  اداره ملى اقيانوسى و جوی آمريكا )NOAA( نشان داد ماه 
جوالي سال جاري ميالدي گرم ترين ماه تابستاني بود كه انسان ها تجربه كرده اند؛ خبري 
كه بازتاب گسترده اي داشت. حاال اما خبرنگار نيويورك تايمز با پرسشي اساسي سراغ 
اين سوژه رفته است. اين پرسش كه »آيا اين خنك ترين تابستاني بوده كه داشته ايم؟« 
به اين معنا كه بر اساس تحقيقات دانشمندان ركوردي كه متوسط دماي تابستان امسال 
شكست به طور حتم طي سال هاي آينده هم مدام افزايش خواهد داشت و بنابراين شايد 
اين خنك ترين تابستاني بوده باشد كه ما انسان هاي روي زمين آن را تجربه كرده ايم؛ 

واقعيتي كه تا لحظه تغيير رفتار زيست محيطي انسان ها مدام پيش مي رود.

افزايش احساس بي ارزشي با اينستاگرام
اعتراف هاي صادقانه يك پسر مسلمان 17ساله موجب شد تا پژوهشگر ان روانشناسي 
در بريتانيا موضوع افزايش احساس بي ارزشي با مرور اينستاگرام را مورد بازبيني قرار 
دهند. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، قيس  حسين، ساكن انگلستان چندي پيش از 
مشكالت خود درباره اينستاگرام گفت. قيس مي گويد:  من در اين كشور با چندين و چند 
مشكل تحصيلي، شغلي و... مواجه هستم و هنگامي كه به اينستاگرام خود سر مي زنم 
اين مشكالت براي من بزرگ تر مي شود و احساس بي ارزشي به من دست مي دهد. براي 
نمونه چند روز پيش اولين پست از دوستي بود كه گواهينامه گرفته بود، دومين پست از 
دوستي بود كه شغل مناسبي يافته بود و آن روز من 9 پست درباره موفقيت هاي دوستانم 
خواندم و به آنها تبريك گفتم. اما من يك انسانم و در پايان اينستاگرام اين حس را به 

من داد كه فرد بي ارزشي هستم كه هيچ يك از اين موفقيت ها را هنوز كسب نكرده ام.

حرمتكلمات
گفت: دلم شكست.

بغض چنگ انداخته بود بــه صدايش، آن هم 
وقتي كه نگاهمان به درختان دو سمت جاده بود. درخت ها از دوسو خم شده 

بودند سمت هم و برگ هايشان كنار گوش يكديگر پچ پچ مي كردند. 
گفت: صدايش كه مي كردم، »جانم« مي شنيدم و دلم غنج مي رفت. دو سه روز 
كه هم را نمي ديديم از دلتنگي حرف مي زد.  »قربانت«، »فدايت«، »عزيزم« 

از دهانش نمي افتاد.
گفتم: خب اينها تعارف است.

گفت: من باور كرده بودم.
راست مي گفت، باور كرده بود و يك وقت كه ديد هيچ كدام از آن كلمات در 

معناي واقعي خويش به كار نرفته اند، شكست.
كســي كه او را شكســت، به  خود مي بالد كه خوش صحبت است و خونگرم. 
با خود و بي خود از ديگران تعريف مي كند و كلمات آكنده از محبت، دوستي 
و صميميت از دهانش جاري مي شود و به راحتي عنوان دوست يا رفيق را به 
آدم هاي دور و برش مي بخشد. شايد بگوييد خب اينكه بد نيست؛ بله، بد نيست 
اما واقعيت اين اســت كه پيش از همه خونگرم بودن ها بايد راستگو باشيم. 
دل هاي نازكي هستند كه به خطاب »دوسِت من« از سوي ما دل  مي بندند. 
آن وقت نهال دوستي با ما در دلشان جوانه مي زند، قد مي كشد و سايه گستر 
مي شود. ســايه اي كه فكر مي كنند ســرد و گرم ايام را مي توان در پناهش 
گذراند. اصال براي همين روا نيست دلمان به دوستي نباشد، اما بر زبان مان 
حكايت رفاقت جاري شود.  چراكه دير يا زود آن بنده خدا باخبر مي شود كه 
اين درخت دوستي تنها بر خاك وجود او روييده، نه ما. يك وقت مي رسد كه 
مي بيند آنقدر دوســت، از همين دوست هايي كه فقط در كلمات همراه شان 
بوده ايم، دور و برمان هست كه خلوتي براي به دوست و دوستي انديشيدن باقي 
نمانده است. نمي دانم از كي حرمت كلمات در قاموس مان رنگ باخته است؟ 
و باز نمي دانم سيل اظهار محبت هايي كه گاه و بي گاه مي شنويم يا جمله هاي 
مهر آميز و گل و چمن و قلب ها، پاي عكس ها و نوشته هايمان در شبكه هاي 
اجتماعي تا چه اندازه از اعماق وجود آدم ها برمي آيد اما مي دانم كه حواسمان 
بايد باشد، هنوز هستند انسان هايي كه از جهان نقاب ها و دروغ ها دور مانده اند، 
آنها حرمت كلمات را مي شناسند و به مفهوم شان مي انديشند. كاش بي محابا 

كلمات را به كار نبريم.

خودماني

مريمساحلي

محمد رسول اهلل
مي فرمايند هيچ دري مصطفيعقاد بــال: رســول خدا 

نبايد شكسته شود. كسي حق ندارد به اموال مردم 
دست درازي كند. به كســي تعرض و توهين 
نشود. هر كسي پشت در بسته است در امان 
است. افراد خانه ابوسفيان در امان هستند و 

كساني كه در كعبه هستند در امانند.
هند: الاقل محمد به عهدش وفا كرد. در رو به 

زور باز نكرد.
ابوسفيان: از قلب ها وارد مي شه، نه از ديوارها، و 

اين پيروزي جاودانه است.

ديالوگ

پخت دوشاب... عكس: حامد عسگرپور
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افزایش تلفات فوک های خزری در استان های گیالن و مازندران طی ماه های گذشته 
نگرانی ها از انقراض این گونه نادر دریای خزر را بیشتر کرده است
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 رونق پرورش ماهی 
در خراسان جنوبی

 روستاهای کوچک مرزی 
در انتظار گازرسانی
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 کشاورزان اردبیلی
 بی بهره از سود سیب زمینی

مشکالتی ازجمله خشکســالی و کمبود ســردخانه سبب شده 
درسال های اخیر سطح زیرکشت ســیب زمینی دراستان اردبیل 

کاهش یابد

 اردبیل از قطب های کشت سیب زمینی در کشور محسوب و ساالنه 
۷۷۰ تا ۸۰۰هزارتن از این محصول دراین استان تولید می شود که 
معادل ۲۰درصد از مجموع محصول تولید شــده در کشــور است. 
براساس برآوردها، نیاز اســتان اردبیل به سیب زمینی حدود ۲۰۰هزارتن است و 
مازاد آن به استان های دیگر و نیز به کشورهای هدف صادر می شود.با وجود اینکه 
سطح زیرکشت سیب زمینی در دشت اردبیل بسیار باالست، اما نبود برنامه ریزی 
مناسب برای استفاده از این ظرفیت، سبب شده است این فرصت تبدیل به دغدغه 
همیشگی کشاورزان شود و سیب زمینی کاران محصول خود را با بیم و امیدهای 

زیادی برداشت کنند.

ریسککشتسیبزمینی
یکی از سیب زمینی کاران اردبیلی دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: کشت 
این محصول برای کشاورزان خیلی پرخطر شده است؛ از یک سو به دلیل شرایط 
اقلیمی و خشکسالی میزان برداشت محصول تهدید می شود و ازسوی دیگر هیچ 
تضمینی برای فروش محصول به قیمت مناسب وجود ندارد و بازار این محصول 

همیشه دچار نوسان است.
»ســعید وطنخواه« می افزاید: از آنجایی که هیچ خریــد تضمینی وجود ندارد، 
همیشه سود سیب زمینی به جیب دالالن می رود و دست پینه بسته کشاورزان از 

سود محصول شان خالی می ماند.
»فرخ کاری« از خریداران عمده ســیب زمینی هم به خبرنگارهمشهری می گوید: 
میزان برداشت ساالنه محصول سیب زمینی در اســتان حدود ۸۰۰هزارتن است 
که از این میزان، 4۰۰هزارتن در داخل و خارج اســتان بدون هیچ مشکلی به بازار 
عرضه می شود، اما برای حدود نیمی از سیب زمینی برداشت شده باید برنامه ریزی 
شــود تا به صنایع تبدیلی و بازارهای خارجی عرضه شــود که این موضوع هم به 
وجود ســردخانه های مناســب برای نگهداری محصول و عرضه به موقع نیاز دارد.

وی می افزاید: در استان اردبیل ظرفیت های ســردخانه ای محدود است که این 
موضوع سبب ایجاد مشــکالت عدیده ای در زمینه عرضه این محصول می شود؛ 

نگهداری های غیراصولی ضرر و زیان زیادی به کشاورزان وارد می کند.

کاهشسطحزیرکشت
بیشترین میزان کشت سیب زمینی استان در دشــت اردبیل است. مدیر جهاد 
کشاورزی شهرســتان اردبیل، سطح زیرکشت ســیب زمینی دراین شهرستان 
را ۱۵هزارو ۸۰۰هکتار اعالم می کند و می گوید: برداشــت این محصول معموال 
تا آخرین روزهای شــهریورماه ادامه می یابد و پیش بینی می شود امسال حدود 

4۰۰هزارتن سیب زمینی از دشت اردبیل برداشت شود.
»علی حســین احدی عالی« اظهار می کند: سیب زمینی تولید شده دراین استان 
ازنظر کیفیت، در جایگاه برتر کشور قرار دارد و جزو محصوالت ارگانیک به شمار 
می رود که ازنظر کیفیت و کمیت قابل رقابت با سیب زمینی تولیدی در کشورهای 
اروپایی است؛ موضوعی که مزیت های بسیاری برای استان به همراه دارد.وی ادامه 
می دهد: با وجود کیفیت ممتاز سیب زمینی اردبیل، به دالیلی سطح زیرکشت این 
محصول در سال های گذشته کاهش تدریجی داشته است، چراکه خشکسالی و 
دمای باالی هوا در زمان رشد غده گیاه سیب زمینی، سبب کاهش میزان برداشت 

شد و کشاورزان کشت محصوالت دیگر را به سیب زمینی ترجیح دادند.
احدی عالی سیب زمینی را محصولی آسیب پذیر در برابر عوامل محیطی می داند و 
می افزاید: این محصول در شرایط فعلی باید به شــکل تازه خوری تولید و روانه بازار 
شود، اما کشاورزان محصول تولیدی را در انبارها و سردخانه ها نگهداری می کنند تا به 
قیمت باالتری بفروشند که این موضوع گاهی زمینه ساز فاسد شدن محصول می شود.

ضرورتسازگاریباکمآبی
این مســئول آبیاری سنتی را از مشکالت مزارع ســیب زمینی اردبیل در بحران 
کمبود آب عنوان می کند و می گوید: کشــاورزان اردبیلی باید به دنبال استقرار 
ســامانه های آبیاری نوین یا اصالح الگوی کشــت خود باشــند تا از وارد آمدن 

خسارت های سنگین جلوگیری شود.
احدی عالی یکی از بزرگ ترین مشکالت کنونی بخش کشاورزی کشور را کمبود 
آب برای آبیاری محصوالت کشــاورزی می داند و می افزاید: تغییر الگوی کشت 
و سازگار شدن با این شــرایط از مهم ترین اقدام های مدنظر برای عبور از بحران 

خشکسالی است که تقریبا بیشتر نقاط کشور با آن دست به گریبان هستند.
وی تصریــح می کند: درچنین شــرایطی کشــت حبوبات در دشــت اردبیل با 
افزایش بیش از ۱۰برابری نسبت به سال های گذشــته، از ۲۰۰هکتار به بیش از 

۲هزارو۵۰۰هکتار رسیده است.
به گفته مدیــر جهاد کشــاورزی اردبیل، کاهش ســطح آب هــای زیرزمینی، 
تک محصولی بودن دشت اردبیل و نوسان قیمت و نبود بازار مناسب برای فروش 
سیب زمینی در ســال های گذشته، ســبب شده است کشــت حبوبات درمیان 

کشاورزان اردبیلی رونق بیشتری پیدا کند.

***
اینها درحالی است که مســئوالن ارشــد اردبیل همواره بر کافی نبودن ظرفیت های 
سردخانه ای دراین استان تأکید کرده اند. براین اساس اخیرا برخی مسئوالن مربوط 
دراســتان اعالم کردند حدود۳۰۰هزارتن به ظرفیت ســردخانه ها و انبارهای فنی 
سیب زمینی اردبیل افزوده می شود؛ موضوعی که می تواند تا میزان قابل توجهی جلوی 
ضرر و زیان کشاورزان به دلیل ارزان فروشی یا فاســد شدن این محصول راهبردی را 
بگیرد.همچنین قرار است تسهیالت ویژه ای به سردخانه دارها و فعاالن این حوزه باهدف 
توسعه ساخت سردخانه ها اختصاص یابد؛ اعتباراتی که در مرحله ساخت و به عنوان 
سرمایه گردش ارائه می شود تا مشکالت زیرساختی نگهداری از سیب زمینی دراستان 

تاحدود زیادی رفع شود.

پوپکقاسمی
خبرنگار

ستارهحجتی
خبرنگار

اگرچه گازرســانی به روســتاهای کشور در 
دهه های اخیر بســیار مــورد توجــه بوده و 
اقدام های گسترده ای نیز در دولت های مختلف 
دراین زمینه انجام شده است، اما هنوز روستاهایی، به ویژه در 
مناطق مرزی کشور، وجود دارند که چشم به راه گازرسانی 
هستند. این درحالی است که براساس آمارهای منتشر شده 
ازسوی شرکت ملی توزیع گاز، درمقطع سال۱۳9۲، حدود 
۱4هزار روستا به شبکه توزیع گاز دسترسی داشتند، اما این 
عدد اکنون به ۳۵هزار روستا، با اولویت روستاهای موجود در 

مناطق مرزی رسیده است.

با توجه به این آمارها، با پوشش بیش از 9۵درصدی شبکه 
گاز در روستاهای کشور، پرونده گازرسانی روستایی، به جز 
۲استان سیستان وبلوچستان و خوزستان، تا پایان سال جاری 
تقریبا بسته خواهد شد، اما روستاهای زیر۲۰خانوارجمعیت 
در مناطق مرزی که شامل بیش از ۱۲هزار روستا می شود، 

همچنان درانتظار بهره مندی از مزایای گازرسانی هستند.

بزرگترینطرحگازرسانیکشور
سیستان وبلوچستان، دومین اســتان پهناور کشور است و 
حدود ۳میلیون نفر از شهروندان ایرانی در آن سکونت دارند. 
با توجه به این موضوع، در ســال ۱۳9۵ دولت وقت کلنگ 
اجرای طرح انتقال گاز  ایرانشهر- زاهدان، تنها مرکز استان 
بدون گاز کشور را به زمین زد؛ طرحی که به گفته مسئوالن 
اســتان، درآن مقطع بزرگ ترین طرح گازرســانی کشور 

به شمار می رفت.
اهمیت تکمیل گازرسانی به اســتان سیستان وبلوچستان 
تا جایی بود که بــرای تکمیل سلســله طرح های مرتبط 
با این هدف، ۵اســتان معین مشخص شــد و استان های 
خراسان رضوی، سمنان و همدان به عنوان معین در توسعه 
گازرسانی به زاهدان، گیالن معین گازرسانی به زابل و فارس 

معین گازرسانی به خاش شدند.
توسعه گازرسانی به سیستان و بلوچستان درحالی از سال 
9۵ به صورت جدی تری پیگیری می شود و البته همچنان به 
کندی پیش می رود که از سال ۱۳۸9 خطوط انتقال گاز به 
ایرانشهر رسیده بود. با گذشت این زمان، درحال حاضر تنها 
طرح انتقال گاز به زاهدان نسبتا تکمیل شده است و همچنین 
بنا به اعالم شرکت توزیع گاز این استان، فقط ۳۵روستا به 

شبکه توزیع متصل شده اند.

تکمیلگازرسانیبهسیستانوبلوچستانتا1402
مدیرعامل شــرکت توزیع گاز سیستان و بلوچستان درباره 
آخرین وضعیت اجرای طرح انتقال گاز به شهرها و روستاهای 
این اســتان می گوید: تا پایان ســال جاری گازرســانی به 
شهرهای بزمان، دلگان، ۲6روســتا در شهرستان ایرانشهر 

به نتیجه می رسد.
»رضا پنجابی« ادامه می دهد: همچنین تحقق صددرصدی 
اجرای شبکه گازرسانی در شهر زاهدان با تمرکز بر مصرف 

عمده، از مهم ترین برنامه های امسال است.
وی با بیان اینکــه عملیات گازرســانی به این اســتان تا 
ســال۱4۰۲ به طول می انجامد، تصریح می کند: عملیات 
اجرایی گازرسانی به شــهرهای چابهار، کنارک و نوک آباد، 
ریگ ملک، ده رییس، روســتاهای شــهر خاش و میرجاوه 
نیز امســال آغاز می شــود. گازرسانی به شــهرهای زابل، 
دوست محمد، زهک، محمدآباد و نیمروز هم درحال انجام 

است.
این مسئول اظهار می کند: همچنین گازرسانی به شهرهای 
شرقی استان شامل سراوان، مهرستان و سیب وسوران نیز 

امسال انجام می شود.
پنجابی با بیان اینکه اتصال به شبکه گاز ازسوی شهروندان 
به دلیل شرایط اقتصادی انجام نمی شود، می گوید: به همین 
دلیل تسهیالتی برای لوله کشــی به مبلغ ۵میلیون تومان 
ازسوی دولت تعیین شده بود که با رایزنی های انجام شده به 

۱۰میلیون تومان رسید.
با وجود همه اقدام های انجام شــده درایــن حوزه، باتوجه 
به برنامه هــای ارائه شــده ازســوی شــرکت توزیع گاز 
سیستان وبلوچستان، مشــخص می شود درسال جاری هم 

گاز به تعداد قابل توجهی از روستاهای این استان نمی رسد.

وضعیتگازرسانیروستاییدراستانهایمرزی
ازسوی دیگر اســتان خوزســتان، منبع بزرگ نفت و گاز 
کشور، با وجود ضریب نفود 99/9 دهم درصدی گازطبیعی 
در شهرهای این اســتان، درمیان جمعیت روستایی دارای 
ضریب نفوذ ۸۵/6دهم درصدی است؛ ضریبی که بنا به اعالم 
شرکت توزیع گاز این استان، با بهره مندی ۱۱۰روستای دیگر 
تا پایان سال جاری، افزایش می یابد و بیشتر روستاهای باالی 

۲۰خانوارجمعیت از گازطبیعی بهره مند می شوند.

همچنین آذربایجان غربی با ضریب نفوذ حدود ۸۷درصدی 
گاز در مناطق روستایی، تقریبا هم رده با خوزستان، نیازمند 
گازرسانی بیشتر به این مناطق است، اما با یک تفاوت بزرگ 
آب و هوایی؛ آذربایجان غربی ازجمله اســتان های سردسیر 
کشــور اســت. البته ضریب نفوذ گاز درمناطق شهری این 

استان حدود 99درصد است.
درمیان ســایر اســتان های مرزی، اردبیــل دارای ضریب 
99درصدی گازطبیعی در روستاهاست. همچنین در استان 
آذربایجان شرقی ضریب نفوذ گاز در روستاها 99/۵درصد 
است که بنا به اعالم شرکت توزیع گاز این استان، با تکمیل 
طرح گازرسانی به ۱۷6روستا، پرونده گازرسانی روستایی 

دراین استان بسته می شود.
دراستان کردستان نیز درحال حاضر ۱۲۵ طرح گازرسانی به 
روستاهای مرزی درحال انجام است که به گفته »احمدفعله 
گری«، مدیرعامل شــرکت توزیع گاز این استان، با تکمیل 
این طرح ها تا پایان ســال جاری، همه روســتاهای باالی 

۲۰خانوارجمعیت به شبکه سراسری گاز متصل می شوند.
البته باید درنظر داشــت که با توجه به توپوگرافی استان، 
هزینه گازرســانی به ویژه در مناطق مرزی، بسیار بیشتر از 
سایر استان هاست. با این حال، ضریب نفود گاز در روستاهای 
استان در سال های اخیر به 96درصد رسیده است. همچنین 
این ضریب برای استان های کرمانشاه و ایالم، 9۸ و 9۷درصد 

اعالم شده است.
براســاس اعالم مســئوالن مربوط، این اعداد برای مناطق 
روستایی اســتان های خراسان شــمالی، خراسان رضوی و 
خراسان جنوبی نیز به ترتیب 9۷/۷، 9۵/۵ و 9۵درصد اعالم 
شده است. براساس اعالم شرکت گاز خراسان شمالی فقط 
۱۲روستای فاقد گاز دراین اســتان وجود دارد. همچنین 
طرح های گازرسانی روستایی در استان های خراسان رضوی 
و خراســان جنوبی امسال و ســال آینده به پایان می رسد. 
ضریب نفوذ گاز در مناطق روستایی استان مرزی گلستان 

نیز 9۸درصد اعالم شده است.

مشکالتروستاهایمرزی
براساس رویکردهای مصوب در اسناد باالدستی کشور، در 
بخش توسعه گازرسانی، دولت مکلف شده است گازرسانی به 
شهرها و روستاهای باقی مانده، با هدف پوشش صددرصدی 
گاز در شهرها و روستاهای باالی ۲۰خانوارجمعیت را هرچه 
ســریع تر تکمیل کند. این درحالی است که به نظر می رسد 
دراین میان روستاهایی با کم تر از ۲۰خانوارجمعیت، به ویژه 

در مناطق مرزی، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
عالوه براین، برخی روستاها بنا به دالیلی مانند سدسازی، 
اســتقرار در حریم لوله اصلی انتقال گاز یا نفت و... هنوز در 
شبکه توزیع گاز قرار نگرفته اند؛ روســتاهایی که برخی از 
آنها بیش از ۲دهه است که در انتظار تعیین تکلیف ازسوی 
دولت برای گازرسانی هستند. همچنین تکلیف طرح تجمیع 
روســتاهای زیر۲۰خانــوار و کوچک باهدف تســهیل در 

گازرسانی هنوز روشن نشده است.
این چالش ها درحالی اســت که در استان های مرزی کشور 
چیزی درحدود ۱۲هزارو ۱۳۲روستا با جمعیت زیر ۲۰خانوار 
وجود دارد که با یک حســاب ســاده جمعیتــی در حدود 

۲4۲هزارنفر را چشم به راه گازرسانی نشان می دهد.

 روستاهای کوچک مرزی 
در انتظار گازرسانی

گازرسانی به بیش از 12هزار روستای مرزی زیر 20خانوار جمعیت 
همچنان چشم به راه تصمیم گیری کالن است 

سال گذشته 5تن ماهی تیالپیا در استان خراسان جنوبی 
تولید شده است

پرورش ماهی ازجمله فعالیت هایی است که در 
ســال های اخیر در نقاط مختلف کشور رونق 
زیادی گرفته و افــراد زیــادی دراین بخش 
مشــغول به کار شــده اند. دراین میــان اســتان کویری 
خراسان جنوبی که چند سالی است با خشکسالی و کم آبی 
مواجه شــده، اما با این حال پرورش ماهــی در آب و هوای 

خشک این استان رونق خوبی گرفته است.
ایجاد استخرهای دومنظوره عالوه بر تولید ماهی، زمینه ساز 
ایجاد اشــتغال و همچنیــن افزایش کیفیــت محصوالت 
کشاورزی شده است؛ موضوعی که می تواند مطلوبیت های 
زیادی برای فعاالن این حوزه و درنهایت برای اقتصاد استان 
خراسان جنوبی به همراه داشته باشــد و مشتاقان زیادی را 

به سوی خود جلب کند.

یکتیروچندنشان
مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: بیش از ۷۰۰ استخر 
پرورش ماهی دراین اســتان وجود دارد که ظرفیتی بسیار 

مناسب برای خراسان جنوبی به حساب می آیند.
 »فرهــاد نایــب زاده« می افزاید: چند ســالی اســت که 
خراســان جنوبی با کمبود آب و خشکسالی و همچنین کم 
شدن دبی آب در قنوات و چشمه ها مواجه شده است، اما این 
استخرها کارایی دومنظوره دارند و عالوه بر پرورش ماهی ، 

کار ذخیره آب کشاورزی را نیز انجام می دهند.
وی ادامه می دهد: آب خروجی از این استخرها به دلیل وجود 
فضوالت و پسماند خوراک ماهی ها، غنی شده است که نیاز 
کشاورزان را به کوددهی و همچنین استفاده از سموم کاهش 
می دهد. استفاده از آب استخرهای پرورش ماهی سبب بهبود 

کیفیت و میزان تولید محصوالت زراعی و باغی می شود.
نایب زاده درباره صرفه اقتصادی تولد ماهی نیز اظهار می کند: 
تولید ماهی ســود قابل توجهی را عاید کشاورزان می کند. 

به عنوان مثال درحال حاضر تولید هر کیلوگرم ماهی قزل آال 
۳۷هزارتومان هزینــه دربر دارد و هــر کیلوگرم به قیمت 

6۵هزارتومان از تولیدکننده خریداری می شود.

ظرفیتهایخراسانجنوبیدرتولیدتیالپیا
مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
می افزاید: سال گذشته هزارو 464تن آبزیان خوراکی دراین 
استان تولید شد. از این مقدار ۳۷تن ماهی سردابی قزل آال 
و بقیه ماهی های گرم آبی بوده اســت که ۵تن از این میزان 

تولید، به ماهی تیالپیا مربوط می  شود.
نایب زاده با بیان اینکه ۵استان مجوز تولید ماهی تیالپیا را 
در کشور دارند و خراسان جنوبی یکی از این استان هاست، 
ادامه می دهد: تیالپیا نوعی ماهی گرمابی  اســت و در آب 
شور نیز پرورش می یابد که خراسان جنوبی شرایط خوبی 
برای تولید این گونه از ماهی دارد.وی عنوان می کند: اگرچه 
خشکسالی های اخیر سبب باال رفتن میزان شوری آب چاه ها 
شده که عمال آنها را از چرخه کشاورزی خارج کرده، اما این 

آب برای تولید تیالپیا بسیار مناسب است.

توقفصدورمجوزهایجدید
این مسئول ادامه می دهد: درحال حاضر سازمان حفاظت 
محیط زیســت به دلیل موضوع های مطرح شــده ازسوی 
فعاالن زیست محیطی مبنی براینکه ماهی تیالپیا یک گونه 
مهاجم است، از پرورش این ماهی جلوگیری کرده که این 
مساله زمینه ساز توقف صدور مجوز تولید این نوع ماهی در 

استان شده است.
نایب زاده تصریح می کند: با توجه به اینکه خراسان جنوبی 
شرایط بسیار مناســبی برای تولید ماهی تیالپیا دارد، اگر 
مجوز تولید این نوع ماهی برای استان صادر شود، با توجه 
به ظرفیت مجتمع های گلخانه ای و همچنین اســتقبال از 
تولید، خراسان جنوبی پیشرفت های چشمگیری را در زمینه 

آبزی پروری تجربه خواهد کرد. 
وی می افزاید: در سال های گذشــته در بخش تولید ماهی 

گرم آبی اعتبارات دولتی خوبــی به فعاالن این حوزه در 

خراسان جنوبی اختصاص یافت، به گونه ای که ۷۰درصد از 
مبلغ خرید بچه ماهی به صورت یارانــه ای و ۳۰درصد بقیه 
ازسوی کشاورزان پرداخت شد، اما امســال با وجود اینکه 
فعالیت دراین بخش مزایای بسیاری برای اقتصاد و کشاورزی 
اســتان به همراه دارد، تولیدکنندگان فقط ۳۰درصد یارانه 

برای خرید بچه ماهی دریافت کردند.

توسعهآبزیپروری
مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
همچنین اظهار می کند: ماهی تولید شده در خراسان جنوبی 
به استان های همجوار نیز صادر می شود و حتی در سال های 
پیش به کشــور عراق نیز صــادرات انجام می شــد، اما با 
همه گیری ویروس کرونا و بیشتر شدن تحریم ها و همچنین 
افزایش هزینه های حمل و نقل، درحال حاضر صادرات ماهی 

به کشور عراق متوقف شده است.
نایب زاده با تأکید بر ضرورت توسعه آبزی پروری می افزاید: 
درســال۱۳9۵ در زمینه کشــت فراســرزمینی در بخش 
آبزی پروری، با کشور افغانســتان وارد مذاکرده شدیم، اما 
به دلیل نبود حمایت های کافی به نتیجه مطلوب نرسیدیم، 
اما طرح های دیگری را جایگزین کشت فراسرزمینی کردیم. 
به عنوان مثال در شهرســتان سربیشــه، طرح آبزی پروری 
در اراضی پایین دست سد »ســیاهو« را آغاز کرده ایم که در 
صورت تأمین اعتبارات ازسوی سازمان شیالت کشور، این 
طرح می تواند در حوزه های مختلف برای استان بسیار مفید 
واقع شود.وی ادامه می دهد: همچنین برنامه ریزی های الزم 
برای اجرای پروژه 4هزار و ۵۰۰ تنی پرورش ماهی تیالپیا 
در شهرستان فرودس آغاز شده  و تاکنون 6۰درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است که درصورت تکمیل شدن، بزرگ ترین 
مرکز پرورش ماهی در کشــور خواهد بود، اما درحال حاضر 
ادامه ســاخت این مجموعه بزرگ به دلیل تأمین نشــدن 
تسهیالت بانکی و نبود اعتبارات موردنیاز متوقف شده است.

نیازبهحمایتهایبیشتر
نایــب زاده اظهــار می کند: ســازمان جهاد کشــاورزی 

خراسان جنوبی ســاالنه ۵۰۰میلیون تومان از اعتبارات 
دولتی را در اختیار پرورش دهندگان ماهی قرار می دهد. با 
توجه به شرایط موجود، اگر اعتباراتی بیش از این مبلغ در 
اختیار این سازمان قرار گیرد، به طور حتم از تولیدکنندگان 
فعال در بخش آبزی پروری حمایت های بیشتری به عمل 

می آید.
وی ادامه می دهد: برای دامــداران و پرورش دهندگان دام 
و طیور نهاده های دولتی به صورت یارانه ای توزیع می شود 
و به عنوان مثــال قیمت هر کیلوگرم ســویا در بــازار آزاد 
۱۳هزارتومان اســت که با قیمت ۲هزارتومــان در اختیار 
مرغداران قرار می گیرد، اما در بخش آبزی پروری هیچ گونه 
تسهیالت ویژه و یارانه ای برای تهیه خوراک ماهی پرداخت 

نمی شود.

ضرورتایجاداتحادیهآبزیپروری
مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
همچنین می گوید: برای اختصاص نهاده های آبزی پروری 
به صورت یارانه ای به تولیدکنندگان این اســتان، تاکنون 
اقدام های مختلفی ازسوی سازمان جهاد کشاورزی استان 
انجام شده اســت، اما به دلیل نداشتن اتحادیه، آبزی پروران 
خراسان جنوبی از دریافت نهاده های یارنه ای محروم مانده اند.

نایب زاده ادامه می دهد: درحال حاضر هرکیلوگرم خوراک 
ماهی گرم آبی ۱۳هزار تومــان و هرکیلوگرم خوراک ماهی 
سردآبی ۱۷هزارتومان خریداری می شود . این درحالی است 
که اگر از تولیدکنندگان حمایت شــود، هزینه تولید پایین 
می آید و ماهی نیز با قیمت کم تری به دست مصرف کننده 

می رسد.
وی اضافه می کند: برای راه انــدازی اتحادیه آبزی پروری در 
استان، اقدام هایی ازسوی سازمان جهاد کشاورزی انجام شد، 
اما داشتن اتحادیه مستلزم این است که ابتدا در شهرستان ها 
تعاونی های تولید آبزی پروری ایجاد شــود. دراین زمینه با 
مسئوالن مربوط در شهرستان ها جلسه هایی برگزار شده، 
اما راه اندازی این تعاونی ها زمان بر اســت و به صورت جدی 

پیگیری می شود.

رونقپرورشماهیدرخراسانجنوبی
محمدبلبلی
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معمای مرگ فوک های خزری
نقشبرهمخوردنزنجیرهغذاییدرمرگفوکها

مشاهده الشه فوک های خزری طی هفته های اخیر 
ماهانمهرو

در سواحل اســتان های گیالن و مازندران، بار دیگر کارشناس محیط زیست
خطر انقراض این گونه کمیاب را گوشزد کرد. با این 
وجود باید بدانیم که تا 3دهه گذشته جمعیت فوک های خزری 
حدود یک میلیون قالده بود که اکنون تخمین زده می شــود 
جمعیت این گونه به حدود 70هزار قالده رسیده است؛ یعنی طی 
3دهه جمعیت ایــن گونه   ارزشــمند تــا 90درصد کاهش 
یافته است. درچنین شــرایطی با وجود اینکه شکار گسترده 
فوک ها در ســواحل شمالی روسیه، ســبب اعتراض گسترده 
فعاالن محیط زیست شد، اما تاکنون هیچ یک از کشورهای ساحلی دریای خزر، اقدام 
ویژه ای برای حفاظت از فوک های این دریا انجام نداده اند. در روسیه از پوست فوک ها 
برای تولید لباس و از گوشت آنها در مزرعه پرورش روباه استفاده می شود. در سواحل 
ایران نیز چالش هایی مانند آلودگــی آب و گیرکردن در تور صیــادان غیرمجاز، از 
عمده ترین عوامل مرگ فوک ها به حســاب می آید. اینها درحالی اســت که آلودگی 
میکروبی و ورود فاضالب شــهرها به دریا را باید از مهم ترین عوامل مرگ فوک های 
خزری دانست. کاهش منابع غذایی ازجمله عوامل دیگری است که باید مورد توجه قرار 
گیرد؛ با ورود گونه آبزی »شــانه دار مهاجم« به دریــا، خودتکثیری آنها و همچنین 
نداشتن دشمن طبیعی در محیط دریا، زمینه مناسب برای گسترش جمعیت »شانه دار 
مهاجم« مهیا می شود و آنان از فیتوپالنکتون ها )دسته ای از آغازیان گیاه مانند( تغذیه 
می کنند که غذای اصلی ماهی »کیلکا« به حساب می آید. دراین میان جمعیت کیلکاها 
به دلیل نبود غذا و نیز صید با لنج های بزرگ رو به کاهش گذاشته است و از آنجا که ماهی 
کیلکا غذای فوک های خزری به حساب می آید، این موضوع سبب می شود فوک ها نیز 
به دلیل نبود غذا تلف شوند. یعنی این زنجیره غذایی به هم پیوسته است و درصورت به 
خطر افتادن یک گونه از آنها، بقیه گونه ها نیز درمعرض خطر قرار می گیرند. ازسوی 
دیگر می توان به این موضوع هم اشاره کرد که فوک ها نیاز دارند برای تنفس به خشکی 
بیایند، اما اراضی ساحلی ما امن نیست و بیشتر اراضی ساحل یا تصرف شده یا مردم 
در آنجا تفرج می کنند. براین اساس ساحل امن وجود ندارد و در این شرایط فوک ها 
به دلیل بدن دوکی شکل خود، نمی توانند به تهدیدها پاسخ درستی بدهند و سریع از 
مرکز تهدیدات دور شوند. تنها در بخش هایی از سواحل کیاشهر و انزلی امنیت نسبی 
برای حضور فوک ها وجود دارد. درنهایت باید درنظر داشــت که در سال های اخیر 
جمعیت فوک های خزری به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده؛ چالشی که گذر از 

آن نیازمند برنامه ریزی های دقیق داخلی و منطقه ای است.

3احتمالدرمرگفوکهایخزری

مرگ فوک های خزری کــه در یک قرن  دکترامیرصیادشیرازی
گذشته تعدادشان به صورت چشمگیری مدیر مرکز حفاظت فوک خزری ایران

کاهش پیدا کرده است، طی 2سال اخیر در 
روسیه و اکنون در قسمت های جنوبی دریاچه خزر ابهام هایی را ایجاد کرده که هنوز 
عوامل آن به درستی و به طور دقیق مشخص نشده است. در حال حاضر فقط می توان 
چند احتمال را برای مرگ فوک های خزری در آب های شمالی ایران مطرح کرد که 
شامل بیماری، فعالیت های نظامی یا آلودگی های نفتی است، اما دراین میان با توجه 
به مشاهده ها و نشــانه های موجود، احتمال بیماری در نگاه نخست پایین تر به نظر 
می رسد، چراکه با شیوع بیماری در یک گله، معموال جانور به مرور ضعیف می شود و 
باتوجه به کم توان شدن در شکار، به سمت ساحل حرکت می کند و مرگ در نزدیکی 
ساحل اتفاق می افتد. این درحالی است که الشه های کشف شده در سواحل جنوبی خزر 
نشان می دهد مدت زیادی از تلف شدن فوک ها گذشته است. یعنی مرگ در فاصله زیاد 
از ساحل اتفاق افتاده و الشه به مرور با حرکت امواج، به ساحل آورده شده است. به همین 
دلیل نیز الشه ها تجزیه شده اند و قابلیت انجام آزمایش میکروبی روی آنها وجود ندارد. 
با این حال این احتمال نیز وجود دارد که یک بیماری نوپدید درمیان این گونه ها شایع 
شده باشد. مرگ فوک ها طی 2سال اخیر در سواحل داغستان روسیه نیز مشاهده شده 
که آمار قابل توجهی هم داشــت. براســاس آمارهای رسمی، امســال 170الشه و 
سال گذشته حدود 300الشــه فوک خزری دراین منطقه مشاهده شده است. البته 
به گفته برخی کارشناســان، سال گذشته تعداد الشــه های فوک خزری در سواحل 
داغستان بیش از هزار قالده بود که ابتدا اعالم شد به دلیل مسمویت با گاز متان 
ناشی از فعالیت های نفتی جمهوری آذربایجان این اتفاق رخ داده است، 
اما بعد این احتمال را منتفی اعالم کردند. نکته قابل توجه دیگر 
در مرگ اخیر فوک ها جنسیت آنهاست. از 15الشه کشف 
شده تا 11مهرماه، 14الشه متعلق به فوک های نر 
بوده است. با این حال تا زمانی که الشه سالم 
به دســت نیاید، نمی تــوان اظهارنظر 
دقیقــی دربــاره علــل مرگ 
فوک های خــزری بیان 

کرد. 

افزایش تلفات فوک های خزری در استان های گیالن و مازندران طی ماه های اخیر، نگرانی ها از انقراض این گونه نادر دریای خزر را بیشتر کرده است

تلفاتغیرعادیفوکهادرسواحل اشکانجهانآرای/فرشتهرضایی
دریایخزر،دراستانهایگیالنوخبرنگار

مازندران،ازابتدایســالجاری
تاکنون،نگرانیهایزیادیرادرمیانمســئوالنوفعاالنمحیطزیستبههمراه
داشتهاســت.حجمباالیتلفاتفوکهایخزریدرسالجاریدرحالیاستکه
براساساعالممسئوالن،متوسطتلفاتاینگونهدرسالهایگذشته3تا4قالدهو
عمدتًاناشیازآسیبهایفیزیکیوگرفتارشدندرتورهایصیادیبودهاست.
گمانهزنیهایاخیرپیرامونافزایشغیرعادیمیزانمرگفوکهایخزریسبب
شدهاستمسئوالنسازمانحفاظتمحیطزیستدر2استانگیالنومازندران،
بررسیهایویژهایرادراینزمینهدردســتورکارقراردهند.برایناساسگفته
میشودکارشناساندرحالبررسیاطالعاتازمیزانوعللمرگومیرفوکهای

خزریهستندتابلکهبتوانبهدالیلدقیقتریدراینزمینهدستیافت.

افزایش4برابریمرگفوکها
تعداد الشه های کشف شده از فوک های خزری در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری تا 
11مهرماه به 15قالده رسیده که بیش از 4برابر سال های گذشته است. آخرین الشه فوک 
تلف شده هم در ساحل محمودآباد مشاهده شد. این افزایش تلفات حساسیت روی این گونه 
مهم و درمعرض خطر انقراض را بیشتر از قبل کرده است.اگرچه هنوز دلیل افزایش تعداد 
تلفات فوک های خزری مشخص نشده است و بررسی ها برای تشخیص دلیل اصلی مرگ 
این گونه نادر آبزی درحال انجام است، اما کارشناسان دالیل متعددی مانند آلودگی دریا، 
شیوع بیماری درمیان فوک ها و حتی پیامدهای برگزاری مانور نظامی کشورهاي همسایه 
در مناطق شمالی دریای خزر را در بروز این وضعیت محتمل می دانند.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست مازندران با بیان اینکه تلفات فوک ها غیرعادی است، به خبرنگارهمشهری 
می گوید: در سال های گذشــته معموال بین 2 تا 3الشــه فوک خزری در سواحل استان 
مشاهده می شد که معموال به دلیل گرفتار شــدن در تورهای صیادی بود، اما اینکه الشه 
15فوک خزری را در کم تر از 7ماه در سواحل استان ببینیم، غیرعادی و هشدار دهنده است.

عواملاحتمالی
»حسینعلی ابراهیمی کارنامی« می افزاید: بررسی ها برای پی بردن به دلیل افزایش مرگ 
فوک های خزری درحال انجام است، اما مشکل اینجاست که الشه های کشف شده تجزیه 
شده هســتند و به دلیل تخریب بافت، بدن فوک ها قابلیت بررسی آزمایشگاهی را ندارد. 
به همین دلیل تا زمانی که الشه های سالم تری به دست نیاید، عمال دستیابی به نتایج دقیق 
درباره علل مرگ فوک ها ممکن نیست. با این حال نمونه هایی از همین الشه ها گرفته شد 
تا درصورت امکان، آزمایش هایی دراین زمینه انجام شود.وی احتمال مرگ فوک ها براثر 
خفگی به دلیل گرفتار شدن در تور صیادان را با توجه به انجام نشدن فعالیت های شیالتی در 
دریای خزر طی نیمه نخست سال جاری منتفی می داند و اظهار می کند: مشخص است که 
این فوک ها براثر خفگی و گرفتار شدن در تور تلف نشده اند و باید علل دیگری مانند آلودگی 
میکروبی، ویروسی یا عوامل محیطی وجود داشته باشد که نیاز به بررسی دقیق تری دارد.

ابراهیمی کارنامی اضافه می کند: البته انجام آزمایش برای تشخیص علل مرگ فوک ها باید 
در آزمایشگاه مرجع سازمان دامپزشکی کشور انجام شود و با توجه به ورود مستقیم 

اداره کل حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور به مرگ فوک های 
خزری، آزمایش ها نیز با هماهنگی 2سازمان حفاظت محیط زیست و 

دامپزشکی کشور پس از فرستادن نمونه ها به آزمایشگاه این سازمان 
انجام خواهد شد.

خطرانقراض
فوک های خزری تنها گونه پستاندار بزرگ ترین دریاچه 
جهان هســتند که به دالیل مختلف طی ســال های 
اخیر در دســته جانوران درمعرض خطر انقراض قرار 
گرفته اند. گفته می شود که درحال حاضر بین 70 تا 
100هزار فوک خزری در دریــای خزر حضور دارند 

که بین مناطق شمالی و جنوبی این دریا هرسال 
در مهاجرت هستند و رفت و آمد می کنند.

به همین دلیل در ســواحل شــمالی 
دریای خزر، مانند ساحل روسیه و 

جمهوری آذربایجان نیز تلفات 
این پستاندار دریایی مشاهده 

می شود که اتفاقا تعداد 
تلفات دراین مناطق 

بیشتر است. بهار 
امسال برخی 

بــع  منا

رسمی اعالم کردند که الشــه 170فوک خزری در سواحل روســیه مشاهده شده که 
اتفاقی عجیب و غیرعادی به حساب می آید و احتماال هم بی ارتباط به مشاهده شدن الشه  
فوک های خزری در سواحل جنوبی دریای خزر نیست.رئیس اداره نظارت برامورحیات 
وحش اداره کل حفاظت محیط زیســت مازندران در گفت وگو با خبرنگارهمشهری این 
احتمال را رد نمی کند و می گوید: اینکه چند ماه پیش ده ها فوک خزری در شمال دریای 
خزر و ساحل کشورهای همسایه مشاهده شد، می تواند با مشاهده شدن الشه فوک ها در 
سواحل جنوبی دریای خزر و شمال ایران مرتبط باشد.»کوروس ربیعی« اظهار می کند: 
فوک های خزری یک جمعیت مهاجر در دریای خزر هستند که تابستان و پاییز در مناطق 
جنوبی دریا و زمستان و بهار در آب های شــمالی حضور دارند. ممکن است یک بیماری 
ویروسی درمیان فوک ها شایع شده باشد و حاال پس از مهاجرت شان به آب های جنوبی، 

شاهد الشه فوک های تلف شده دراین منطقه هستیم.

درجستوجویالشههایسالم
وی می افزاید: تا زمانی که آزمایش ها به صورت دقیق و با یافتن الشه سالم و تجزیه نشده 
فوک ها انجام نشود، نمی توان عاملی قطعی را برای مرگ این گونه ارزشمند آبزی دریای 
خزر مطرح کرد. با توجه به اینکه الشه های به ساحل رسیده تجزیه شده هستند، مشخص 
است این فوک ها دست کم بیش از یک هفته پیش تلف شده اند و جریان آب آنها را به ساحل 
آورده است.ربیعی ادامه می دهد: بنابراین احتمال اینکه تعداد فوک های تلف شده بیشتر 
باشد، زیاد است. برهمین اساس پایش دریایی تا محدوده حدود 4کیلومتری ساحل برای 
یافتن الشه  سالم فوک ها که مدت کم تری از تلف شدن آنها گذشته باشد، با همکاری اداره 

بنادر و دریانوردی و اداره کل شیالت مازندران در دستورکار قرار دارد.
وی به پیشینه شیوع بیماری درمیان فوک های خزری اشاره می کند و می گوید: سال2007 
نیز مرگ تعداد زیادی از فوک های خزری مشاهده شده بود که پس از انجام آزمایش ها، 
مشخص شد دلیل مرگ این گونه ها، نوعی بیماری ویروسی بوده که از سگ سانان به این 
آبزیان منتقل شده است. اکنون هم ممکن است یک بیماری ویروسی درمیان فوک ها شایع 
شده باشد، اما هنوز هیچ دلیل روشنی وجود ندارد. البته می توان مسائلی مانند آلودگی دریا 
به دالیل مختلف را دراین زمینه دخیل دانست.دراین میان برخی کارشناسان به احتمال 
اثرگذاری برگزاری مانور نظامی مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان در آب های دریای 
خزر که تیرماه برگزار شد نیز اشاره می کنند، اما با توجه به مشاهده شدن الشه فوک های 
خزری در سواحل روسیه پیش از برگزاری مانور نظامی جمهوری آذربایجان، احتمال اینکه 

مانور نظامی عامل مرگ فوک ها باشد، ممکن است چندان قوی نباشد. 

مرگخاموشفوکهایخزریدرگیالن
ازسوی دیگر مرگ 4فوک خزری در سواحل گیالن نگاه ها را متوجه این گونه ارزشمند 
دریای خزر کرده اســت. در 2هفته منتهی به شــهریورماه و اوایل مهرماه الشه 2فوک 

آستانه اشــرفیه و 2الشــه دیگر در انزلی خزری در ســواحل 
رضوانشــهر  کشــف شده اســت. با توجه به این و 

موضــوع، اداره کل حفاظــت 
محیط زیست استان گیالن 
اعــالم کرده اســت 

نمونه گیری های الزم از این گونه درخطر انقراض انجام شده تا دلیل دقیق مرگ فوک ها 
مشخص شود.این درحالی است که از سال200۸ میالدی نام فوک خزری در فهرست قرمز 
اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت به عنوان یک گونه درخطر انقراض قرار گرفته است. 
از آن زمان محققان از کشورهایی مانند ژاپن، هلند و انگلســتان بررسي  روی این گونه 
جانوری دریای خزر را آغاز کردند.با این حال هنوز هم در کشورهای حاشیه دریای خزر 
برنامه مدونی برای حفاظت از فوک خزری تدوین نشده اســت. اگرچه در سال های اخیر 
درباره ضرورت حفاظت از فوک خزری کنفرانس هایی برگزار شده است، اما برگزاری چنین 
برنامه هایی تاکنون منجر به یافتن راهکارهــای عملی باهدف نجات گونه فوک خزری از 

خطر انقراض نشده است.

فعالیتگروههایمردمنهاد
فوک خزری با نام علمی )Pusa caspica( یک گونه پستاندار دریایی کمیاب است که 
تنها در دریای خزر و رودخانه های منتهی به آن مانند »ولگا« و »اورال« زندگی می کند. 
این گونه به طور میانگین 1/5متر طول و ۸0کیلوگرم وزن دارد و یکی از کوچک ترین انواع 
فوک به شمار می رود.در سال های اخیر به صورت پراکنده گروه هایی مردم نهاد مانند مرکز 
حفاظت از فوک خزری در کشورهایی مانند ایران، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان برای 
حفاظت از این گونه آغاز به کار کرده اند. یکی از دستاوردهای مهم سازمان های مردم نهاد 
برای حفاظت از فوک خزری، لغو شکار قانونی فوک خزری در کشور روسیه و به ویژه در 

قسمت شمالی دریای خزر بوده است.

عالئمآسیبهايفیزیکيمشاهدهنشد
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه درباره کشف الشه فوک  خزری در 
بندر کیاشهر می گوید: با اعالم گزارش مردمی مبنی بر مشــاهده الشه فوک خزری در 
سواحل بندر کیاشهر، کارشناســان اداره حفاظت محیط زیست به منطقه اعزام شدند و 
الشه فوک های تلف شــده را در 2نقطه و در فاصله یک کیلومتری از یکدیگر، شناسایی 
کردند.»رضا زمانی« اظهار می کند: پس از انجام بایومتری )زیست سنجی( در محل کشف 
الشه ها و نمونه برداری از آن، گزارش های مربوط، به منظور روشن شدن دلیل مرگ این 
گونه  منحصربه فرد و درخطر انقراض تهیه و به اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیالن 
ارسال شــد.وی اضافه می کند: دالیل مرگ فوک ها در دست بررسی است، اما هیچ گونه 

عالئمی از ضرب و جرح بر روی الشه ها مشاهده نشده است.

برنامهایبرایحفاظتازفوکها
درچنین شرایطی رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست 
گیالن نیز از تدویــن برنامه عملی حفاظــت از فوک های خزری ازســوی دفتر حفاظت 
محیط زیست دریایی خبر می دهد.»حسین علی نژاد« درباره دالیل مرگ فوک های خزری که 
طی هفته های گذشته در سواحل گیالن مشاهده شده است، به خبرنگارهمشهری می گوید: 
تاکنون دلیل مرگ این فوک ها در سواحل استان مشــخص نشده است. فوک های خزری 
ممکن است به دالیل طبیعی و براثر بیماری از میان رفته باشند.وی با تأکید به اینکه مشاهده 
الشه فوک های خزری در سواحل گیالن مسبوق به سابقه است و در سال های گذشته نیز 
شاهد به ساحل کشیده شدن الشه این پستاندار دریای خزر بوده ایم، می افزاید: فوک های 
خزری براثر بیماری، برخورد با شناورها یا خفگی در تورهای صیادی کشته می شوند که الشه 
آنها توسط امواج دریا به سواحل می رسد. این موضوع در همه خطوط ساحلی دریای خزر 
قابل مشاهده است.علی نژاد با بیان اینکه به صیادان استان در زمینه نحوه مواجهه با فوک های 
خزری و آزادســازی آنها از تور صیادی آموزش های الزم ارائه شده است، ادامه می دهد: 
بخشــی از مرگ و میر فوک های خزری به حضور صیادان غیرمجاز برمی گردد. 
خوشبختانه در سواحل استان، شکارچی فوک نداریم. رئیس اداره نظارت 
بر امــور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیســت گیالن 
اضافه می کند: آماری از جمیعت فوک های خزری در 
دست نیســت. فوک کاســپین یا خزری تنها 
پستاندار دریای خزر به حساب می آید 
که در ســال های اخیر بیش از 
90درصد جمعیت آن از 

میان رفته است.
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  چشم انتظار اورژانس هوایی
مسئوالن ارشــد سیستان وبلوچستان به این ســئوال پاســخ دهند که چرا چاره ای برای رفع 
کمبودهای درمانی در شهرستان ایرانشهر در جنوب این استان نمی اندیشند؟ مردم این منطقه 
سال هاست که از امکانات درمانی مناسب محروم هستند. اخیرا مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
ایرانشهر اعالم کرده اند که ۲بالگرد اورژانس هوایی در آینده ای نزدیک در شهرستان های ایرانشهر 
و چابهار مستقر می شود. با توجه به ویژگی های جمعیتی این منطقه، از گذشته نیاز مبرمی به 
اورژانس هوایی وجود داشت. امیدوارم مسئوالن مربوط به این وعده هرچه سریع تر عمل کنند.
نیکزادی از ایرانشهر در استان سیستان وبلوچستان

   گالیه از کمبود واکسن ایرانی 
درحالی که در اوج واکسیناسیون در سراسر کشور قرار داریم، اما درشهر بیرجند خراسان جنوبی 
کمبود واکسن ایرانی »برکت« برای تزریق دوز اول محسوس است. با توجه به این موضوع برخی 
شهروندان بدون رضایت قلبی و ازسر ناچاری از سایر واکسن های کرونا برای تزریق استفاده 
می کنند. از مســئوالن مربوط در استان درخواســت می کنیم اقدام های الزم را برای ارسال 
واکسن ایرانی برکت به بیرجند انجام دهند؛ بسیاری از مردم این شهر می خواهند از واکسن 

ساخت داخل استفاده کنند.
حسام زاده از بیرجند در خراسان جنوبی

  نیاز به امکانات بیشتر برای مهار آتش جنگل ها
در روزهای اخیر آتش سوزی در منابع طبیعی شهرستان سروآباد در استان کردستان آسیب 
چشمگیری به زیست بوم این منطقه وارد کرد و گفته می شود حدود ۸۰هکتار از جنگل های 
با ارزش این منطقه شــامل درختان بنه و بلوط طعمه آتش شده است. این درحالی است که 
سخت گذر بودن منطقه کنترل آتش سوزی ها را بسیار سخت کرده است. با توجه به این موضوع 
از مسئوالن مربوط دراستان درخواســت می کنیم امکانات بهتری دراختیار این شهرستان 

قرار دهند تا بتوان با سرعت بیشتری از تخریب محیط زیست این شهرستان جلوگیری کرد.
سرور فرهادزاده از سروآباد در استان کردستان

صدای همشهری
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 تولیدکنندگان محصوالت گلخانه ای در استان مرکزی، از تهیه بذرمشکالت توسعه کشت گلخانه ای در استان مرکزی
 و کود تا فروش محصول با مشکالت بسیاری مواجه هستند

در حالی که استان مرکزی ازنظر کشت گلخانه ای در 
حوزه گل و گیاهان زینتی، بیشترین سطح زیرکشت 
در کشور را به خود اختصاص داده و دومین تولیدکننده 
گل وگیاه در ایران شناخته می شــود، اما در حوزه صیفی جات گلخانه ای، به تازگی 
ورود پیدا کرده است. با توجه به بحران کم آبی و لزوم استفاده بهینه از آب در کشت 
صیفی جات و سبزی جات، این نوع از کشت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال، فعاالن این حوزه در استان مرکزی با مشکالت بسیاری مواجه هستند. 
صیفی جات گلخانه ای این استان بیشتر در منطقه »امان آباد« اراک و شهرستان ساوه 
کشت می شود و حدود 5۲5بهره بردار با ۲هزارو ۲5۰نیروی کار در گلخانه های این 
استان مشغول پرورش انواع صیفی  ازجمله فلفل دلمه ای، خیارسبز، گوجه فرنگی، 

توت فرنگی و برخی سبزی های خاص هستند.

قوانین سخت گیرانه تسهیالت بانکی
»ابوالفضل حســنی«، دانش آموخته رشته مهندسی کشــاورزی و صاحب یکی از 
گلخانه های استان است. وی که از ســال 13۸7 تاکنون دراین حرفه مشغول  به کار 
است، می گوید: تولیدکنندگان صیفی  جات گلخانه ای در استان مرکزی، از تهیه بذر 

و کود تا فروش محصول با مشکالت بسیاری مواجه هستند.
وی می افزاید: ازسوی دیگر دریافت تســهیالت بانکی برای این کار، مستلزم داشتن 
وثیقه ملک شهری بدون هیچ گونه خالفی و دارای مجوز پایان کار است. این موضوع 
در کنار ثبت در سامانه و نوبت گیری، از پیچیدگی های اداری برای دریافت تسهیالت 
بانکی است. این درحالی است که هزینه ساخت گلخانه بسیار باالست. به عنوان مثال 
درحال حاضر هرمتر پالستیک ۸۰هزار تومان است که با نصب آن درمجموع به متری 

14۰هزار تومان می رسد و رقمی باالست.
حسنی بیان می کند: بخش کشــاورزی هم چندی پیش یارانه بیمه کارگران کشت 
گلخانه ای را حذف کرده و هر کســی که بخواهد جواز تاسیس گلخانه دریافت کند، 
باید ماهانه 3۰درصد پایه حقــوق را برای بیمه کارگران هزینــه کند. حق الزحمه 
۲کارگر تخصصی گلخانه هم ماهانه ۲۰میلیون تومان اســت که این هزینه ها برای 
یک گلخانه دار نوپا کمرشکن است.وی ادامه می دهد: یک تولیدکننده باید توانایی 
بازپرداخت تسهیالت بانکی را داشته باشــد که این امر در وهله اول در گروی به بار 
نشســتن محصول و پس از آن توانمندی در بازاریابی و فروش مناسب محصوالت 
است. درحالی که اکنون اختیار فروش محصوالت گلخانه ای با تولیدکننده نیست، ما 
محصول را برای فروش به میدان تره بار می بریم و قیمت را آنجا مشخص می کنند و 

به این ترتیب 1۰درصد از سود فروش محصوالت به عنوان حق العمل به فروشندگان 
میدان تره بار اختصاص می یابد.

نبود شرکت های صادرکننده 
این تولیدکننده می افزاید: ما باید محصوالت صادراتی را به شرکت هایی تحویل بدهیم 
که که دراین زمینه فعال هستند، اما بیشتر آنها در استان اصفهان فعالیت می کنند. 
حتی این شرکت ها هم به واســطه دالالن، محصوالت را صادر می کنند و به تنهایی 

نمی توانند به صادرات محصول بپردازند.
 حسنی ادامه می دهد: از طرفی کشورهای هدف صادرات نیز محصوالت کشورهای 
مختلف را براساس اولویت های خود خریداری می کنند. گذشته از این، برای نمونه 
شرکت های صادراتی اصفهان فلفل های خریداری شده از تمام استان ها را به عنوان 
فلفل اصفهان به نماینده کشورها معرفی می کنند، از همین رو درحال حاضر اصفهان 

در جهان به عنوان مهد فلفل ایران شناخته شده است.
به گفته این تولیدکننده، ازآنجا که ایران در علم ژنتیک بذرها سابقه چندانی ندارد، 

گلخانه داران مجبورند بذرهای وارداتی را با قیمتی گزاف تهیه کنند.
حسنی با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی بازار مصرف بذرها و کودهای شرکت های 
خارجی شده اند، اظهارمی کند: رشته اصالح بذر در دانشگاه ها آموزش داده می شود و 
کرج دراین زمینه موفق بوده است، اما تاکنون روی تعداد کمی از بذرها مانند اسفناج 
یا خیار تحقیقاتی انجام شده  است. تولیدات داخلی توانایی رقابت با محصوالت خارجی 
مشابه را در کیفیت ندارند و البته ازآنجا که گلخانه داران فضای کمی برای کشت در 
اختیار دارند باید بهترین نوع کود و بذر را برای بازدهی کافی مورد استفاده قراردهند.

صادرات از گمرک استان های دیگر
کارشناس گلخانه ها و مجتمع های گلخانه ای جهاد کشاورزی استان مرکزی هم در 
گفت وگو با خبرنگارهمشهری درباره مشــکالت گلخانه داران استان اظهارمی کند: 
متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت های کافی، سبزی و صیفی استان مرکزی از طریق 

شرکت های استان های دیگر مثل اصفهان صادر می شود.
»احمد اسدی« می گوید: فراهم نبودن امکانات الزم در حوزه فراوری، بسته بندی و 
سردخانه در استان و همچنین نبود آموزش های صادراتی مربوط، دفاتر بازرگانی و 
بازرگانان تخصصی از مواردی است که صادرات این محصوالت از استان مرکزی را با 
مشکالت بسیاری مواجه کرده است. درصورت فراهم شدن این زیرساخت ها بستر 
تولید وجود دارد، چراکه تولیدات استان مرکزی با کیفیت بسیار باال، از دیگر استان ها 

صادر می شود.
وی می افزاید: استان مرکزی در زمینه گلخانه ها از استان های پیشرو کشور به شمار 
می رود. اداره جهاد کشاورزی این استان سیاست های حمایتی و ترویجی خود را به 
شهرستان ها اعالم کرده و طی سال های اخیر تعداد زیادی کالس های آموزشی و 

ترویجی برای توسعه محصوالت گلخانه ای برگزار شده است.
این کارشــناس عنوان می کند: همچنین عالوه بر بازدیدهــای داخلی و خارجی 
مختلف، جلسه های توجیهی توسعه کشــت های گلخانه ای و حمایت های فنی، 

اعتباری و تسهیالتی با هماهنگی بخشداران و فرمانداران برگزار شده است.
اسدی تأکید می کند: خوشــبختانه در صدور مجوز و هماهنگی با دستگاه های 
خدمات رسان برای تاســیس واحدهای گلخانه ای مشــکلی نداشته ایم. مشکل 
ما دراین زمینه با بخشداری هاســت، چراکه پس از صدور مجوز تأســیس برای 
تولیدکننده و طی فرایند قانونی آن، بخشداری ها مجددا از دستگاه های ذی ربط، 
برای صدور مجوز استعالم می گیرند که این موضوع، سبب افزایش کاغذبازی های 
اداری و همچنین سلب انگیزه متقاضی برای سرمایه گذاری می شود و مشکالتی 

برای فعاالن این حوزه ایجاد می کند.

توسعه کشت گلخانه ای
استان مرکزی یکی از مستعدترین استا ن ها برای توسعه کشت گلخانه ای است، 
به گونه ای که در سال 139۲ سطح زیرکشــت گلخانه ها در این استان حدود 
45۰هکتار بود و ۲۰هزارتن انواع ســبزی و صیفی از این گلخانه ها برداشــت 

می شد. 
به گفته مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان مرکزی، مساحت 
گلخانه های این استان در پایان سال گذشــته به 7۸۰هکتار افزایش یافت و 
6۰هزارتن انواع محصوالت سبزی و صیفی شــامل خیارسبز، گوجه فرنگی، 
فلفل و... دراین گلخانه ها تولید شده اســت.»علی اصغــر زارعی« می افزاید: 
فقط در سال گذشــته بیش از 4۰هکتار گلخانه دراین استان ساخته شده و 
درحال حاضر 19هکتار گلخانه دردست اجراست. ساالنه حدود 1۰هزارتن 
از محصوالت گلخانه ای استان مرکزی به کشورهای مختلف صادر می شود و 
درحال حاضر برنامه زمان بندی شده 3ساله در تمامی شهرستان های استان 

مرکزی برای احداث گلخانه های بزرگ درحال اجراست.
وی اضافه می کند: همچنین تا پایان سال جاری باید 16۰هکتار گلخانه به 

مجموع گلخانه های این استان افزوده شود.

فاطمه چاپاری
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
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ركود  در صنعت  لرستان
حدود 3۰درصد از واحدهای صنعتی لرستان به دلیل نبود 
سرمایه درگردش و ضعف بازاریابی در رکود به سر می برند

فاطمه کاظمی
خبرنگار

در سال های اخیر روند مهاجرت از شهرها و استان های 
کم ترتوسعه یافته به پایتخت و سایر کالنشهرهای کشور 
روند روبه رشدی را طی کرده است که کارشناسان دالیل 
گوناگونــی را برای چنین وضعیتی برشــمرده اند، این 
درحالی است که دالیل اقتصادی و معیشتی همچنان 
درصدر عوامل افزایش دهنده مهاجرت است؛ موضوعی 

که دراستان لرستان هم به وضوح قابل مشاهده است.
درچنین شــرایطی کارشناســان معتقدند بیــکاری از 
مهم ترین عواملی است که بخش قابل توجهی از لرستانی ها 
و به ویژه جوانان را به سودای دستیابی به شغل و درآمد بهتر 
رهسپار تهران و البته سایر کالنشهرهای کشور کرده است. 
درایــن میان عــدم بهره گیری مناســب از ظرفیت های 
اقتصادی اســتان، به ویژه در حوزه صنعت، ســبب دامن 
زدن بیش از پیش به چالش بیکاری در لرستان شده است.

مهاجرت به سودای یافتن شغل
آمارها و البته گفته های مســئوالن لرســتان، از حجم 
قابل توجه مهاجرت لرســتانی ها به شهرهای بزرگ تر 
به دلیل بیکاری حکایت دارد. دراین میان نباید فراموش 
کــرد صحبت از اســتانی اســت که به دلیل شــرایط 
جغرافیایی ویژه اش، ظرفیت های باالیی در حوزه تولید 
و ســرمایه گذاری دارد، اما درحال حاضر موتور صنعت 

لرستان با 5۰درصد ظرفیت درحال فعالیت است.
در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از جوانان تحصیلکرده 
و کارگران ماهر لرستانی مجبور به ترک شهر و دیار خود 
می شوند تا بلکه در شــهرهای بزرگ تر به شغل و درآمد 
مناسبی دســت یابند و بتوانند آینده بهتری را برای خود 
و خانواده شان رقم بزنند؛ موضوعی که در بیشتر موارد به 
حاشیه نشینی و دردســرهای متعاقب آن ختم می شود. 
آمارهای استانی نشان می دهد بین ســال های 139۰ تا 
1395 بیش از 41هزارو 136نفر از لرستان به استان تهران 

مهاجرت کرده اند.

با ایــن وجود، ایــن روزهــا و درشــرایطی که بخش 
قابل توجهــی از واحدهای صنعتی لرســتان در رکود 
به سر می برند، اما بسیاری از فعاالن این عرصه امیدوارند 
دولت سیزدهم با اتخاذ رویکردهای تولیدمحور، بتواند 
گام های موثری برای برون رفت از چنین وضعیتی بردارد 
و صنایع این اســتان محروم، اما پرظرفیــت را از رکود 

کنونی نجات دهد.
بررسی ها نشــان می دهد نبود ســرمایه درگردش و 
مشــکالت دسترســی به بازارهای فــروش، ۲مورد از 
مهم تریــن چالش های پیــش روی واحدهای صنعتی 
لرســتان اســت که رفع آنها بیش از همه چیز به اتخاذ 
تدابیر موثر ازسوی مسئوالن استانی و کشوری نیاز دارد. 
عالوه براین، بعضی از واحدها نتوانسته اند خطوط تولید 
خود را بازسازی کنند و همچنان با دستگاه ها و خطوط 

تولید 4۰سال قبل درحال فعالیت هستند.
 درچنین شــرایطی، بدیهی اســت که ایــن واحدها 
نمی تواننــد بــا واحدهــای بــه روز کــه محصوالت 
باکیفیت تری تولید می کنند، به رقابت بپردازند. ازسوی 
دیگر مشکالت حقوقی، بروز اختالف میان شرکا و تملک 
دارایی واحدها ازســوی بانک ها به دلیل بدهی، از دیگر 
مشکالتی به شمار می رود که سبب به تعطیلی کشیده 

شدن برخی واحدهای صنعتی در لرستان شده است.

رکود 30درصد از واحدهای صنعتی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان با بیان 
اینکه دراین اســتان تاکنون حدود هزارو ۲۰۰پروانه 
بهره برداری صنعتی صادره شده است، می گوید: حدود 
3۰درصد از این واحدها راکد هستند و فعالیتی ندارند، 
اما بقیه همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند؛ اگرچه 
نحوه فعالیت آنها با ظرفیت های متفاوتی انجام می شود. 
»بختیار رازانی« می افزاید: درواقع بعضی از این واحدها 
با ظرفیت زیر ۲5درصد و بعضی بــا ۲5 تا 5۰درصد از 
ظرفیت خود فعالیت می کننــد. همچنین برخی با 5۰ 
تا 75درصد از ظرفیت خود به کارشان ادامه می دهند 

و تعدادی نیز با ظرفیت باالی 75درصد فعال هستند.

وی با تأکید بر اینکه درمجمــوع می توان گفت موتور 
صنعت استان لرستان درحال حاضر با حدود 5۰درصد 
ظرفیــت درحــال فعالیت اســت، ادامــه می دهد: از 
هزارو۲۰۰ پروانه صادرشــده در اســتان، 4۰۰پروانه 

ازطریق شرکت شهرک های صنعتی صادر شده است.
رازانی با بیان اینکه واحدهای مســتقر در شهرک های 
صنعتی لرستان نیز با مشکالت مختلفی مواجه هستند، 
تأکید می کند: ۲5درصد از واحدهای مســتقر دراین 
شــهرک  ها غیرفعال و بقیه، فعال هستند که البته این 
فعالیت در بیشــتر مواقع با ظرفیتــی کم تر از ظرفیت 

اسمی صورت می گیرد.

مشکالت موجود
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان درباره 
مهم تریــن مشــکالت واحدهای صنعتی این اســتان 
نیز می گوید: درحال حاضر کمبود ســرمایه درگردش 
مهم ترین مشکل این واحدهاست، به گونه ای که درنهایت 
تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی نمی توانند مواد 

اولیه خود را تهیه کنند و به تولید ادامه دهند.
رازانی می افزاید: ازســوی دیگر ضعف های موجود در 
زمینه دسترسی به بازارهای فروش، دردسرهای زیادی 
برای صنایع لرســتان به وجــود آورده و چرخه تولید و 

عرضه آنان را به چالش کشیده است.
وی عنوان می کند: عالوه بر مشکالت موجود در زمینه 
بازاریابی، باید به فرســوده بودن دســتگاه ها در بخش  
قابل توجهی از صنایع اســتان نیز اشــاره کرد که توان 
رقابت را از آنان سلب کرده است. براین اساس نوسازی 
خطوط تولید ضرورتی انکارناپذیر برای خروج صنایع 

لرستان از رکود کنونی است. 

اجرای 2برنامه محوری
رازانی با بیــان اینکه برای رفع این مشــکالت اجرای 
۲برنامه محوری را در دســتورکار قرار داده ایم، اظهار 
می کند: ابتدا درتالش هستیم که با اختصاص تسهیالت 
موردنیاز، واحدهای راکد را به چرخه تولید بازگردانیم، 

چون خط تولید بیشــتر آنها آماده فعالیت اســت، اما 
به دلیل کمبود سرمایه درگردش، قادر به تولید نیستند. 
براین اساس این گونه واحدها را برای دریافت تسهیالت 
به بانک ها معرفــی یا به آنها کمــک می کنیم که یک 

محصول جدید تولید کنند. 
وی می افزاید: ازســوی دیگر با کمک دستگاه قضایی، 
تالش می کنیم مشــکالت حقوقی میان شرکا را رفع 
کنیم. براین اساس در سال جاری موفق شده ایم 14واحد 

غیرفعال را به چرخه تولید بازگردانیم.
رازانی ادامــه می دهــد: همچنین بــرای عارضه یابی 
واحدهایی کــه با کم تر از ظرفیت اســمی خود درحال 
فعالیت هستند نیز از مشاوره های کلینیک کسب وکار 
اســتفاده کرده ایم تا بتوانیم آنها را به حداکثر توان در 
تولید برســانیم. بنابراین به ظرفیت رساندن واحدهای 
صنعتی، یکی دیگر از مهم تریــن برنامه های ما دراین 

حوزه بوده است.

حمایت از سرمایه گذاری های جدید
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی لرســتان 
همچنین تصریح می کند: درحال حاضر 1۸شــهرک 
صنعتی، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه در استان لرستان 
فعال هســتند که از امکانات زیربنایی مورد نیاز برای 
فعالیت واحدهای صنعتــی برخوردارند و این آمادگی 
را داریم که واحدهای صنعتی جدیدی را دراین مناطق 

مستقر کنیم.
رازانی می افزاید: استان لرســتان به دلیل برخورداری 
از مزیت های ویــژه ای، ازجملــه توانایــی در تأمین 
آب موردنیــاز واحدهــای صنعتی، مورد اســتقبال 
سرمایه گذاران صنعتی قرار می گیرد و این استقبال در 

سال های اخیر بیشتر هم شده است.
وی اضافــه می کند: در 6ماهه نخســت ســال جاری، 
واگذاری واحدهای صنعتی در شــهرک های صنعتی 
استان۲/5برابر مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته 
و این به معنای افزایش رغبت سرمایه گذاران به فعالیت 

در لرستان است.

 عمارت شاپوری در شیراز
عکس: سیاوش حضوری
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