
پرواز بادبادك هاي شادی
كاروان شادي به بوستان واليت تهران رسيد تا كودكان كار، لحظات خوش و  به ياد ماندني را تجربه كنند

يادداشت
محمد يكرنگي؛ وكيل دادگستري و استاد دانشگاه

ممنوعيت خروج از كشور يك »محدوديت از حق« 
براي شهروندان اســت. وقتي قرار است محدوديت 
در حق اعمال شــود، بايد ضوابطي براي آن محدوديت حاكم شود. نخستين و 
بديهي ترين ضابطه اين اســت كه فرد از اين محدوديت مطلع شود. دوم و سوم 
اينكه بداند چرا و از سوي چه نهادي اين محدوديت بر او اعمال شده است و چهارم 

اينكه امكان درخواست رســيدگي مجدد خارج از آن نهاد را 
داشته باشد؛ يعني بتواند اعتراض كند. اينها مواردي هستند 

كه با عنوان »اصول حاكم بر محدوديت هــا« در مورد همه محدوديت هايي كه 
نسبت به حقوق شهروندان اعمال مي شود، بايد اجرا شود.

 ايجاد اعتماد
 با منع گذاري ضابطه مند
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حافظ  پژوهان ما 
درجا می زنند

دانشگاه ها اتاق 
فكر دولت باشند

 خطر  نوسان
 آمار مرگ  و  ابتال

 گفت وگويي متفاوت با 
 عبدالعلي دستغيب

درباره حافظ و حافظ پژوهي

  حدود 25سال است كه 20مهر 
حافظ و ديوان او را در شيراز علم 
مي كنند و ارديبهشت ماه هم 

سعدي شناسي مطرح مي شود. در 
اين ربع قرن، يك نفر حافظ شناس 

واقعي پيدا نشده  است

رئيس جمهور در نخستين حضور خود 
در دانشگاه به بهانه  بازگشايي رسمي 
سال تحصيلي دانشگاه ها با مطالباتي 
از جانب طيف هاي سياسي دانشجويي 
مواجه بود. او در پاســخ به گاليه تنها 
دانشجوي سخنران اين مراسم مبني 
بر عدم حضور نمايندگان تشكل هاي 
دانشجويي در جلسه گفت: من حتما 
مايل هستم كه ســخنان تشكل ها را 

بشنوم. صفحه2 را بخوانيد.

رئيسی در دانشگاه تهران:

  گفت و گو با رئيس كارگروه بهداشت
و پيشگيری ستاد ملی مقابله با كرونا

  درصد پوشش واكسيناسيون بايد از 
70درصد به 85 درصد افزايش پيدا كند؛ 

چرا كه واريانت هاي جديد در راه است

  اثربخشی واكسن 100 درصد نيست و 
به تنهايی نتوانسته و نخواهد توانست ما 

را به شرايط عادی زندگی برگرداند

  كرونا در صورت صفر شدن تعداد 
مرگ هاي روزانه، كنترل مي شود

 دق شدن 
در  دريای هلمند

بازی  مرکب

زاكاني: دولت هاي گذشته به تعهد خود در پرداخت سهم 50درصدي 
توسعه مترو  و ۳۳درصدي يارانه بليت عمل نكردند

  مردم منطقه بيش از همه خيانت اشرف غني را زمينه  ساز تسلط 
طالب ها بر دايكندي و ساير واليت هاي افغانستان مي دانند

  اهالي دايكندي مي گفتند:نخستين ايراني هستي كه بعد از ۳0سال 
 به اينجا پا گذاشته اي. ۳0سال پيش 6نفر از سپاه براي كمك به مردم

 در جنگ  با شوروي آمده بودند

 توسعه  حمل ونقل عمومي
با كمك دولت سرعت مي گيرد

در بازديد شهردارتهران  از پروژه توسعه جنوبی خط 6 مترو مطرح شد

خبرنگار همشهري اولين فرد ايراني است  كه به منطقه 
فراموش شده دايكندي افغانستان  پا مي گذارد. گزارش او  
از  كوچ اجباري ساكنان اين منطقه بحران زده را بخوانيد
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رهبري 

یادداشت

  پيام تسليت در پي درگذشت 
حجت االسالم  محمدي تاكندي

حضرت آیت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشــت حجت االســام 
والمســلمين آقاي شــيخ علــي محمدي تاكندي را تســليت 
گفتنــد. به گــزارش پایــگاه اطاع رســاني دفتر مقــام معظم 
 رهبــري، متــن پيــام رهبــر انقــاب به این شــرح اســت: 
بســم اهلل الرحمن الرحيــم، درگذشــت عالم متخلــق جناب 
حجت االسام والمسلمين آقاي حاج شيخ علي محمدي تاكندي 
رحمت اهلل عليه را به مردم عزیز قزوین و به ویژه به خاندان محترم 
و ارادتمندان و دوستان آن مرحوم تسليت عرض مي كنم و رحمت 

و مغفرت الهي براي ایشان مسألت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي، 1۹مهر1400

پيام تبريك رهبر معظم انقالب به ورزشكاران كشتي فرنگي
درپي موفقيت ورزشكاران كشورمان در مسابقات كشتي فرنگي 
قهرماني جهان، حضرت آیت اهلل خامنه اي در پيامي از این پهلوانان 
و مربي آنان تشكر كردند. به گزارش پایگاه اطاع رساني دفتر مقام 

معظم رهبري، متن پيام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

آفرین بر پهلوانان كشتي فرنگي كشور و مربي آنان كه همه به ویژه 
جوانان را شاد كردند. ان شاءاهلل موفق باشيد.

سيدعلي خامنه اي
1۹مهر1400

ايجاد اعتماد با  منع گذاري ضابطه مند
  حال وقتي ما مي خواهيم ممنوعيت خروج 
از كشور را   براي شهروندي اعمال كنيم، باید 

همين ضوابط را هم رعایت كنيم.
البته ما در قانون ضوابط هم داریم و اینگونه نيست كه بي ضابطه 
باشــد. اما همانطور كه رئيس قوه قضایيه تأكيد كرده اند ضوابط 
فعلي نارسایي هایي دارد كه باید اصاح شوند. ما چندین مصوبه 
داریم كه اعام كرده است  كه دستگاه هایي كه ممنوعيت خروج 
از كشور به افراد مي دهند باید به آنها اعام كنند، نه اینكه به قول 
آقاي اژه اي فرد در فرودگاه و وقتي با خانواده عازم ســفر است، 

مطلع شود.
مثا ما یك مصوبه داریم كه ســال 73براي بر طرف كردن برخي 
اشكاالت اجرایي الیحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكي 
اباغ شد. مســئله هم از آنجا شروع شــد كه این سال زماني بود 
كه موضوع ممنوع الخروج شــدن بدهكاران بانكــي اوج گرفت. 
در پي اجراي این ممنوع الخروجي مشــكاتي آشكار شد. مثا 
اینكه ممنوع الخروجي به كجا اعام شود. همچنين وقتي مثا به 
دادستاني نام و نام خانوادگي یك نفر اعام مي شد، ده ها نفر هم نام 
آن یك نفر داشتيم كه رفع این اشكاالت اجرایي، اباغ این مصوبه 
را ضروري كرد. در بند 4همين مصوبه گفته شــده كه باید حتما 

به خود فرد گفته شود كه ممنوع الخروج است.
مصوبه دیگري با عنوان »رسيدگي به امور افراد ممنوع الخروج از 
كشور« از سوي شوراي عالي اداري سال84 در این زمينه داریم كه 
گفته همزمان با اعــام ممنوع الخروجي به اداره گذرنامه به خود 

فرد هم اعام شود كه ممنوع الخروج است.
مصوبه ســومي هم داریم كه تلویحا مي توان از آن برداشت كرد 
كه باید این محدودیت به افراد اعام شود كه مربوط به سال85 
است. آن زمان در دستورالعملي كه براي خمير شدن پرونده هاي 
راكد اباغ شد، تأكيد شده بود پرونده هایي كه براي خمير شدن، 
یا ماندن و اسكن شدن فرستاده مي شوند، باید در آنها  از مواردي 
مانند رفع ممنوع الخروجي مطمئن شــده باشيد و فرد نيز مطلع 
شده باشد. یعني قانونگذار هم به اطاع دادن ممنوع الخروجي و 
هم رفع آن نظر داشته است،  اما ما قانوني نداریم كه طبق آن افراد 

بتوانند اعتراض كنند.
یكي از دستورات روز گذشــته آقاي اژه اي این بود كه از معاونت 
حقوقي قوه قضایيه هم خواست كه اصاح قانون براي ساماندهي 
نحوه ممنوع الخروج كردن افراد را بررســي كند تا درصورت نياز، 

موضوع از طریق مجلس شوراي اسامي پيگيري شود.
این دستور به نظر من بسيار منطقي است و قانون بهتر و قوي تر از 
دستورالعمل و بخشنامه است؛ چراكه هر محدودیتي را افراد خود 
باید براي خودشــان وضع كنند و وقتي مجلس شوراي اسامي 
تصميم بگيرد، یعني مردم با یك واسطه تصميم گرفته اند. وقتي 
مجلس ضوابط را به عنوان قانون مشخص كند كه این ممنوعيت 
چگونه باشد و كجا اعمال كند و چه  مدت باشد و اگر غيرقانوني 

بود مي توانند خسارت بگيرند یا خير،  خيلي بهتر است.
مسئله دیگر در این زمينه كه آقاي اژه اي قبا به آن اشاره كرده 
بود تعدد مراكزي اســت كه مي توانند ممنوع الخروجي را صادر 
كنند. به نظر من اینجا هم منطقي است كه از سوي یك نهاد این 
حق سلب شود. ما نمي توانيم به طور مستقيم به مراكز اداري اجازه 
دهيم كه از شهروندان ســلب حق كنند بلكه بانك ها یا سازمان 
ماليات هم باید در خواست ممنوع الخروجي فرد را از نهاد قضایي 
بخواهند و این حق توسط نهاد قضایي سلب شود. مثا نهادي در 
دادستاني كل تشكيل شود با نمایندگاني از بانك ها و چند قاضي 
كه تصميم بگيرند كه فرد باید ممنوع الخروج بشود یا خير؛ آن هم 
تصميمي كه قابليت اعتراض داشــته باشد و دستگا ه هاي اداري 

نباید حق تحدید حقوق افراد را داشته باشند.
 بدیهي اســت كه فرد ممنوع الخروج شده اگر در فرودگاه مطلع 
شود همه برنامه هاي او به هم مي ریزد. از این بدتر مواردي است 
كه ممنوع الخروجي در مورد افراد خارج از كشور اعمال مي شود. 
فرد به كشور مي آید و وقتي مي خواهد خارج شود متوجه مي شود 
كه ممنوع الخروج است. چنين موضوعي واقعا همه آرامش فرد 
را به هم مي ریزد و اعتماد او را ســلب مي كند. قانون براي ایجاد 
آرامش در جامعه وضع مي شود و دستگاه قضایي براي این است 
كه وقتي حقي از یك شهروند سلب مي شــود، او این آرامش را 
داشته باشد كه مي تواند به جایي برود و احقاق حق كند. اگر این 
موارد در زمينه ممنوع  الخروجي رعایت نشود، فرد هر لحظه این 
اضطراب را دارد كه ممكن است ممنوع الخروج شود. اما وقتي از 
اباغ آن مطمئن باشد، مي داند كه تا وقتي به او اطاع نداده اند، 
ممنوع الخروج نيست و این امر در جامعه آرامش و اعتماد ایجاد 
مي كنــد و این اعتماد هم پشــتوانه اي خواهد بــود براي دیگر 

اقدامات دستگاه قضا.

  ممنوع الخروجي، ازجمله احكامي 
است كه چند و چون صدور و اعام آن قضايی

همواره شــمار زیادي از مردم را به 
دردسر انداخته و بارها و بارها در حوزه هاي مختلف 
اجتماعي، سياســي و حتي ورزشي خبر ساز شده 
اســت؛ منعي كــه وقتــي گریبانگيــر چهره اي 
شناخته شده در عالم سياســت، ورزش یا سينما 
مي شود جنجال آفرین شده و هربار داستان به ميز 
نقد و بررسي كارشناســان و صاحب نظران قضایي 
كشانده شده، اما هر دفعه بدون ایجاد تغييري جدي 
در روند آن، چند صباحي پس از توجه رســانه ها 

فروكش كرده است.
اطاع دقيقه نودي افراد از ممنوع الخروجي خود، 
نبود دليل مكفي یا نهاد ویژه اي براي اعام و صدور 
دســتور این منع، پرتكرار ترین نقدهایي است كه 
همواره به داســتان ممنوع الخروجي ها وارد شده 
است. نقدهایي كه در سطح كان بر ميزان اعتماد 

عمومي به دستگاه قضایيه نيز اثر گذار بود.
دیروز اما غامحســين محســني اژه اي از صدور 
بخشــنامه اي در مورد روند ممنوع الخروجي ها و 
نظارت جدي بــراي رعایت ضوابــط آن خبر داد؛ 
خبري كه مي تواند نویدبخش اصاح و ساختارمند 

كردن این داستان پرآسيب و نقد باشد.
البته ایــن نخســتين بار نيســت كــه اژه اي در 
زمــان ســكانداري اش بر دســتگاه قضــا درباره 
ممنوع الخروج هــا ســخن مي گویــد. او پيش تر 
نقدهاي قابــل تاملي بــه غيرضابطه منــد بودن 
ممنوع الخروجي ها مطرح كرده بود. دليل اهميت 
صحبت هاي دیروز او در این حوزه اما تأكيدش بر 

صدور بخشــنامه اي در این زمينه بود و دستوراتي 
را خطاب به 3نهاد مرتبط با این موضوع صادر كرد.

رئيس دســتگاه قضا دیروز در جلسه شوراي عالي 
قوه قضایيه از دادستان كل كشور و سازمان بازرسي 
خواست كه بر روند ممنوع الخروجي ها نظارت جدي 
داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود، به دادستان 
انتظامي قضات دستور داد كه پس از صدور بخشنامه 
مربوطه با افرادي كه از اجراي بخشــنامه تخطي 
مي كنند برخورد كند و در ســومين مــورد هم از 
معاونت حقوقي قوه قضایيه خواست كه اصاح قانون 
براي ســاماندهي نحوه ممنوع الخروج كردن افراد 
را بررســي كند تا در صورت نياز، موضوع از طریق 

مجلس شوراي اسامي پيگيري شود.
رئيــس قــوه قضایيــه همچنين بــا اشــاره به 
ممنوع الخروج كردن افراد توسط برخي دستگاه ها 
ازجمله سازمان مالياتي و بانك ها و برخي مراجع 
قضایــي گفت: آمار كســاني كــه ممنوع الخروج 
مي شوند زیاد نيست، اما كم هم نيست و این مسئله 

باعث بروز مشكاتي براي مردم شده است.
محسني اژه اي افزود: اول باید معلوم شود كه كدام 
دستگاه ها اجازه دارند افراد را ممنوع الخروج كنند 
و چه كساني و براي چه مدتي باید ممنوع الخروج 
شوند و اینكه به مردم بدون هيچ توجيه قانوني اعام 
نشود كه ممنوع الخروج شده اند و در فرودگاه متوجه 

موضوع شوند، خسارت بار است.
وي ادامه داد: گاهي فردي ممنوع الخروج مي شود 
كه بعداً معلوم مي شود ضرورتي براي این كار نبوده 
و مشــكل دیگر این اســت كه حتي برخي افراد با 
آنكه قانون تصریح كرده حكــم ممنوع الخروجي 

پس از ۶ ماه بااثر مي شود باز هم با وجود پرداخت 
ماليات ها، تســویه با بانك ها و یا صــدور قرار منع 
تعقيــب و پایــان دوره محكوميــت، همچنــان 
ممنوع الخروج هســتند و به این مســئله توجهي 

نمي شود.
رئيس قوه قضایيه گفت: اخيرا یكي از مسئوالن از 
استان بوشهر با وي تماس گرفته و اظهار داشته براي 
انجام كاري قصد سفر به خارج از كشور را داشته، اما 

در فرودگاه متوجه شده كه ممنوع الخروج است.
ضابطه مند كردن داستان ممنوع الخروجي ها 

در حالــي از ســوي رئيس دســتگاه 
قضا مــورد تأكيــد قــرار گرفته كه 
محســني اژه اي پيــش از ایــن و در 
نخســتين هفته هــاي انتصاب خود 
به عنوان رئيــس دســتگاه قضا هم 
تأكيد كرده بود: افرادي هســتند كه 

به دليل آنكــه ممنوع الخروج 
بوده انــد نگراني دارند كه 

به محض ورود به مرز 
دســتگير شــده و 

راهي زندان شوند 
و به اتهامات آنها 
رسيدگي نشود 
كه ایــن افراد 
با  مي توانند 
هنگي  هما
سيستم  با 
یــي  قضا
و بــدون 

آنكه بازداشت شوند، به كشور بازگردند.
رئيس دستگاه قضا بر همين اساس به دادستان ها 
و رؤساي كل دادگستري ها متذكر شد افرادي كه 
در ســاليان دور ممنوع الخروج بودند و اكنون نيز 
حكم جلب ندارند، ضرورتي نــدارد صرفاً به خاطر 
ممنوع الخروج بودن، در بدو ورود به كشور دستگير 

شوند و حتماً نباید این كار انجام شود.
اژه اي تأكيــد كرد: بســياري از افراد كــه پرونده 
كيفري یا حقوقي دارند به خصوص آنها كه مسئله 
حقوقي دارنــد و مدت زیــادي از حكم جلب یا 
ممنوع الخروجي آنها گذشــته، ضرورتي 
براي بازداشت شــان وجود ندارد و این 
افراد مي توانند با اعــام زمان و نحوه 
ورودشان به مركز ارتباطات قوه قضایيه 
یا دادستان ها، بدون نگراني وارد كشور 

شوند.
پيش تر محسني اژه  اي در بيستمين 
همایش سراسري دادستان ها 
هم با اشاره به این موضوع 
تأكيد كــرد: اگر صدور 
چــون  قرارهایــي 
لخروجــي  ممنوع  ا
ضرورت داشت، در 
گام اول در صورت 
عدم  منــع قانوني 
به فرد اعام شود 
دوم  گام  در  و 
نيــز بــه محض 
رفــع ضــرورت، 

محدودیت برداشته شود.
وي ادامه داد: اگر قاضي تشخيص مي دهد كه باید 
كسي ممنوع الخروج شود و مشــكل امنيتي هم 
پيش نمي آیــد، همان لحظه بایــد او را در جریان 
قرار دهد؛ نه اینكه فرد وقتي همــراه با خانواده یا 
هيأت كاري مي خواهد به ســفر بــرود و متحمل 
هزینه شده، در فرودگاه متوجه شود كه نمي تواند از 
كشور خارج شود. محسني اژه  اي خاطرنشان كرد: 
در مدت اخير با مصادیقــي در این زمينه برخورد 
كرده ام كه مي شد به فرد قبل از حضور در فرودگاه، 

ممنوع الخروجي اش اطاع داده شود.
رئيس قوه قضایيه همچنين در نخستين نشست 
شوراي عالي قوه قضایيه با شوراي قضایي استان ها 
با اشــاره به تعدد مراجعي كه در كشــور دستور 
ممنوع الخروجي صادر مي كنند، از دولت خواست 
كه براي ایــن موضوع نيز تدبيري بيندیشــد تا از 

مشكات مردم كاسته شود.
رئيس دستگاه قضا براي نمونه به اختيارات بانك ها 
و سازمان امور مالياتي براي ممنوع الخروج كردن 
افراد اشــاره كرد و گفت: گاهي حتي به فرد اطاع 
نمي دهند كه ممنوع الخروج است و آن فرد همراه 
خانواده یا شركاي كاري خود قصد انجام سفر دارد، 
اما در فرودگاه از خروجش جلوگيري مي شود كه این 

كار موجب اخال در برنامه زندگي افراد مي شود.
حال به  نظر مي رسد با صدور بخشنامه جدید، شاهد 
اتفاقاتي از این دست كه افراد در فرودگاه و ندانسته 
ممنوع الخروج شده باشند، نباشيم؛ موضوعي كه 
قطعا در رفع آسيب هاي ناشي از روند قبلي و افزایش 

اعتماد عمومي به دستگاه قضایي مؤثر خواهد بود.

 خداحافظي با ممنوع الخروجي هاي دقيقه نودي
رئيس قوه قضایيه به دادستان كل كشور و سازمان بازرسي مأموریت داد در قالب بخشنامه اي منع خروج افراد از كشور را ضابطه مند كنند

سخنگوي وزارت خارجه با تأیيد برگزاري دور چهارم مذاكرات ایران و عربستان خبر داد

تعامالت برجامي در راه است
در روزهاي آتي تعامات دیپلماتيك بيشتري در حوزه برجام اتفاق مي افتد و دور 

چهارم گفت وگوهاي ایران و عربستان برگزار شده است؛ اینها مهم ترین خبرهایي ديپلماسی
است كه سخنگوي وزارت خارجه در نشست خبري خود داده است. درحالي كه 
وزیر خارجه نيز اعام كرده ایران به زودي به مذاكرات وین بازمي گردد و تركيب تيم مذاكره كننده 
نيز در حال نهایي شدن است.  سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه دیروز گفت كه تيم 
مذاكره كننده مثل گذشته از نهادهاي مرتبط تشكيل مي شود و قرار نيست بر سر متن جدیدي 

توافق شود. هر چند توضيحات خطيب زاده چندان شفاف نيست اما به نظر مي رسد كه دور هفتم 
گفت وگوها در وین در ادامه ۶  دور مذاكره پيشين برگزار خواهد شد. البته خطيب زاده تاریخ 
دقيقي براي برگزاري دور هفتم اعام نكرد و فقط گفت كه دوستان ما شبانه  روز در حال مرور 
مباحث هستند و »حتي یك ساعت را بعد از اینكه فرایند بررسي داخلي در مورد مذاكرات به 
جمع بندي برسد براي نهایي كردن تاریخ مذاكرات از دســت نخواهيم داد.« او در واكنش به 
اظهارات مقامات اروپایي و به طور مشخص صدراعظم آلمان درباره لزوم بازگشت سریع كشورمان 
به مذاكرات نيز گفت: اگر بي عملي اروپا نبود، جسارت ترامپ نمي توانست اتفاق بيفتد چنان كه 
از برجام خارج شود و قطعنامه2231 شوراي امنيت را نقض كند. در روزهاي اخير مقامات اروپایي 
و آمریكایي بارها بر ضرورت ادامه مذاكرات وین تأكيد كردند و حتي وزیر خارجه آمریكا گفت كه 

پنجره دیپلماسي براي هميشه باز نخواهد ماند.

متن و توافقنامه  جديد در وين پيگيري نمي شود
سخنگوي وزارت خارجه درباره جزئيات تيم مذاكره كننده كه سؤاالت زیادي درباره  آن وجود 
دارد نيز توضيحاتي داد. او گفت: همانطور كه بارها گفته ایم مذاكرات وین انجام مي شود و روند این 
موضوع در داخل وزارت خارجه در حال پيگيري است. این مذاكرات )مذاكرات وین( گفت وگوهاي 
فني براي اطمينان از اجراي كامل برجام از سوي تمامي طرف هاست لذا قرار نيست كه هيچ متن 
و توافقنامه جدیدي مذاكره شود. او تأكيد كرد كه در دوره هاي قبل نيز بنا به نياز نمایندگاني از 
دستگاه هاي مرتبط و دخيل ازجمله بانك مركزي و وزارت نفت در این مذاكرات بوده اند و اكنون 
نيز همين گونه است. طبق توضيحات وزیر امور خارجه و شنيده ها نيز به نظر مي رسد كه سرپرستي 
هيأت مذاكره كننده را معاونت سياسي وزارت خارجه یعني علي باقري كني برعهده خواهد داشت. 
از فروردین1400 تا خرداد، ۶ مذاكره ميان ایران و طرف هاي برجام در وین برگزار شد كه به توافق 
نهایي منجر نشد و ادامه آن به دولت سيزدهم موكول شد. حال باید دید كه در چنين شرایطي، 

سرنوشت توافق هسته اي چگونه رقم خواهد خورد.

تهران و رياض همچنان در مسير مذاكره
برگزاري دور چهارم گفت وگوهای تهران و ریاض در عراق نيز به شــكل رسمي تأیيد شد. 

پيش از این رســانه ها اخباري درباره مذاكرات ایران و عربستان منتشــر كرده بودند اما 
دیروز خطيب زاده اعام كــرد كه دور چهارم گفت وگو همزمان بــا حضور هيأت ایران در 
نيویورك انجام شده اســت. او گفت كه طبق توافق هيأت  هاي ایران و عربستان قرار است 
این گفت وگوها پشت درهاي بسته انجام شــود اما تماس ها و دریافت پيام ها بين 2 كشور 
بدون انقطاع ادامه داشته و دارد. خطيب زاده همچنين درباره محورهاي این مذاكرات افزود: 
همانطور كه پيش از این گفتم در این رایزني ها بيشترین تمركز درباره موضوعات دوجانبه 
و منطقه اي و به تخصيص حوزه خليج فارس بوده است. در همين چارچوب یمن هم بخشي 
از این گفت وگوهاست. او تأكيد كرد: سرنوشت یمن باید از طریق مردم یمن و اعمال اراده 
آنها تعيين شود. آنچه ما مي توانيم در این زمينه انجام دهيم تسهيل این گفت وگوهاست 
و عربســتان نيز باید جنگ یمن و ادامه محاصره ظالمانه مردم این كشور را متوقف كند. 
سخنگوي وزارت خارجه گفت كه تاش داریم كه روابط ایران و عربستان به تحقق آرامش، 
صلح و ثبات در منطقه خليج فارس كمك كند. روابط دیپلماتيك ایران و عربستان از سال۹4 
و پس از اعدام شيخ نمر و در پي آن حمله به سفارت عربستان در تهران به طور كامل قطع 
شده است. با این حال با تغيير دولت در آمریكا تغيير آشكاري در مواضع پادشاه عربستان 
و محمد بن سلمان، وليعهد این كشور پيدا شد و آنها تأكيد كردند كه خواستار روابط خوب 
با ایران هستند. هر چند كه ادعاهاي سعودي ها عليه ایران در نشست هاي بين المللي نيز 
همچنان ادامه دارد اما به نظر مي رسد كه گفت وگوهای تهران و ریاض مي تواند آغاز فصل 

جدیدي در روابط دوكشور باشد.

رئيس جمهور در مراسم آغاز سال تحصيلي جدید:

دانشگاه ها اتاق فكر دولت باشند
رئيس جمهور در نخســتين حضور خود در مراســم 

بازگشایي رسمي سال تحصيلي دانشگاه ها سخنراني دولت
كوتاهي در مقایسه با رئيس دولت قبل داشت. تاالر عامه 
اميني دانشــگاه تهران به علت بيماري كرونا ظرفيــت 50درصدي 
دانشگاهيان را در خود جاي داده بود و برخاف مراسم هاي 1۶آذر )روز 
دانشــجو( اكثریت قریب بــه اتفاق حاضــران در جلســه، مدیران 
وزارتخانه هاي علوم و بهداشت، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي 
بودند. تصاویر منتشر شده از این مراسم گویاي حضور حدودا 250نفري 
مهمانان بود و به گفته سرپرست دانشگاه تهران 40دانشجو در این مراسم 
حاضر بودند. یك دانشجو خارج از مجموعه تشكل هاي دانشجویي به 
همراه رئيس دانشگاه تهران قبل از رئيس جمهور سخنراني داشتند كه 
همين اتفاق اعتراض برخي دانشجویان نسبت به محدودیت هاي ایجاد 

شده را به همراه داشت.
طرح دغدغه هاي سياســي و اجتماعي از دوره اصاحــات به بعد در 
نشست هاي دانشجویي با روساي جمهور مرسوم شد و به طرح مطالبات 
آنها در فضاي آزاداندیشي دانشگاه ها انجاميد؛ طرحي كه همواره از سوي 

رهبر معظم انقاب مورد حمایت و تأكيد قرار گرفته است.
سيدابراهيم رئيسي، رئيس دولت سيزدهم نيز در نخستين حضور 
خود در دانشــگاه با طرح این مطالبات از جانب طيف هاي سياسي 
دانشجویي مواجه بود و در صحبت هایش اشاره اي به این انتقادات هم 
داشت. او در پاسخ به گایه تنها دانشجوي سخنران این مراسم مبني 
بر عدم حضور نمایندگان تشكل هاي دانشجویي در جلسه گفت: من 
حتما مایل هستم كه سخنان تشكل ها را بشنوم. خرداد همين امسال 

بود كه در مسجد دانشگاه تهران حضور یافتم و سخنان نمایندگان 
تشكل ها را شنيدم و باز هم مایل هســتيم سخنانشان را بشنویم. 
حتما از نكات و دغدغه هایي كه دانشجویان و نمایندگان تشكل ها 
مطرح مي كنند، استقبال مي كنيم. من همين 3 ماه پيش اینجا بودم و 
شنيدم و باز هم اگر عمري باقي بماند مي آیم و سخنان دانشجویان را 
مي شنوم. خطاب رئيس جمهور به دانشجوي سخنران جلسه بود كه 
پيش از رئيسي گفته بود: »در 8سال گذشته یعني از سال13۹3به 
بعد در برنامه آغاز سال تحصيلي شاهد حذف تریبون از تشكل هاي 
دانشجویي بودیم. امسال عاوه بر اینكه تشكل ها تریبوني نداشتند، 
امكان حضور در برنامه را هم دریافت نكردند و پشت درب هاي سالن 
ماندند.« اشاره او به اعتراض جمعي از دانشجویان به سبك برگزاري 

مراسم در خارج از سالن بود.

 دانشگاه ها به كمك دولت بيايند
پس از سخنراني تنها سخنران دانشجوي مراسم، سيدابراهيم رئيسي 
پشت تریبون رفت، او با بيان اینكه در كشور نيازمند تحول هستيم و این 
تحول حتماً باید علم پایه باشد، گفت: دانشگاه ها و دانشگاهيان باید با 
مسئله محوري، نيازهاي كشور را شناسایي و براي برون رفت از مشكات 
راهكار ارائه كنند. به گزارش پاد، رئيسي با تأكيد بر اینكه دانشگاه ها باید 
براي حل مسائل كشور به كمك دولت بيایند و باالتر از آن، اتاق فكر دولت 
باشند، تصریح كرد: روشنفكران كساني هستند كه در جایگاه دیده باني 
به رصد مسائل جامعه مي پردازند، به موقع درباره آسيب ها هشدار و براي 

رفع آنها راهكار ارائه مي دهند.

 قدرت فقط ساخت موشك نيست
رئيس جمهور درخصوص اهميت آزاداندیشــي در دانشگاه ها تأكيد 
كرد: همه بخش هاي جامعه باید به نظریات و ســخنان دانشگاهيان و 
صاحب نظران توجه كنند و كرســي هاي آزاداندیشي و نظریه پردازي 
در دانشگاه ها بيش از پيش رونق بگيرد. نباید به هيچ نظریه نو و حرف 
تازه اي بي توجه بود؛ هر چند تاكنون از سوي هيچ استاد و صاحب نظري 
بيان نشده باشد. او با بيان اینكه برنامه هاي دولت سيزدهم براي ساختن 
ایران قوي نيازمند حركت قوي در توليد علم است، تصریح كرد: قدرت 
فقط در ساخت موشك نيست؛ اگر چه پيشرفت در این عرصه نيز مایه 
افتخار است، اما باید در عرصه هاي دیگر علمي و فناوري نيز پيشرفت 
كنيم تا كشور در جنبه هاي مختلف قدرتمند شود. اقتصاد دریا، اقتصاد 
گردشگري، اقتصاد فضاي مجازي و اقتصاد دیجيتال از عرصه هایي است 
كه جاي كار زیادي دارد و امروز برخي كشورهاي همسایه به اندازه درآمد 

نفتي ایران از عرصه دیجيتال و فضاي مجازي درآمد كسب مي كنند.

 بن بستي پيش روي ما نيست
رئيس جمهور حركت قوي براي توليد علم را نياز امروز دولت به ویژه 
در ایجاد تحول علم پایه در كشور دانست و گفت: در این زمينه نقش 
دانشگاه، نقشي محوري است كه فقط با تاش هاي وزیر علوم و در 
عرصه ستادي ممكن نيست. همه دانشگاه هاي كشور به ویژه مراكز 
دانشگاهي در تهران كه مركزیتي در این زمينه دارند، باید در زمينه 

مسئله شناسي و ارائه راهكار، با دولت همكاري كنند.
رئيســي در واكنش به سخنان شماري از دانشــجویان كه در قالب 
یك بسته تصویري در مراسم پخش شد، گفت: با ظرفيت هایي كه 
در كشور سراغ دارم به آینده درخشــان ایران بسيار اميدوارم و باور 
دارم هيچ بن بستي پيش روي ما نيست؛ ما اصحاب مي توانيم هستيم 
و مي توانيم مشكات و موانع را كنار بزنيم. رئيس جمهور در بخش 
غيررسمي این مراسم با دانشجویان در مسجد دانشگاه تهران دیدار 

و گفت وگو داشت.

وزير خارجه: در زمان مناسب به باكو و ايروان سفر مي كنم
وزير خارجه   در گفت وگو با شــبكه هاي المنار لبنان و روســيه24 نكاتي را 
درباره تحوالت اخير منطقه مطرح كرد. حسين اميرعبداللهيان در گفت وگو با 
شبكه لبناني گفت كه سيدحسن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل لبنان بزرگ ترين 
شخصيت ملي در لبنان و بزرگ ترين رهبر سياسي در منطقه است. وزير خارجه 
در مصاحبه رسانه روسي نيز اظهارات مقامات جمهوري آذربايجان را سازنده 
ندانست و بار ديگر تأكيد كرد كه مسائل منطقه را بايد اهل منطقه و بدون دخالت 
خارجي حل كنند. وزير خارجه كشورمان گفت كه همانگونه كه چند روز پيش 
وزير امور خارجه ارمنستان به تهران سفر كرد، اين فرصت وجود دارد كه وزير 
خارجه جمهوري آذربايجان نيز به تهران سفر كند و من نيز در زمان مناسب به 
پايتخت هاي هر دوكشور ســفر خواهم كرد. در همين حال مرزباني جمهوري 
آذربايجان نيز در بيانيه اي مدعي شــد كه هيچ گاه نيروهاي طرف ثالث در مرز 
دولتي آذربايجان وجود نداشته و نخواهند داشت. الهام علي اف، رئيس جمهور 
اين كشور نيز با تكرار همين موضع ادعا كرد كه جمهوري آذربايجان سياست 
خارجي مستقل دارد و هرگونه تالش مداخله جويانه خارجي شكست خواهد 
خورد. اين در حالي است كه مقامات كشــورمان تأكيد كردند كه تحركاتي در 
مرزهاي شمال غربي عليه امنيت مشاهده شده است كه ردپاي رژيم اسرائيل 

نيز در آن وجود دارد.

ث
مك

رئيس جمهور در حاشيه برنامه ديروز با جمعی از دانشجويان گفت و گو كرد

ادامه از 
صفحه اول
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كاروان شادي در چهارمين روز از هفته ملي كودك به 
بوستان واليت رســيد و گروه هاي هنري برنامه هاي گزارش

متنوع و مفرحي براي كودكان كار اجرا كردند. 
جشنواره بادبادك هم بخشي از برنامه اين كاروان بود كه كودكان كار 
200بادبادك را به اميد اينكه هرچه زودتر غم هايشان تمام شود، در 
آسمان بوستان واليت به پرواز درآوردند. صندلي ها در فضاي باز چيده 
شــده بودند و كودكان كار، گروهي با اتوبوس وارد بوستان مي شدند 
و با راهنمايي مربيان روي صندلي ها مي نشســتند. عروســك هاي 
غول پيكر و عروسك هاي تن پوش بيش از هر چيز ديگري نظر كودكان 
را جلب مي كرد. به محض پخش موسيقي، كودكان به وجد آمدند و 
صداي دست و جيغ و هورا بلند شد. تابلوي سفيد بزرگي براي نقاشي 
با رنگ هاي انگشتي و آبرنگ پيش بيني شده بود و كودكان سراغش 
مي رفتند؛ يكي نقاشی گل مي كشيد و ديگري خانه. بعضي خط خطي 

مي كردند و عده اي هم با اثر انگشت، تصاويري از ابر مي كشيدند، اما 
نقاشي پرچم كشــور افغانستان و نوشــتن كلمه هرات زير آن شايد 
تصاويري متفاوت روي اين تابلوي سفيد بود؛ پرچم هايي كه كودكان 
اتباع خالق آن بودند و نشــان از دلتنگي هايشــان داشت. تعدادي از 
كودكان روي رينگ مشغول بادبادك بازي بودند و پسرهاي بزرگ تر هم 
گل كوچيك بازي مي كردند. خالصه فضاي مقابل قلعه شادي بوستان 
واليت در قرق كودكان بود و هر جا كه نگاه مي كرديد، بچه ها مشغول 

بازي و تفريح بودند. 
حــدود 500كودك كار از مراكــز پرتو در اين برنامه شــركت كرده 
بودند كه به گفته مديرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران، اين برنامه با رويكرد حق كودك بر شهر 
پيش بيني شده بود. كودكاني كه سرمايه هاي جامعه هستند و به گفته 
روانشناسان كودك، اگر در دوران كودكي درست تربيت نشوند، قطعاً 
در آينده نمي توانند فرد اثرگذار و مفيدي باشند. سيدمالك حسيني 
در گفت وگو با همشهري تأكيد كرد كه مأموريت سازمان رفاه، خدمات 
و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران معطوف به كودكان كار، 

پيامتبريكشهردارتهرانبهكشتيگيران
عليرضا زاكاني در پيامي دالوري هاي كشتي گيران آزاد و فرنگي  كشور در رقابت هاي قهرماني جهان را تبريك گفت. متن 
پيام تبريك شهردار تهران به شرح زير است: »به  اهتزاز درآوردن پرچم  ايران  در آوردگاه هاي جهاني كار بزرگ و ارزشمندي 
است كه جز با تالش بي وقفه و اخالص براي مردم محقق نمي شود. افتخارآفريني كشتي گيران  آزاد و فرنگي در عرصه جهاني 

را به ورزشكاران و ملت ايران تبريك عرض مي كنم. به زودي ميزبان قهرمانان مان خواهيم بود.« 

2هزاردانشآموزمراكزپرتوواكسينهميشوند
 سعيد شرف دوست، معاون حمايت هاي اجتماعي سازمان رفاه   ، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران: مراكز پرتو با هدف خدمت رساني 
به ويژه در حوزه آموزشي و تحصيلي براي كودكان كار راه اندازي شده اند و برخالف ساير مدارس كه با پاندمي كرونا تعطيل شدند، اين مراكز باز بودند و 
با رعايت پروتكل ها به تعداد كمي از كودكان خدمات آموزشي ارائه مي شد؛ چراكه برخي از كودكان امكان تحصيل آنالين را نداشتند و از اين رو تالش 
مديريت شهري بر اين بود كه كالس ها به صورت حضوري داير شوند. تابستان هم كه تعطيلي دانش آموزان است، كالس هاي مهارت آموزي برگزار شد و 
اكنون كه مدارس آماده مي شوند تا آبان ماه ميزبان دانش آموزان باشند، مراكز پرتو هم آماده سازي  شده اند و به هر آنچه در دستورالعمل هاي بهداشتي 
ستاد مقابله با كرونا ذكر شده اعم از ضدعفوني كردن كالس ها و تجهيزات آموزشي و نيمكت ها، عمل شده و همه  چيز براي حضور كودكان مهياست. 
2500بسته حمايتي و تحصيلي هم از سوي سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي تهيه و در اختيار مراكز پرتو قرار گرفته تا به دست كودكان 
كار برسد. سازمان، موضوع واكسيناسيون دانش آموزان باالي 12سال را پيگيري كرده و حدود 2هزار دانش آموز اواخر مهرماه و قبل از بازگشايي مدارس 

واكسينه مي شوند. پيش بيني ها اين است تا واكسيناسيون از طريق واحدهاي سيار انجام شود.

اجراي۱۵۰برنامهدربوستانهايشهرتهرانبرايكودكان
به مناسبت هفته كودك 150برنامه در بوستان هاي شهر تهران در قالب تئاتر و نمايش فيلم و در مناطق كم برخوردار اجرا مي شود. به گزارش همشهري، 
از 1۶ تا 22 مهر ماه هفته ملي كودك نامگذاري شده و در همين راستا شهرداري تهران برنامه هايي را براي كودكان شهر به ويژه كودكان آسيب ديده 
و ساكن در محله هاي كم برخوردار در دستور كار قرار داده است. بر اين اساس، اداره كل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران نيز برنامه هايي را با 
رويكرد نشاط و تحرك براي كودكان طراحي كرده است. مجتبي دانشور، مديركل اين اداره در ارتباط با اهميت برگزاري چنين برنامه هايي گفت: »هدف 
از نامگذاري هفته ملي كودك در تقويم كشور، توجه به نيازهاي عاطفي كودكان در كنار رشد و شكوفايي استعداد آنهاست؛ درصورتي كه حدود 2 سال 
از شيوع ويروس كرونا گذشته و كودكان زمان زيادي را در خانه سپري كرده اند، اين موضوع باعث منفعل بودن كودكان شده است.« او درباره شعار هفته 
ملي كودك گفت: »شعار»حال خوش كودك، رنگ خوش زندگي« براساس مصوبه كميته اجرايي و با همكاري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان 
انتخاب شد. بخش عمده برنامه هاي اداره كل آموزش هاي شهروندي با محوريت اين شعار از طريق معاونت اجتماعي و فرهنگي مناطق 22گانه درحال 
اجراست.« مجتبي دانشور درباره فضاي برنامه هاي در حال اجرا گفت: »2 اصل در اجراي برنامه ها در بوستان هاي شهر براي ما حائز اهميت است؛ در 
وهله اول رعايت پروتكل هاي بهداشتي و دوم اجراي بازي هاي بومي و محلي همراه خانواده كودكان، تا از اين طريق مشاركت و همدلي را به آنها آموزش 
دهيم. يكي از برنامه هاي مهم در حال اجرا، نمايش فيلم و اجراي تئاتر در مناطق كم برخوردار و جنوب شهر با كمك ماشين هاي سيار است. اداره كل 
آموزش هاي شهروندي براي اجراي برنامه ها با ساير ادارات شهرداري تهران همكاري كرده و قرار است با همكاري سازمان زيباسازي، نقاشي هاي 

منتخب كودكان در اين ويژه برنامه به نمايش عموم گذاشته شود.«

روي زمين، مردم درگيــر راهبندان و 
رفت وآمد موتور سيكلت ها و سواري ها حمل و نقل 

هستند و ســر و صداي بوق زدن و گاز 
دادن در ترافيك همه جا به گوش مي رســد. در عمق 
زمين دســتگاه تي بي ام در حال كندن خاك است تا 
تونل مترو را بســازد. اينجا تنها صدايي كه شــنيده 
مي شود صداي دستگاه بزرگ متحركي است كه زمين 
را مي تراشد و خاك و آب را مخلوط مي كند و بيرون 
مي فرستد. اگر فرياد هم بزنيد باز هم تنها چيزي كه به 
گوش مي رسد صداي تجهيزات عظيمي است كه تونل 
مترو را به سمت جنوب حفر مي كنند. ديروز شهردار 
تهران در بازديد از كارگاه مترو با ياد آوري ســهم كم 
متــرو در حمل ونقل عمومــي پايتخت، بــر تداوم 
پروژه هاي ساخت مترو و تامين بودجه مورد نياز آن 

تأكيد كرد.
براي رســيدن به دســتگاه حفــار »تي بــي ام« كه 
به بزرگي تونل مترو اســت نمي تــوان از چند پله و 
آسانسور باال رفت. خودروي شهردار و ون هاي سفيد 
بازديد كنندگان از كارگاه ميدان اصلي شهر ري وارد 
مي شــوند و براي 5دقيقه در تونلي تاريك به حركت 
خود ادامه مي دهند. بــه جز المپ هاي كم مصرف كه 
با فاصلــه روي ميخ هاي ديوار آويزان شــده اند، هيچ 
نوري وجود ندارد. ديوار ها از قطعات قوس دار كوچك 
و بزرگ بتني كه به آنها »سگمنت« مي گويند، تشكيل 
شده است. سگمنت ها كامال به هم چسبيده اند و بدنه 
يك تكه  اي را مي سازند. كف با اليه ضخيم بتن پوشانده 
شده اســت. كابل هاي برق و لوله هاي آب روي ديوار 
نصب شده اند. يك لوله بزرگ آويخته از سقف هم هوا 
را جابه جا مي كند و خط نقاله طوالني اي خاك و گل 
را بيرون مي فرســتد. هواي داخل تونل با وجود غبار 
ناشي از حفاري قابل تنفس است اما براي جلوگيري 

از حادثه، همه بايد كاله ايمني به سر داشته باشند.
براي رسيدن به انتهاي كارگاه هم بايد 5دقيقه را پياده 
طي كرد. از جايي به بعد دستگاه تي بي ام كه شبيه يك 
كارخانه فشرده صنعتي اســت، ديده مي شود. طول 
دستگاه 110متر و عرض آن مطابق با عرض دايره اي 
كه حفر مي كند 9متر و 15سانتي متر است. هرچه كه 
جلوتر مي رويم فضاي خالي بين دســتگاه ها كمتر و 

سروصدا بيشتر مي شود.
 بعد از عبور از پله هاي باريك و در انتهاي دســتگاه، 
مي شود تيغه بزرگ و چرخان آن را ديد. دوربين هاي 
مداربسته در نقاط مختلف نصب شــده و 2 دوربين 
پشــت به پشــت هم، در آخرين نقطه قــرار گرفته 
اســت. يكي به ســمت تيغه و يكي به سمت تسمه 
نقاله اي كه خاك كنده شــده و تبديل به گل شده را 
بيرون مي فرســتد. حركت تيغــه را به دليل حضور 
بازديد كننــدگان آرام كرده اند امــا مي توان دريافت 

كه وقتي اين دســتگاه با تمام قدرت خود شــروع به 
حركت كند، چند برابر هر دســتگاه ديگري كارايي 

خواهد داشت.
اينجا در عمق 20متري زمين همه جــا پر از موتور ، 
لوله ، ســتون  و اتصاالت فلزي بزرگ است. از بعضي 
قســمت ها آب چكه مي كند كه زمين را خيس كرده 
است. پمپ هاي روغن به بشكه هايي كه روغن غليظ 
دارند، وصل شده است. المپ هاي سفيد فضا را روشن 
كرده اند. يك جرثقيل با 3 رشــته زنجير، ســگمنت 
ســنگين و يك تكه اي كه كف تونل را مي ســازد، با 
دقت جابه جا مي كند. زير اين كف، فضاي 3 قسمتي و 
كوچكي براي عبور آب قرار دارد. آب گل آلود مانند نهر 

كوچكي جريان دارد.

پروژه توسعه جنوبي خط۶
بازديد شــهردار تهران از ايستگاه شــهيد رضايي و 
پروژه توســعه جنوبي خط6 مترو در ساعت 9 صبح 
محله طيب شروع شد. ســيدمجتبي شفيعي، معاون 
حمل ونقــل و ترافيك، پرويز ســروري نايب رئيس و 
سيدجعفر  تشكري هاشمي، رئيس كميسيون عمران 
و حمل ونقل شوراي شهر تهران، علي امام مديرعامل 
شــركت متروي تهران، علي عبداهلل پــور مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران، سيدمناف هاشمي 
مشاور شهردار و علي محمد سعادتي شهردار منطقه12 
نيز او را همراهي مي كردند. ايستگاه شهيد رضايي در 
خيابان 17شــهريور پايين تر از ســاختمان رنگارنگ 
»شيرخوارگاه شــبير« و باالتر از خيابان رضايي قرار 
دارد. اين ايســتگاه مدتي قبل بدون افتتاح رسمي در 
اختيار مسافران قرار گرفت و اكنون قطار هايي كه در 
آن تردد مي كنند تعدادي مســافر دارند اما با بازديد 
شهردار، ايســتگاه به صورت رسمي مورد بهره برداري 
قرار گرفت. روي ديوار مسير ورودي ايستگاه تصويري 
از طيب حاج رضايي و اسماعيل رضايي ديده مي شود 
كه بازديد كنندگان لحظاتي در مقابل آن توقف كردند. 
ايستگاه شهيد رضايي، سيزدهمين ايستگاه خط6 مترو 
محسوب مي شود كه در خيابان 17 شهريور، پايين تر از 

ميدان خراسان قرار دارد. 
عمليات عمراني اين ايستگاه پس از 6سال و با صرف 
هزينه اي در حدود 300ميليارد تومان انجام شد و با 
حضور يكي از مادران ســالمند شهداي دفاع مقدس 
به صورت رسمي افتتاح شد. شهردار و همراهان با يكي 
از قطار هاي خط6 از ايســتگاه رضايي به سمت شرق 
حركت كردند. قطار پس از عبور از ايستگاه هاي بعثت 
و كيان شهر با طي كردن مسافت بيشتري به ايستگاه 
بزرگ دولت آباد رســيد. اين ايســتگاه و بخش هاي 
جانبي آن شــامل تاسيسات بزرگي اســت كه پايانه 
دولت آباد را مي ســازد. مجموعــه پايانه هم خدمات 
توقف و تعميرات را براي قطار هاي مترو فراهم مي كند 
و هم در روی سطح قسمت هايي براي ايستگاه تاكسي 

و اتوبوس دارد.

ضرورت افزايش سهم مترو از حمل ونقل عمومي
شهردار تهران پس از بازديد از كارگاه توسعه جنوبي 
خط6 گفت: »از 75درصد تردد حمل ونقل عمومي، 
ســهم مترو بايد 30درصد باشــد كه هم اكنون اين 
ســهم 10درصد و 23درصد نيز ســهم اتوبوسراني 
است. بنابراين براســاس تكليف بايد به سمت توسعه 
حمل ونقل ريلي بر محور مترو، حركت كنيم.« عليرضا 
زاكاني در جمع خبرنگاران گفت: »در وهله نخســت 
بايد از كساني كه طي سال هاي گذشته با زحماتشان 
سبب شدند امروز تهران در وضعيتي قرار بگيرد كه از 
7خط مترو به صورت عملياتي اســتفاده شود، تشكر 

كنيم.« 
شــهردار تهران با اشــاره به افتتاح ايســتگاه شهيد 
رضايي در خط6 حدفاصل ميدان خراســان و بعثت، 
افزود: »خط6 بايد تكميل و با تأكيد بر توسعه مترو، 
هر ماه يك ايســتگاه مترو افتتاح شــود. با مدل هاي 
جديد توســعه مترو در خــط10 بايد با تقســيم و 
قطعه بندي مسير، توســعه مترو را سرعت دهيم چرا 
كه تمركز مديريت شــهري هم بر تكميل خط 6 و 7 
و سرمايه گذاري براي خطوط 8، 9، 10 و 11 است.« 

زاكاني با تأكيد بر لزوم استفاده از ابزارهاي جديد براي 
تامين مالي مترو، گفت: »شهرداري تهران بايد بتواند 
از طريق مشاركت و امكاناتي كه از آن برخوردار است 
تامين مالي كند كه تا كنون به دليل عقب افتادگي ها و 
انجام ندادن تعهدات از سوي شهرداري با بانك شهر 
و رفاه، نتوانســته از امكانات و سهم خود براي توسعه 
حمل ونقل عمومي به صورت مناســب استفاده كند. 
شهرداري بايد به تعهدات خود عمل كند تا بتوانيم از 
تسهيالت قبلي اين 2 بانك استفاده و اين عقب افتادگي 
را جبران كنيم و همچنين بــراي موقعيت جديد از 
تسهيالت اســتفاده كنيم.« او با اشــاره به همكاري 
دولت جديد با شهرداري، گفت: »دولت هاي گذشته 
از ســال هاي قبل به تعهد پرداخت سهم 50درصدي 
خود در توســعه مترو و 33درصدي يارانه بليت عمل 
نكردند، اما دولت جديد بر اجراي اين تعهدات اهتمام 

دارد و اين موضوع در جلسه با وزير كشور درباره قطار 
ملي مورد تأكيد قرار گرفت. اميدواريم با كمك دولت 
به توســعه خطوط مترو، اتوبوســراني و تاكسيراني 
سرعت دهيم. از طريق مجلس هم بايد تسهيالتي در 
بودجه1401 و احكامي در برنامه هفتم توسعه كشور 
براي توسعه حمل ونقل عمومي درنظر گرفته شود تا 
بتوانيم سرعت خدمتگزاري را افزايش و كاستي هاي 

گذشته را جبران كنيم.« 
شــهردار توضيح داد: »كالن پروژه اي در شهر تهران 
با عنوان مناسب سازي  شهر داريم تا بتوانيم از طريق 
آن به جانبازان و معلوالن، بانــوان و فرزندان آنان و 
كهنســاالن به صورت ويژه خدمات دهيــم كه اين 
موارد شامل حال روشندالن نيز مي شود.« او با بيان 
اينكه در تهران 12هزاركيلومتر پياده رو وجود دارد، 
افزود: »اين در شرايطي اســت كه 8هزار كيلومتر از 
خيابان هاي تهران پياده رو نــدارد. بنابراين اقدامات 
شــهرداري در زمينه مناسب ســازي  بايد هم ناظر 
به پياده روها  و هم با درنظر گرفتن ابنيه باشــد. اين 
موضوع تا آنجا داراي اهميت است كه يكي از مشاوران 
را براي پيگيري امور مربوط به مناسب سازي به ويژه 
در پياده روها مأمور كرديم. همچنين ايستگاه شهيد 
رضايي كه امروز افتتاح شــد، به زيرســاخت هايي 
ازجمله خطــوط راهنمــا و نشــانگاه هاي مختلف 
مجهز اســت تا روشــندالن بتوانند به بهترين نحو 
از آن اســتفاده كننــد. اصل بر اين اســت كه بدون 
مناسب سازي ، ايستگاهي افتتاح و كار عمراني انجام 

نشود تا كاستي هاي گذشته نيز جبران شود.«

افتتاح ايستگاه ها متوقف نمي شود
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در مراسم 
افتتاح رسمي ايستگاه شهيد رضايي از خط6 متروي 
تهران گفت:»طبق دستور شهردار تهران هر ايستگاهي 
كه قابليت بهره بــرداري دارد، نبايد تــا زمان افتتاح 
رسمي متوقف شود.« سيد مجتبي شفيعي، با اشاره به 
اينكه ايستگاه شهيدرضايي از خط6 متروي تهران از 

چند روز قبل مورد استفاده شهروندان قرار گرفته بود، 
گفت: »محدوده نزديك به اين ايســتگاه داراي بافت 
جمعيتي متراكم و پرترددي است و وجود يك ايستگاه 
مترو در اين منطقه امري ضروري بود كه خوشبختانه 
امروز بهره برداري رسمي از آن با حضور شهردار تهران 
انجام شد و پيش بيني مي شود يكي از پرمسافرترين 
ايستگاه هاي متروي تهران باشد. حدود 250ميليارد 
تومان در مرحله نخســت و حدود 50ميليارد تومان 
ديگر براي ساخت ورودي بعدي ايستگاه شهيدرضايي 

هزينه شده است.«
مديرعامل شــركت راه آهن شــهري تهران و حومه 
)مترو( نيز در اين بازديد گفت: »درحال حاضر بيش 
از 90درصد تجهيزات مترو )كه سهم 60درصدي از 
هزينه هاي مترو را در برمي گيرد( توســط سازندگان 
داخلي ســاخته مي شــود.« علي امام با بيان اينكه 
ميدان خراســان نيز يك ايســتگاه متــرو دارد كه 
هنوز به بهره برداري نرســيده، توضيــح داد: »خط6 
به طــول 32كيلومتر و 27ايســتگاه، از دولت آباد در 
منطقه20 تا كوهسار در منطقه5 ادامه دارد و ايستگاه 
شهيدرضايي سيزدهمين ايستگاهي است كه در خط6 
به بهره برداري مي رسد و اميد است كه حداكثر تا 2 سال 

آينده كل خط افتتاح شود.«

ورودي دوم ايستگاه برج ميالد
مجموعه ســاختمان هاي برج ميالد، دانشگاه علوم 
پزشكي، ســازمان انتقال خون و بيمارستان ميالد با 
وجود مراجعان بسيار زياد؛ براي سال هاي طوالني با 
شبكه حمل ونقل عمومي شــهر تهران هيچ ارتباطي 
نداشت. در 27آذر سال1399 ايستگاه برج ميالد در 
خط7 به صورت رسمي و با ورودي غربي افتتاح شد اما 
يك ورودي ديگر در جنوب اين ايستگاه ساخته شده 
است كه ديروز همزمان با ايستگاه شهيدرضايي خط6 
مورد بهره برداري قرار گرفت. اين ورودي به بيمارستان 
ميالد نزديك تر است و با 6پله برقي امكان دسترسي 

بيماران به خط7 را فراهم مي كند. 

توسعهحملونقلعموميباكمكدولتسرعتميگيرد
در بازديد شهردارتهران  از ايستگاه شهيد رضايی و پروژه توسعه جنوبی خط 6 مترو مطرح شد

محمد سرابي
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ديپلماسی شهری

مهدي چمران در ديدار با سفير فرانسه:
 ايران و فرانسه ارتباط فرهنگي قوي

و ديرينه دارند
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به اينكه تهران همواره ارتباط 
خوبي با فرهنگ و ملت فرانسه داشته است، ابراز اميدواري كرد زمينه هاي 
همكاري شهرها براي پيشبرد اهداف فراهم شود. به گزارش همشهري، 
مهدي چمران، صبح ديروز با فيليپ تيه بو، سفير فرانسه ديدار و گفت وگو 
كرد. چمران در ابتداي اين ديدار قهرماني تيم ملي كشــتي فرنگي را به 
ملت ايران و نيز قهرماني تيم ملي فوتبال فرانسه در ليگ ملت هاي اروپا را 
به سفير اين كشور تبريك گفت و افزود: »ارتباطات بين ايران و فرانسه و 
نيز تهران و پاريس بسيار قديمي و ديرينه بوده است اما ظرف چند سال 
گذشــته به تدريج اين ارتباطات كم رنگ و كم رنگ تر شده كه در شرايط 

كنوني مي توان گفت اين ارتباطات در سطح خوبي نيست.«
او با بيان اينكه ادبيات ما در قديم بعد از فارسي و عرب به ادبيات فرانسه 
گره خورده بود، افزود: »تقريبا همه كســاني كه مدرسه مي رفتند كتاب 
»بينوايان« ويكتور هوگو را مي خواندند و در مدارس ما فرانســه تدريس 
مي شد و حتي وقتي من در دانشكده معماري كه شبيه بوزار پاريس بود، 
درس مي خواندم زبان اصلي ما فرانسه بود. اين ارتباطات اوج گرفت تا زمان 
حضور حضرت امام خميني )ره( در پاريس كه آنجا عالقه شديد و ارتباطي 
خوب بين دو ملت ايران و فرانسه ايجاد شد. حضور حضرت امام در نوفل 
لوشاتو و سيل عاشقان ايشان براي زيارتشان كه حتي خود من نيز براي 
زيارت ايشان به نوفل لوشاتو آمدم سبب شد كه در تهران خياباني به نام 

نوفل لوشاتو نامگذاري شود.«
چمران گفت: »متأسفانه بعد از اين رويدادها به تدريج ارتباطات بين دو 
كشور كمتر شد و با اينكه ما از فرانسه به عنوان مهد تمدن و آزادي انتظار 
داشتيم كه اين ارتباطات گسترش يابد ولي به تدريج كمتر شد و در بحث 
برجام و بعد از آن هم مجدد شاهد كم رنگ شدن ارتباطات دو كشور ايران 
و فرانسه بوديم. اين در حالي است كه شهر تهران، همواره ارتباط خوبي با 
فرهنگ و ملت فرانسه داشته كه نمونه آن طراحي متروي تهران است كه 
يك شركت فرانسوي انجام داد، حتي يادم هست كه برنامه آمايش سرزمين 
كه قبل از انقالب شروع شــده بود، قرار بود توسط يك شركت فرانسوي 

ايراني انجام شود كه البته رها شد و ما از اين رها شدگي ها كم نداشتيم.«

رئيس شوراي اسالمي شهر تهران همچنين به اشتراكات دو شهر تهران 
و پاريس اشاره كرد و گفت: »ما حتي براي تهران يك هيأت ژوري دائمي 
در زمينه شهرسازي طراحي كرده بوديم كه نمونه اين كار فقط در شهر 
پاريس بود. اين هماهنگي فكري قابل گســترش بود و هنوز هم هست، 
وقتي من رئيس دانشكده هنرهاي زيبا بودم، بهترين مجله معماري كه 
ما از آن استفاده مي كرديم يك مجله فرانسوي بود كه البته اكنون متوقف 
شده است. با همه اين موضوعات و مشــتركات ما همچنان اميدواريم 
اين ارتباطات شهري گسترش يابد؛ چرا كه ارتباطات شهري بايد فارق 
از ارتباطات سياسي باشــد، در ارتباطات سياسي نوسان زياد است، ولي 
ارتباطات شهري مي تواند برقرار باشد و ما استقبال مي كنيم«. چمران 
اضافه كرد: »البته در مسائل سياسي آنچه ما از كشور فرانسه و جامعه اروپا 
انتظار داشتيم به ويژه بعد از خروج آمريكا از برجام درخصوص پايبندي به 
تعهدها صورت نگرفت. ما اميدواريم مسائل سياسي با روشن بيني دولت ها 
حل شود؛ چراكه ملت ها با هم اختالفي ندارند و به ويژه شهرها كه به دور از 
مسائل سياسي هستند.  ما آرزو داريم روابط ديرينه با فرانسه خيلي بهتر 
از اين باشد و انتظار داريم فرانسه مستقل از آمريكا بتواند تصميم بگيرد.«

رئيس شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه آمريكا از نظر ما كشور قابل 
اعتمادي نيســت، گفت: »اين مهم نيز براي فرانسه آشكار است؛ چراكه 
آمريكايی ها قرارداد هايي كه فرانسه با استراليا داشت را از بين بردند و فقط 
به دنبال منافع شخصي خود بودند و همين مسئله را به خوبي در مورد ايران 
ديديم و تجربه كرديم.« رئيس شوراي اسالمي شهر تهران گفت: »ما در 
حوزه مسائل شهري   و در زمينه اقتصاد شهري و تكنولوژي هايي كه هر دو 
شهر نياز دارند مي توانستيم كار كنيم ولي راه همه بسته شده و مرتبا سال به 
سال ارتباطات كمتر شده است. اميدواريم با دولت جديد و تفكر جديدي كه 
بر كشور حاكم است و روي توانمندي داخلي خودمان تأكيد فراوان داريم و 
موفق هم شديم، با اين تفكر آماده ارتباط بهتري هم با فرانسه و هم با ساير 
كشورهاي ديگر شويم. ما مي دانيم در دنياي امروز هيچ كشوري نمي تواند 

تنها زندگي كند ولي ارتباطات بايد معقول و قابل قبول طرفين باشد.« 

پيشنهاد همكاري بين تهران و پاريس
سفير فرانسه نيز در اين ديدار گفت: »همكاري بين فرانسه و ايران قدمت 
بسيار دارد و ما مي توانيم اين همكاري را در بين شهرهاي تهران و پاريس 
در حوزه هايي مانند ترابري، شهر سازي  و آلودگي هوا گسترش دهيم.«  
فيليپ تيه بو در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از انتخاب مهدی چمران 
به عنوان رياست شوراي شهر تهران، گفت: »شهرهای بزرگ و پايتخت هاي 
بزرگ با مشكالت مشابهي دست و پنجه نرم مي كنند؛ مشكالتي ازجمله 
موضوعات ترابري و آاليندگي ها كه مي توان براي آنان راه حل هاي مشابهي 
انديشيد و اين مي تواند راه ارتباط بين شهر هاي بزرگ باشد. در اين زمينه 
از قبل ارتباطاتي بين 2كشور ايران و فرانسه بوده؛ به ويژه در بحث آلودگي 
هوا كه شركت اير پاريس در اين زمينه همكاري هايي با شهر تهران داشته 
بنابراين مايل به گسترش اين ارتباطات هستيم.«  سفير فرانسه در ادامه 
افزود: »روابط بين ايران و فرانســه از قديم وجود داشته  و اين روابط در 
حوزه فرهنگي بسيار پررنگ است، به ويژه در فرهنگ معاصر ايران كه در 
دهه هاي اخير مردم كشور فرانسه آشنايي بيشتري با فرهنگ ايران پيدا 
كردند؛ به ويژه از طريق سينما و اخيرا هم يكي از سينما گران ايراني جايزه 

جشنواره كن را برنده شد. «
 فيليپ تيه بو افزود: »يكي از اقدامات ما در حوزه فرهنگي اين بوده  كه در 
زمينه معماري و شهر سازي  به مناسبت روزهاي ميراث اروپا كه هر ساله 
برگزار مي شود، فيلمي تهيه شده از همكاري معماري ايران و فرانسه كه 
در آن ساختمان های نمادين مانند موزه ملي  يا ساختمان ايستگاه قطار 
تبريز را به تصوير كشيديم؛ ساختمان هايي كه معمار و طراح آنها فرانسوي 
بودند.« او با اشاره به وضع تحريم هاي آمريكا در قبال ايران، گفت: »مسلما 
تحريم هاي آمريكا روابط ما را دچار مشكل كرده و ما از اين بابت ابراز تأسف 
كرده ايم ولي ما هيچ گاه دست روي دست نگذاشتيم و راهكارهايي را ارائه 
داديم و 2بار آقاي مكرون ابتكاراتي را در زمان آقاي روحاني پيشنهاد دادند 
تا گشايش هاي اقتصادي ايجاد شود، اما متأسفانه اين تالش ها به نتيجه 
نرسيد. ولي همچنان به دنبال راه حل هستيم و اميدواريم با از سر گيري 

گفت وگو ها در ماه ژوئن راه حل هاي خوبي پيش پاي ما قرار گيرد.«

پرواز بادبادك هاي شادی در آسمان پايتخت
 كاروان شادي همزمان با هفته كودك به بوستان واليت تهران رسيد

تا كودكان كار، لحظات خوش و به ياد ماندني را تجربه كنند
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آسيب ديده يا در معرض آسيب و كم برخوردار است. او در حاشيه اين 
برنامه، گفت: »تالش ما به عنوان مجموعه مديريت شهري اين است 
كه تفاوتي بين كودكان كار و ساير كودكان نباشد و از اين رو برنامه هاي 
پيش بيني شده در هفته كودك هم به گونه اي است تا اين كودكان فارغ 
از مشــكالتي كه دارند، براي دقايقي هر چند كوتاه لحظات شادي را 
تجربه كنند.«  پيك اميد برنامه ديگري است كه حسيني به آن اشاره 
و عنوان كرد: »پيك اميد اتوبوس ســياري است كه گروه هاي هنري 
فعال در حوزه كودك و نوجوان با آن به 17محله كم برخوردار )هرندي، 
دولتخواه، مظاهري، اسماعيل آباد و...( مي روند و برنامه هاي فرهنگي، 
ورزشي و شــاد براي كودكان برگزار مي كنند. درواقع قصد داريم با 
اجراي برنامه هاي متنوع در هفته كودك، از يك سو جامعه را متوجه 
شرايط و حق و حقوق شهروندي كودكان كار كنيم و از سوي ديگر با 
ايجاد شرايط مناسب، كودكان خارج از فضاي كار، روز شادي را در كنار 

دوستان و همساالنشان تجربه كنند.«

پذيرش 5هزار كودك كار در مراكز پرتو
در تهران حدود 25مركز پرتو وجود دارد. يكي از اساسي ترين حقوق 
شــهروندي كودكان بهره مندي برابر از سيســتم آموزشي است كه 

شــهرداري تهران با راه اندازي مراكز پرتو تالش كرده تا كودكان كار 
از تحصيل بازنمانند. به گفته مدير اداره پيشگيري و ارتقاي سالمت 
اجتماعي سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران، اكنون حدود 5هزار كودك 6تا 18سال در اين مراكز پذيرش 
مي شوند كه كنار كار، تحصيل هم مي كنند. مريم شيردل در گفت وگو 
با همشهري گفت كه به مناسبت هفته كودك روزي با عنوان روز شاد 
بدون كار، به كودكان آسيب ديده اجتماعي و كودكان كار اختصاص 
داده شده است.  او تأكيد كرد: »سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران هر ســال براي اين روز برنامه هاي ويژه اي 
را پيش بيني مي كند كه با شــيوع كرونا برنامه ها بــا تعداد معدودي 
از كودكان برگزار مي شــود.« به گفته شيردل، امســال هم با رعايت 
پروتكل ها، جشنواره بادبادك ها در بوستان واليت، با حضور نفرات برتر 
مراكز پرتو برگزار شد. شيردل با بيان اينكه برنامه هاي هفته كودك 
تا اواخر مهرماه ادامه دارد، گفت: »در جشــنواره بادبادك ها كودكان 
به اميد اينكه غم هايشان هرچه زودتر تمام شود، 200بادبادك را در 
آسمان شهر به پرواز درآوردند.« غرفه هاي مشاوره، گريم، آشنايي با 
تجهيزات آتش نشاني و بازي هاي فكري و همچنين برگزاري مسابقه 

طناب كشي، فوتبال و واليبال بخش هاي ديگر اين جشنواره بود.
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   دورنماي مصائب كاهش بارندگي
در تابستان امسال به واسطه كاهش ذخاير آبي در نتيجه سقوط 50درصدي بارندگي در سال آبي1399-1400، 
ذخاير آبي سدها به شدت افت كرد و به ناچار در سايه مديريت انقباضي وزارت نيرو براي حفاظت از منابع آبي 
موجود، عمال رهاسازي آب از سدها و توليد انرژي برقابي به شدت كاهش پيدا كرد. همزمان ادامه پيدا كردن 
افت بارش ها در فصل تابستان و دورنماي نااميدكننده بهبود وضعيت در فصل پاييز نيز مزيد بر علت شد تا حتي 
در اوج كم برقي تابستان، امكان بهره برداري از ظرفيت توليد برقابي وجود نداشته باشد. در ادامه با فرارسيدن 
فصل پاييز و آغاز سال جديد آبي، ازآنجايي كه منابع آبي موجود به زحمت كفاف تأمين آب شرب را مي دهد، 
به ناچار رهاسازي آب براي كشت پاييزه در اكثر دشت هاي كشور با چالش مواجه است و عمال بخش كشاورزي 
عالوه بر خسارت هاي ناشي از نباريدن باران، بايد با خسارت هاي تأمين نشدن آب كشت پاييزه نيز كنار بيايند. 
در اين وضعيت شايد دولت بتواند در برخي مناطق كه با بحران مواجه مي شوند، به كشاورزان »خسارت نكشت« 
بپردازد؛ اما درنهايت سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي كه هميشه قابل توجه بوده، به شدت افت خواهد 
كرد. از ديگر نكات قابل توجه در مورد وضعيت آب در ماه هاي پيش رو اين است كه پيش بيني مي شود دماي 
هوا نيز در پاييز امسال باالتر از نرمال باشد كه اين مسئله جداي از اثراتي منفي بر تبخير آب، روي بارش برف و 
ذخاير برفي نيز اثرگذار خواهد بود. اين در حالي است كه در زمستان گذشته با دماي حدود 3.5درجه بيش از 

نرمال، بارش برف ايران 50درصد كمتر از نرمال بوده است.

   تأمين مشروط سوخت زمستاني
چالش جدي پيش روي محرابيان، عبور از بحران خاموشي در زمستان امسال است زيرا هنوز اطمينان كافي از 
تامين سوخت نيروگاه ها به واسطه منفي شدن تراز گاز وجود ندارد. البته وزير نيرو گفته از يك  ماه گذشته در يك 
اقدام مشترك با وزارت نفت تالش كرديم تا ناوگان حمل ونقل را بسيج كنيم و موجودي مخازن در همين امروز 
باالتر از ذخيره ما در سال گذشته است و اين شرايط را ادامه مي دهيم تا به يك ذخيره مطمئن برسيم و اگر مطابق 
برنامه سوخت رساني انجام شود، نگراني نداريم. اين اظهارنظر در شرايطي صورت مي گيرد كه در آخرين نشست 
هماهنگي و برنامه ريزي براي تامين سوخت زمستاني با حضور مسئوالن 2وزارتخانه نفت و نيرو، بر سر ارسال 
سوخت مايع به نيروگاه ها با اولويت منطقه شمال شرق و مديريت تأمين گاز براي مهم ترين مراكز توليد برق توافق 
شده است. درصورت توافق نهايي اين احتمال مطرح است كه مذاكرات گازي ايران با تركمنستان براي تامين 
كسري گاز در شمال شرق ايران هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده و به همين دليل وزارتخانه هاي نفت و نيرو تالش 

دارند تا بخشي از كسري سوخت نيروگاه هاي كشور را با نفت كوره يا همان مازوت جبران كنند.

چهره روز

نقد خبر

مخبر در راه تكراري؟
محمد مخبــر، معاون اول ســيدابراهيم 
رئيسي در نشست اخير ستاد تنظيم بازار 
بر ضرورت نظارت مستمر بر وضعيت بازار و 
رفع برخي نابساماني ها در تأمين مايحتاج 

ضروري تأكيد كرده و گفته است: بانك مركزي به موقع ارز مورد نياز 
كاالهاي اساســي را تامين كند. او همچنين همه دستگاه هاي متولي 
تنظيم بازار را ملزم كرده تا طرحــي جامع و قابل اجرا براي مديريت و 
ثبات بازار تهيه كنند تا در جلسه بعدي ستاد تنظيم بازار تصميم گيري 
شود. نشان به همان نشان كه با باالرفتن تب قيمت كاالهاي خوراكي 
به ويژه اقالم اساســي، دوباره ميزان اعتقاد مســئوالن تنظيم بازار به 
كارآمدي سياســت هاي شكست خورده گذشــته تقويت مي شود و 
كمتر مسئولي پيدا مي شود كه هشدار دهد اين اعتياد به  مخدر تنظيم 
بازاري نتيجه  نمي دهد. اكنون به نظر مي رسد محمد مخبر معاون اول 
رئيس جمهوري، در همان مســيري قدم برمي دارد كــه پيش از اين 
اسحاق جهانگيري، معاون اول حسن روحاني در آن قدم گذاشته و ناكام 
به اتاق خود بازگشته است. داستان دالرهاي 4200توماني را ديگر همه 
مي دانند، چنان كه بانك مركزي مي گويد همه دالرهاي 4200توماني 
را براي واردات كاالهاي اساسي و ضروري اختصاص داده و ديگر دالري 

در حساب اين بانك نيست كه بخواهد تزريق كند. 
در روزگاري كه مردم شاهد قيام قيمت خوراكي ها هستند و تورم روند 
صعودي و ركوردشكني را ســپري مي كند، سياستگذاران اقتصادي 
در ستاد هاي رنگارنگ دور يك ميز نشســته و همان تصميم هايي را 
مي گيرند كه در گذشته جواب نداده و در آينده هم به نتيجه نمي رسد. 
نه فقط از محمد مخبر كه از ديگــر اعضاي تيم اقتصادي دولت از وزرا 
گرفته تا معاون اقتصادي، معاون برنامه و بودجه و دســتيار اقتصادي 
رئيس جمهور انتظار مي رود به دوران خسته كننده و آزاردهنده رانت 
دالر 4200توماني و سياست هاي تنظيم بازاري پايان دهند و طرحي 
نو دراندازند. مخبر نبايد در مسيري گام بردارد كه چند سالي اسحاق 

جهانگيري وجب به وجب آن را پياده روي كرده است.

علي اكبر محرابيان، وزير نيرو و رضا فاطمي  انرژی
امين، وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي 
توافق كردند تا 10هــزار مگاوات بر ظرفيت 
نيروگاهي ايران طي 3سال آينده اضافه شود كه غايب بزرگ 
در اين توافق جواد اوجي، وزير نفت بود كه مسئوليت تامين 
ســوخت اين نيروگاه ها بر عهده وزارتخانه تحت مسئوليت 

اوست. 
توافق را ديروز 2وزير در حالي امضا كردند كه هم اكنون تراز 
برق ايران به گفته محرابيان منفي است و ايران براي تامين 
سوخت گاز نيروگاه هاي خود در زمستان پيش رو با مشكل 
جدي مواجه است. هرچند وزير نيرو مي گويد به شرط اجراي 
برنامه ها، نگراني بابت تامين ســوخت زمستاني نيروگاه ها 

وجود ندارد.
به گزارش همشــهري، در نتيجه الگوي حاكم بر ساختار 
عرضه و تقاضاي انرژي، ايران با بحران امنيت انرژي هم در 
حوزه گاز و برق و هم آب مواجه اســت و درحالي كه انتظار 
مي رود دولت سيزدهم و وزارت نيرو سياست سرمايه گذاري 
روي انرژي هاي پاك ازجمله نيروگاه هاي خورشيدي و بادي 
را در اولويت خــود قرار دهد، ديــروز وزارتخانه هاي نيرو و 
صمت توافق كردند تا پايان 1403 به ميزان 10هزار مگاوات 
بر ظرفيت نيروگاهي اضافه شود؛ البته قرار است اين ظرفيت 

جديد براي تامين برق صنايع بزرگ اضافه شود.

برق صنايع قطع نمي شود
رويكــرد وزارتخانه هــاي نيرو و صمت نشــان مي دهد در 
3سال آينده احتمال قطع برق صنايع بزرگ ايران به صفر 
برسد و ديگر كشور در شرايط بحراني با قطع برق مورد نياز 
بخش هاي بزرگ توليدي مواجه نشود و به همين دليل قرار 
شده كه 10هزار مگاوات نيروگاه جديد حرارتي در صنايع 
بزرگ ايجاد شــود. محرابيان با اشاره به تقاضاي باالي برق 
صنايع ايران مي گويد: تفاهم ديروز باعث تامين مطمئن برق 
صنايع مي شود و وابستگي آنها به ظرفيت فعلي برق كشور 
كاهش مي يابد، به گونه اي كه صنايع نگران طرح هاي توسعه 

و صادراتي خود به دليل قطع برق نباشند.
او با بيان اينكه »صنايع مي توانند عــالوه بر اينكه از توليد 
محصول خود سودمند مي شوند از ناحيه توليد برق نيز سود 
دريافت كنند«، گفت: از آنجا كه اين طرح، يك طرح مورد 
حمايت هيأت وزيران است، وزارت نفت نيز در جريان آن قرار 
دارد و براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاه ها همكاري الزم 
صورت خواهد گرفت، از سوي ديگر با احداث اين 10هزار 
مگاوات نيروگاه جديد، از آنجايي كه به صورت موازي روي 
افزايش راندمان نيروگاه ها كار مي كنيم، در مجموع به ميزان 

سوخت مورد نياز بخش نيروگاهي كشور اضافه نمي شود.
وزير نيرو در پاسخ به اينكه »قيمت گاز تحويلي به نيروگاه ها 
و قيمت برق خريداري شــده از نيروگاه هاي بخش صنعت 
چه ميزان است و آيا تحويل يارانه اي گاز به اين نيروگاه ها هم 
صورت مي گيرد؟«، گفت: قيمت تحويل گاز به اين نيروگاه ها 
مشابه ديگر نيروگاه ها و مطابق بر آنچه قانون تعيين كرده، 
است و قيمت برق مازاد خريداري شده از آنها نيز مطابق با 

قيمت برقي است كه از نيروگاه هاي ديگر خريداري مي شود.
او افــزود: البتــه در بخــش انــرژي، يارانه ســنگيني به 
مصرف كننده داده مي شود كه بخشي از آن مربوط به صنايع 
است؛ اعتقاد ما اين است كه به صنايع كوچك بايد يارانه داده 
شــود كه در همه جاي دنيا نيز اين اتفاق مي افتد و صنايع 
كوچك باعث اشتغال بيشتر و رفاه مردم مي شوند و منفعت 
آن نيز به صورت عمومي است اما در صنايع بزرگ با اقدامي 
كه امروز انجام مي شود به گونه اي عمل خواهد شد كه صنايع 

بزرگ خودشان بتوانند اقدام به توليد برق كنند.

آب و برق گران نمي شود
محرابيان در حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه با وزير صمت 
در پاسخ به پرسشــي درخصوص امكان اعمال تعرفه هاي 
جديد براي مصرف آب و برق به منظــور مديريت مصرف، 
گفت: هم اكنون برنامه  جديدي براي افزايش تعرفه آب و برق 
در دستور كار وزارت نيرو قرار ندارد. او با تأكيد بر اينكه تعرفه 
برق را دولت و مجلس وضع مي كنند، افزود: البته تعارضي 
ميان وزارت نيرو و صنايع وجود ندارد و اين تفاهمنامه براي 

تأمين پايدار برق صنايع است.

تراز منفي برق ايران
به گفته وزير نيرو، ايران با تراز منفــي 14هزار مگاواتي در 
زمينه برق مواجه اســت؛ به گونه اي كه امــكان توليد برق 
به ميزان 22درصد وجود ندارد و بــه همين دليل ايران به 
واردكننده برق تبديل شده است. او درباره آخرين وضعيت 
صادرات برق، گفت:  ترجيح من اين است كه اكنون در مورد 
صادرات برق صحبتي نكنم. اولويــت ما تأمين برق مردم و 
صنايع در داخل كشور اســت و زماني كه برق مازاد داشته 
باشيم مي توانيم روي اين مســئله فكر كنيم. او افزود:  در 
برخي نقاط واردات و در برخــي نقاط صادرات برق صورت 
مي گيرد اما تراز واردات بسيار بيشتر  است. هم اكنون از چند 
نقطه مجبور به واردات برق هستيم. در تابستان نيز اين كار را 
انجام داديم تا بتوانيم برق را تأمين كنيم اما در زماني كه برق 
مازاد داشته باشيم، حتما براي صادرات به صورت گسترده 

عمل خواهيم كرد.

افزايش تقاضاي سرمايه گذاري
محرابيان كه قــول داده ظرفيــت توليد برق ايــران را به 
ميزان 35هزار مگاوات افزايش دهد، مي گويد: تقاضا براي 
سرمايه گذاري در صنعت نيروگاهي در حال افزايش است 
و عالوه بر توافق براي افزايش 10هــزار مگاواتي با وزارت 
صمت، 15 هزار مگاوات ظرفيــت جديد در بخش حرارتي 
را خود وزارت نيرو و شــركت هاي تابعه و بخش خصوصي 
صاحب قرارداد فروش برق، عمدتا به صورت سيكل تركيبي 
و بخش بخار ايجاد خواهند كرد. او درباره سرمايه گذاري در 
بخش نيروگاه هاي تجديد پذير هم مي افزايد: نيروگاه هاي 
خورشيدي در ايران اقتصادي اســت و در يك  ماه گذشته 
تقاضاهاي سرمايه گذاري كه  به وزارت نيرو واصل شده بيشتر 

از برنامه اعالمي است.

افزايش 10هزار مگاواتي 
توليد برق در 3سال آينده

در غياب وزارت نفت براي تأمين سوخت نيروگاه ها توافق شد

خبر خوب برای اقتصاد ما
  خبر: ســيدصالح هندی، مدير اكتشاف شــركت ملی نفت ايران 
می گويد: به نظر می رسد ديگر ميدان بزرگی برای كشف نداريم و هرچه 

جلوتر می رويم كشف منابع سخت تر می شود.
  نقد: ســال ها خبر خوب در صنعت نفت و گاز ايران به اكتشــاف 
ميدان های جديد اختصاص داشت، ولي حاال مرد شماره يك اكتشاف 
شركت ملی نفت فاش ساخته كه ديگر نبايد منتظر ميدان های بزرگ 
نفت و گاز بود. البته واقعيت اين اســت كه هرچند در اختيار داشتن 
ميدان های نفت و گاز بزرگ برای اقتصاد ايران فرصت به شمار می رود، 
اما اگر به موقع سرمايه گذاری در حوزه بهره برداری و صيانت از چاه ها 
صورت نگيرد، همين فرصت به ويژه در ميدان های مشترك از دست 
می رود و حسرت آن بر جای می ماند. البته از زاويه ديگر گفته سيدصالح 
هندی، مايه مســرت اســت؛ زيرا برپايه اين واقعيــت احتماال ديگر 
سياستگذاری انرژی ايران بر عرضه هرچه بيشتر نفت و گاز و مصرف 
آن در داخل متمركز نخواهد شد، بلكه از هم اكنون بايد انتظار روزی 
را كشيد كه در چاه های نفت و گاز اين بار به داليل متفاوت بسته شود. 
شايد آن روز جشن اقتصاد ايران بدون اعتياد به نفت باشد، شايد روزي 

بيايد كه دولت ها بی جهت شير بودجه را به بشكه های نفتی نبندند. 
بيش از يك قرن از اكتشاف اولين چاه نفتی ايران گذشته و ميلياردها 
دالر پول نفت به اقتصاد ايران تزريق شده و نتيجه اين است كه  اكنون 
همه شاهد آن هستيم. شايد اگر به گذشــته بازگرديم و روند توسعه 
اقتصادی ايران دارای نفت را با كشورهايی چون ژاپن، مالزی، تركيه و 
كره جنوبی مقايسه كنيم، بايد اعتراف كنيم كه نفت بيش از آنكه برای 
ما فرصت ايجاد كرده باشــد، ما را معتاد كرده و توهم ثروتمندی به ما 
داده؛ حال آنكه نتيجه اش تورم باال و رشد اندك اقتصاد و كم رنگ شدن 
سهم ما از بازارهای جهانی نفت و گاز بوده است. پس چه بهتر كه فعال 
خبری از اكتشاف بزرگ تر نباشد، بلكه سياستگذاران راز رشد اقتصاد را 

بدون سر فروبردن در چاه های نفت و گاز كشف كنند. 

 هفت تپه به شركت 
توسعه نيشكر رسيد

به دنبال گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از وضعيت شركت 
نيشكر هفت تپه، اين شركت بحران زده به شركت دولتي توسعه نيشكر 

و صنايع جانبي واگذار شد.
به گــزارش همشــهري، بانك هــاي ملــي و صــادرات و وزارت 
جهادكشاورزي، سهامداران شركت توســعه نيشكر هستند و پس 
از برگشت شركت نيشــكر هفت تپه به دولت، صاحب و مسئول اين 
شركت به شــمار مي روند و بايد نســبت به حل مشكالت مالي اين 
شــركت و پرداخت حق بيمه و مطالبات معوق نيروهاي اين شركت 

اقدام كنند.
احمد خاني نوذري، معاون اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
مي گويد: پيگيري ها، بازديدهاي ميداني و بررســي ها و ارزيابي هاي 
دقيق و كامل تيم اقتصادي اين وزارتخانه از وضعيت و شرايط شركت 
هفت تپه حاكي از شرايط بغرنج و دشوار اين مجموعه بوده و در نهايت 
واگذاري اين شركت به توسعه صنايع نيشكر بهترين راهكار شناخته 
شده است. به دنبال تأييد واگذاري نيشكر هفت تپه در هيأت دولت، 
مديرعامل شركت توسعه نيشــكر نيز از پرداخت نخستين حقوق 
معوقه 1400كارگران اين شركت طي 10روز آينده خبر داد و گفت: 
شــركت هفت تپه حدود 4500 كارگر دارد كه ماه هاي تير، مرداد و 
شهريور 1400حقوق دريافت نكرده اند و تا 10روز آينده و براساس 
هماهنگي هاي انجام شــده نخســتين معوقه حقوق اين كارگران 

پرداخت خواهد شد.
عبدعلي ناصري با اشــاره به اينكه بانك هاي ملي و صادرات هركدام 
40درصد و وزارت جهادكشــاورزي 20درصد سهام شركت توسعه 
نيشكر را دارا هستند، به صداوســيما گفت: پس از واگذاري شركت 
كشت و صنعت هفت تپه به بخش خصوصي و مشكالت پيش آمده پس 
از واگذاري، اين مجموعه دوباره به دولت و مجموعه سازمان گسترش 
عودت داده شد اما ازآنجا كه ســازمان گسترش، تخصصي در زمينه 
نيشكر نداشت با هماهنگي هاي به عمل آمده، شركت كشت و صنعت 
هفت تپه به مجموعه توسعه نيشــكر واگذار شد و اكنون سهامداران 
توسعه نيشكر با همان نســبت مالكيت در شركت مادر، سهامداري 

شركت كشت و صنعت هفت تپه را نيز بر عهده خواهند داشت.

اعطاي جايزه نوبل به مدل جديد پژوهش هاي اقتصادي

جايزه نوبل اقتصاد سال2021 به 3اقتصادداني رسيد كه از مدل جديدي با عنوان آزمايش هاي 
طبيعي در پژوهش هاي اقتصادي استفاده كرده اند.

به گزارش همشهري، روز گذشته برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال2021 مشخص شدند. اين 
جايزه به طور مشترك به ديويد كارد، جاشوا انگريست و گيدو ايمبنس رسيد. اين اقتصاددانان 
با ارائه مدل جديدي در پژوهش هاي اقتصادي، رابطه سياست هاي اقتصادي و ساير رويداد ها 
را بررسي كرده اند. در اين مدل از روش آزمايش هاي طبيعي در تحقيقات اقتصادي استفاده 
مي شود كه به نتايج اثربخشي مي رسد. آزمايش هاي طبيعي با رويكردي تجربي، موقعيت هاي 
زندگي واقعي را براي ارزيابي تأثير تصميم ها و سياست هاي دولتي بررسي مي كنند. اوا مورك، 
يكي از اعضاي كميته جايزه نوبل در علوم اقتصادي مي گويد: آزمايش هاي طبيعي همه جا در 
جريان اســت. ديويد كارد كانادايي در پژوهش هاي خود تأثير افزايش حداقل دستمزد را بر 
ميزان اشتغال در ايالت نيوجرسي آمريكا سنجيده است. يافته هاي او باعث تشويق محققان 
براي بازنگري در ديدگاهي شد كه مي گفت افزايش حداقل دستمزد موجب كاهش اشتغال 
مي شود. او از دانشگاه كاليفرنيا به خاطر تحقيق درباره بازاركار و اقتصاد، جايزه نوبل دريافت كرد.
جاشوا انگريست از دانشــگاه ام آي تي و گيدو ايمبنز، اســتاد هلندي دانشگاه استنفورد هم 
به صورت مشترك براي يافته هايشان درباره روابط علت و معلولي در اقتصاد جايزه نوبل گرفتند. 
از سال1969 تا سال گذشته ميالدي 52جايزه نوبل علوم اقتصادي به 86فرد برگزيده اعطا شده 
است. جايزه نوبل سال گذشته به 2اقتصاددان به نام هاي پل ميلگرام و رابرت ويلسون از دانشگاه 
استنفورد آمريكا براي بهبود نظريه حراج و خلق قالب هاي جديد حراج اختصاص يافت. كميته 
نوبل اقتصاد از سوي بانك سوئد نخستين بار در سال1968 نهادينه شد و نخستين جايزه نوبل 
اقتصاد در سال1969 به رنجر فريچ و جان تينبرگن به خاطر توسعه و كاربردي كردن مدل هاي 

پويا در تحليل هاي اقتصادي داده شد.

تكرار خشكسالي با سدهاي خالي
كاهش بارش هاي جوي استمرار دارد و ذخاير آبي سدها فقط كفاف مصارف پاييزي را مي دهد

خشكسالي بر سال آبي جديد هم  آب
ســايه انداخته و در 18روز سپري 
شــده از اين ســال خود را با افت 
20درصدي بارش نسبت به سال قبل نشان داده 
است. با توجه به آثار بدخيم خشكسالي سال آبي 
گذشته بر ذخاير آبي سدها، افت بارندگي در پاييز 
امسال مي تواند تهديد جدي براي تأمين آب باشد 
و به همين دليل بايد تمهيدات جدي براي مديريت 

مصرف آب انديشيده شود.
به گزارش همشــهري، اطالعات شركت مديريت 
منابع آب ايران از وضعيت بارندگي كشور در سال 
آبي1401–1400)از اول تا 18مهر امسال( نشان 
مي دهد: ارتفاع كل ريزش هاي جوي در اين دوره 
زماني به 4ميلي متر رسيده و اين مقدار بارندگي 
گرچه نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت 
تغيير نداشته اما نسبت به دوره مشابه در سال آبي 
قبل 20درصد كمتر اســت و اين مسئله به نوعي 
مي توانــد تأييد كننده پيش بيني هاي ســازمان 
هواشناسي باشــد كه اعالم كرده بود بارش هاي 

پاييز1400 كمتر از نرمال خواهد بود.

استمرار كم بارشي
آمار بارندگي در يك بازه كوتاه مدت 18روزه برهان 
قاطعي براي قضاوت در مورد وضعيت ســال آبي 
نيست اما ازآنجا  كه پيش  از اين سازمان هواشناسي 
نســبت به تداوم كم بارشــي در پاييز و استمرار 
خشكسالي هشدار داده بود، حتي همين آمارهاي 
18روزه نيــز مي تواند زنگ خطــري براي حوزه 
آب قلمداد شــود. آمارها حاكي از اين اســت كه 
حجم بارش ها از اول تا 18مهر امســال 6ميليارد 
و592ميليون مترمكعب بوده كه البته بخش اندكي 

از آن سهم مخازن سدها خواهد بود. 
براســاس پيش بيني هاي ســازمان هواشناسي، 
بارش هاي اكثــر مناطق كشــور در پاييز1400 
كمتر از نرمال خواهد بود و حتي 13استان شرايط 
حادتري را تجربه خواهند كرد. در نامه اي كه چندي 
پيش سحر تاج بخش، رئيس سازمان هواشناسي 
به معــاون برنامه ريزي وزارت جهادكشــاورزي 
ارســال كرد، بارش فصل پاييــز در اكثر مناطق 

كشور به جز ســواحل درياي خزر كمتر از نرمال 
)ميانگين بلندمدت آماري( پيش بيني شده بود 
كه سهم ماه هاي مهر و آبان در اين كم بارشي بيشتر 
است؛ اما از نيمه دوم آذرماه1400، شرايط بارشي 
در كشور مقداري متعادل شــده و انتظار مي رود 
بارش در اكثر مناطق كشور به نرمال گرايش يابد. 
همچنين در اين دوره كم بارشي، 13استان شامل 
استان هاي اصفهان، يزد، خراسان جنوبي، خراسان 
رضوي، سيستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، 
كرمان، كرمانشاه، چهارمحال و بختياري، لرستان، 
خوزستان و ايالم، نسبت به ساير استان ها از شرايط 

حادتري برخوردارند.

نماي بارندگي در كشور
در 18روز سپري شده از سال آبي1401–1400 
ميزان بارندگي ايران حــدود 20درصد كمتر از 
مدت مشابه سال قبل اســت. البته قياس 2دوره 
18روزه نمي تواند حكم كارشناسي براي وضعيت 
آبي 2سال آبي باشــد؛ اما بخش قابل توجهي از 
بارش هاي همين دوره زماني كوتاه نيز به توفان 
حاره اي شــاهين در حوضه آبريز خليج فارس و 
درياي عمان اختصاص داشــته كه باعث جهش 
300درصدي بارندگي در اين حوضه آبريز شده 
وگرنه وضعيت آمارها مي توانست نسبت به چيزي 
كه هست بدتر باشد. در اين دوره 18روزه، حوضه 
آبريز درياي خزر بــا 23ميلي متر بارش، كاهش 
18درصدي بارندگي نســبت به دوره مشابه در 

ســال قبل و افت 4درصدي بارندگي نســبت به 
ميانگين 53ســال اخير را تجربه كرده و حوضه 
آبريز خليج فارس و درياي عمــان با 4ميلي متر 
بارندگي شــاهد جهش 300درصدي بارندگي 
نسبت به سال قبل و رشد 100درصدي نسبت به 

ميانگين بلندمدت بوده است. 
ميزان بارندگــي در 4حوضه باقي مانده كشــور 
تقريبا صفر بوده اســت. بررسي ها نشان مي دهد 
بخش عمده بارش هاي ناشي از توفان شاهين در 
مناطق دريايي و خارج از حوضه آبريز خليج فارس 
و درياي عمان به وقوع پيوسته اما رسيدن بخش 
كمي از اين بارش ها به كشــور نيز توانسته است 
بارش هاي حوضه آبريز بلوچستان را به 31ميلي متر 
و بارش هاي حوضــه بندرعباس و ســديج را به 
3ميلي متر برســاند درحالي كــه بارش هاي اين 
حوضه ها در دوره مشــابه ســال هاي قبل صفر 

بوده است.

حال نامساعد ذخاير آبي
براســاس آخرين آمارهاي وزارت نيرو، هم اكنون 
61درصد از حجم مخازن ســدهاي كشور خالي 
اســت و فقط 19ميليارد مترمكعــب از مجموع 
ظرفيت 50.5ميليارد مترمكعبي مخازن ســدها 
پر آب است؛ اما همين مقدار نيز به طور كامل قابل 
اســتحصال نيســت. آنگونه كه فيروز قاسم زاده، 
مديركل دفتــر اطالعات و داده هاي آب كشــور 
2روز پيش در يك برنامــه تلويزيوني اعالم كرده 
اســت: با توجه به كم بارشــي در 2سال گذشته، 
هم اكنون حجم آب ذخيره شده در سدهاي كشور 
به 19ميليارد مترمكعب رسيده؛ اما از همين مقدار 
نيز به دليل اينكه زير تراز پايداري سدهاســت و 
شرايط كيفي مناســبي ندارد، فقط 9.5ميليارد 
مترمكعب قابل استفاده اســت كه اين ميزان آب، 
فقط كفاف مصارف فصل پاييز را مي دهد. از نظر 
مديركل دفتر اطالعات و داده هاي آبي كشور، اين 
ميزان ذخيره آب، با توجه به پيش بيني كم بارشي 
بي سابقه در پاييز مي تواند نگران كننده باشد كه 
البته وزارت نيرو تمهيــدات الزم براي تأمين آب 
شرب و مقابله با شرايط بحراني را پيش بيني كرده؛ 
اما براي حراست از منابع ارزشمند آبي، مشتركان 

نيز بايد مديريت مصرف آب را جدي بگيرند.
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آياقيمتديگراقالمباالميرود؟
انجمن صنايع لبني در واكنش به گزارش هاي برخي رسانه ها درباره كاهش 10درصدي قيمت 
لبنيات پرمصرف در بيانيه اي، اعالم كرد: »نتيجه جلسات مكرر وزير جهاد با ذي نفعان صنعت 
شامل دامداران، صنايع لبني و فروشگاه ها اين بود كه در راهكاري كوتاه مدت )حدود 6ماه( 
وزارت جهاد متعهد به تثبيت نرخ شيرخام به قيمت 6400تومان از طريق تامين نهاده هاي 
دامي و علوفه دامداري ها با قيمت تثبيتي و جلوگيري از افزايش بيشتر قيمت شيرخام باشد 
و در مقابل صنايع لبني 3قلم كااليي را كه عموما دهك هاي محروم از آن استفاده مي كنند 
با كاهش 10درصدي از محل سود مشروع و قانوني خود تامين و عرضه كنند اما دامداران 
نتوانستند با اين طرح همراهي كنند لذا تخفيف 15درصدي محقق نشد و به 10درصد اكتفا 
شد. در واقع صنايع لبني عالوه بر رعايت قيمت 7قلم كاالي مشمول قيمت گذاري دولتي، 

3قلم كاالي مورد اشاره را با قيمتي كمتر از قيمت مصوب عرضه مي كنند.«

آمارها نشان مي دهد حجم انتشار اوراق  بورس
بدهي در مــرداد و شــهريور ماه بعد از 
انتخاب دولت جديد شتاب گرفته است. 
حجم انتشــار اوراق بدهــي در مردادمــاه161 و در 
شهريور ماه 60درصد رشد كرده است. دولت جديد در 
2 ماه ابتداي فعاليتش 85هزار ميليــارد تومان اوراق 
بدهي منتشر كرده است. جمع كل اوراق بدهي منتشر 
شده در نيمه نخست امسال 110هزار ميليارد تومان 
بوده اســت. اوراق بدهي منتشر شده در 2 ماه نخست 
فعاليت دولت ســيزدهم 3.3برابر 4 ماه نخست سال 

است.
به گزارش همشهري، برخالف 4 ماه نخست امسال كه 
حجم انتشار اوراق بدهي به شدت كاهش يافته بود، از 
مرداد امسال و با استقرار دولت سيزدهم، روند انتشار 
اوراق بدهي افزايش يافته است. انتشار اوراق بدهي در 
حالي شتاب گرفته است كه به زعم كارشناسان، رقم 
كســري بودجه دولت به مرحله بحراني رسيده است. 
بسياري از اقتصاددانان هشــدار مي دهند درصورت 
اتخاذ نشدن تدابير الزم، كسري در سال آينده با رشد 
بيشتري مواجه مي شود. جعفر قادري، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس چند روز پيش گفته بود: برآورد 
ما اين است كه امسال بيش از 50درصد كسري بودجه 

داشته باشيم.
بر همين اساس به نظر مي رسد دليل اصلي رشد انتشار 
اوراق بدهي در دولت سيزدهم، تامين كسري بودجه 
بوده اســت؛ زيرا دولت حتي در پرداخت هزينه هاي 
جاري خود با مشــكالت زيادي مواجه است و انتشار 
اوراق بدهي مي تواند بخشــي از نيازهاي مالي دولت 
را مرتفع كند. روز يكشنبه مسعود ميركاظمي، رئيس 
سازمان برنامه و بودجه گفته بود: چرخه منفي و معيوب 
در بودجه ريزي بايد متوقف شــود و دولت هزينه ها را 
مديريت كند. استقراض از بانك مركزي و انتشار اوراق 
قرضه و خلق پول راه حل نيست. باوجود اين سخنان 
آمارها حكايت از آن دارد كه دولت جديد شتاب انتشار 

اوراق بدهي را افزايش داده است.

رشد 3/3برابري انتشار اوراق
آمارها نشان مي دهد دولت قبل در 4 ماه نخست امسال 
25هزارو230ميليارد تومان اوراق بدهي براي جبران 
كسري بودجه اش منتشر و بخش مهمي از منابعش را 
از طريق منابع بانك مركــزي تامين كرده بود كه اين 
موضوع به تشديد تورم منجر شــده بود، اما در مرداد 
و شهريور امسال جمع كل اوراق بدهي دولتي منتشر 
شده به 84هزارو770ميليارد تومان رسيده كه 3.3برابر 
4 ماه نخست سال بوده است؛ يعني حجم اوراق بدهي 
كه دولت سيزدهم، فقط در طول 2 ماه فروخته است 
60هزارميليارد تومان بيشــتر از اوراقي بوده است كه 

دولت قبل در طول 4 ماه فروخته بود.
طبق ايــن اطالعات، دولــت ســيزدهم در مرداد ماه 
امســال 32هزارو670ميليارد تومان و در شهريور ماه 
52هزارو100ميليارد تومان اوراق بدهي فروخته كه 
به معناي رشــد 161درصدي فروش اوراق بدهي در 

مرداد ماه و رشد 60درصدي در شهريور ماه است.
با افزايش حجم انتشار اوراق بدهي در تابستان امسال 
و بعد از روي كار آمدن دولــت جديد جمع كل اوراق 
بدهي كه در نيمه نخست سال منتشر شده به بيش از 

110هزار ميليارد تومان رسيده است.

اثر گذاري اوراق بدهي
آن طوركه رئيس سازمان برنامه و بودجه تلويحا گفته 
تمركز او بر كاهش هزينه هاي دولت است و او اعتقاد 
زيادي به انتشار اوراق بدهي ندارد. ميركاظمي گفته 

اســت: انتشــار اوراق بدهي راه حل مشكالت بودجه 
نيست.

با اين حال كارشناســان بر اين باورند كه انتشار اوراق 
بدهي در شرايط فعلي تنها راهكار براي حل مشكالت 
مالي دولت است. علي سعدوندي، كارشناس اقتصادي 
با بيان اينكه انتشار اوراق بدهي كم آسيب ترين راهكار 
جبران كسري بودجه است، مي گويد: كاهش هزينه ها 
در كوتاه مدت به جايي نخواهد رســيد. بايد عزم ملي 
صورت گيرد كه در درازمدت به اين ســمت برويم كه 
تركيب بودجه را تغيير داده و هزينه هاي زائد را حذف 
كنيم؛ در اين صورت است كه صرفه جويي در اقتصاد 

رخ خواهد داد.
ســجاد موحد، مديرعامل مركز مالي ايــران نيز در 
اين باره مي گويد: رشد و توسعه بازار صكوك در چند 
سال اخير، به دليل نقش آن در گسترش سرمايه گذاري 
در طرح هاي ســودآور تحقق يافته است. همچنين 
قابليت ديگر صكوك، آن اســت كه به عنوان ابزاري 
براي كنترل نقدينگي و اعمال سياست هاي انبساطي 
و انقباضي پولي مورد اســتفاده قرار گيرد. به گفته او، 
درصــورت به كارگيري صكوك، مي تــوان به كاهش 
تأمين مالي كســري بودجه دولت از طريق انتشــار 
پول اميــدوار بــود و از افزايــش پايه پولــي و تورم 

جلوگيري كرد.
او تأكيد مي كند: با توجه بــه انعطاف پذيري صكوك 
و قابليت انتشــار براي تأمين مالي انــواع پروژه هاي 
اقتصادي و عمراني، بهره گيري از پتانســيل هاي اين 

اوراق مي تواند وجــوه الزم براي پشــتيباني مالي از 
بخش هاي مختلف اقتصــادي جامعه ازجمله صنايع، 
كشــاورزي و خدمات را فراهم كرده و منجر به تأمين 

نيازهاي مالي دولت در اين بخش ها شود.

آيا انتشار اوراق ادامه خواهد يافت؟
بررسي ها نشــان مي دهد با توجه به رشد شديد تورم 
از ناحيه كســري بودجه، دولت چاره اي جز انتشــار 
اوراق بدهي ندارد؛ ضمن اينكــه اگر دولت قصد دارد 
كســري بودجه اش را در 6 ماه دوم ســال جبران كند 
در دسترس ترين راه حل، انتشار اوراق بدهي است. با 
اين حال با توجه به سياست ســازمان برنامه و بودجه 
و نظر انتقادي مســعود ميركاظمي نسبت به انتشار 
اوراق بدهي به نظر مي رسد در ماه هاي آينده اختالف 
اين سازمان با وزارت اقتصاد و بانك مركزي در تداوم 

سياست انتشار اوراق بدهي افزايش يابد.
با اين حال به دليل مشكالت مالي سنگين دولت و رشد 
شديد تورم به نظر نمي رسد كه روند انتشار اوراق بدهي 
در ماه هاي آينده كاهش يابد و احتماال پيروز اين ميدان 
وزارت اقتصاد و بانك مركزي خواهند بود؛ ضمن اينكه 
با توجه به افزايش مخارج دولت در نيمه دوم سال فشار 
به دولت براي انتشار اوراق بدهي افزايش خواهد يافت و 
به نظر مي رسد با توجه به آنكه كاهش هزينه هاي دولت 
يك راهكار بلندمدت است، دولت چاره اي جز انتشار 
اوراق بدهي نخواهد داشت و شعار هاي سازمان برنامه 

براي كاهش هزينه ها محقق نخواهد شد.

ميزان توليد، نياز بــازار و صادرات 
سيب درختي چقدر است؟

پارسال 4ميليون تن سيب درختي در ايران توليد 
شده كه پيش بيني مي شود امسال اين ميزان توليد 
با رشد 200هزار تني به 4ميليون و 200هزار تن 
برســد. مجموع نياز بازار مصرف و صنايع تبديلي 
به سيب درختي، 2ميليون و600 هزار تن است. با 
اين روند اكنون شاهد يك ميليون و 600هزار تن 
مازاد توليد سيب هستيم. اين ميزان سيب شامل 
انواع سيب درجه يك،  2 و 3 است كه سيب درجه 
يك در بخش صادرات و تامين نيــاز بازار مصرف 
داخلي و درجه2 و3بــراي مصارف صنايع تبديلي 
و تكميلي و اســتحصال آبميوه و كنستانتره مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
علت دپوي سيب صنعتي در برخي 

مناطق كشور چيست؟
ســيب نيز مانند هــر محصول كشــاورزي ديگر 
داراي انواع و كيفيت هاي مختلف اســت. بخش 
عمده اي از ســيب درختي توليدي با فرارسيدن 
فصل برداشت راهي بازار مي شود يا براي ماه هاي 
بعد در ســردخانه ها ذخيره و در ايامي مانند شب 
عيد در بازار عرضه مي شود. سيب بادريز يا درجه3 
نيز كه به نام سيب صنعتي نامگذاري شده، شامل 
انواع سيب با كيفيت پايين تر است. چاره اي جز اين 
نداريم كه چنين محصوالتي را با قيمت پايين تر، 
نســبت به ســيب باكيفيت، در صنايع تبديلي و 
تكميلي براي توليد انواع آبميوه و عصاره استفاده 

كنيم. اين موضــوع در مورد 
انار نيز مصداق دارد. هر سال 
بخشي از محصول توليد شده 
باكيفيــت پايين تر در جنوب 
شرقي كشور و مناطقي مانند 
خراســان جنوبي، خراســان 
رضوي و سيستان و بلوچستان 
راهي صنايع تبديلي و تكميلي، 
براي توليد عصــاره و آبميوه 
شــده يا با ذخيره ســازي  در 
بشكه، راهي برخي بازارهاي 
صادراتي مانند كره جنوبي و 
ژاپن مي شــود. در زمينه انار 
نيز همانند سيب وضع توليد 
و بازار متعادل اســت و نه تنها 
كمبودي نداريم بلكه هر سال 
بخشي از انار توليد داخل صادر 
مي شــود. علت اصلي دپوي 
سيب صنعتي در برخي مراكز 
توليد مناطق غربي ايران نيز 
تأخير طي مراحل تعيين نرخ 
و خريد تضميني و توافقي اين 

محصول بوده است.
خبر دپوي سيب صنعتي در برخي 

مراكز توليد صحت دارد؟
خبر انباشت سيب صنعتي در مراكز توليد درست 
است. در اســتان هاي آذربايجان غربي و شرقي و 
ساير استان هايي كه سيب درختي بيشتري توليد 
مي شود، بخشــي از اين محصول دپو شده است. 
خشكسالي امســال موجب شده حجم سيب هاي 
بادريز)صنعتي( افزايــش يابد زيرا امســال اين 
سيب ها زودتر از موعد رسيده و از درخت مي افتد 
و كارخانه هاي آبميوه و عصــاره اين محصوالت را 
خريداري مي كنند. اما امسال به دليل افزايش حجم 
عرضه اين نوع سيب، سازمان تعاوني روستايي وارد 
عمل شده و با سردخانه ها صحبت كرده تا اين نوع 
سيب ها خريداري شود و كشاورزان دچار مشكل 
نشوند. بر اين اســاس از سه شنبه هفته گذشته با 
ابالغ دستورالعمل خريد و تعيين قيمت هاي پايه، 
كار خريد تضميني و توافقي ســيب صنعتي آغاز 

شده است.
قيمت خريد تضميني و توافقي سيب 

صنعتي چقدر تعيين شده است؟
هر محصول كشاورزي داراي قيمت خريد تضميني 
و قيمت توافقي است. مثال دولت قيمت هر كيلوگرم 
گندم يــا جو را مشــخص و به صــورت تضميني 
خريداري مي كنــد. درصورتي كه توليد كنندگان 
قادر باشند با قيمت باالتر گندم، جو يا سيب را به 
مصرف كننده نهايي بفروشند، منعي براي انجام اين 
كار وجود ندارد اما درصورتي كه قيمت خريد اين 
اقالم از قيمت تضميني تعيين شــده كمتر شود، 
دولت موظف است نسبت به خريد اين محصوالت با 

نرخ تضميني مصوب اقدام كند تا كشاورزان متضرر 
نشوند و توليد از بين نرود. همچنين نرخ پايه قيمت 
تضميني ســيب درختي بنابر كيفيــت و ميزان 
شــهد از 1500براي ســيب درجه3و 2، تا 6هزار 
تومان براي سيب درجه يك متفاوت است. تعيين 
قيمت پايه سيب و ساير محصوالت كشاورزي در 
شوراي قيمت گذاري محصوالت كشاورزي صورت 
مي گيرد كه نمايندگان توليد كنندگان، وزارتخانه، 
تشــكل هاي صنفي، اتاق بازرگاني و دستگاه هاي 
نظارتي در آن حضور دارند. در اين شورا قيمت پايه 
و تضميني خريد محصوالت كشاورزي را با توجه 
به ميزان توليد، نرخ تورم، قيمت نهاده ها و هزينه 
تمام شده توليد محاســبه و اعالم مي كنند. بر اين 
اســاس قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم 
5هزار تومان و براي سال آينده 7هزار و 500تومان 
يا دانه هاي روغني 15هزار تومان تعيين شده است. 
در مورد ســيب درختي نيز درصورتي كه كشاورز 
قادر به فروش اين محصول بــا توجه به كيفيت با 
نرخ باالتر از قيمت مصوب خريد تضميني باشد، 
مي تواند نســبت به فروش آن اقدام كند و در غير 
اين صورت و كاهش قيمت سيب به كمتر از قيمت 
مصوب خريد تضميني، دولت ســيب را با قيمت 

مصوب خريداري و ذخيره سازي  مي كند.
برخي نبود زيرساخت هاي كافي و 
ظرفيت جذب پايين صنايع تبديلي و تكميلي 
بخش كشاورزي را عامل دپوي محصوالتي مانند 

سيب درختي مي دانند، اين نقد را مي پذيريد؟
چنين نقــدي را نمي پذيرم 
زيرا بررســي تعداد پروانه ها 
و مجوزهــاي صــادر شــده 
براي ايجــاد صنايع تبديلي و 
تكميلي به اندازه مازاد توليد 
محصوالت كشــاورزي و در 
برخي موارد بيش از اين ميزان 
اســت. اگرچه ايــن احتمال 
وجــود دارد كــه در برخــي 
موارد كارخانه هــاي صنايع 
تبديلــي و تكميلــي به دليل 
اورهال يــا نبــود نقدينگي 
از خريــد محصــوالت مازاد 
كشاورزي خودداري كنند اما 
اينگونه نيست كه از خريد اين 
محصــوالت صرف نظركنند. 
و  اقتصــادي  فعــاالن 
سرمايه گذاران بخش صنايع 
تبديلــي و تكميلــي نيز به 
درستي تشــخيص مي دهند 
كه در چه بازاري با كمبود اين 
زيرساخت ها مواجه هستيم. 
اين فعاالن صنفــي مي دانند 
كه در زمينه مثال توليد آبميــوه صنعتي در بازار 
ظرفيت هاي خالي و مواداوليه توليد وجود دارد و 
نسبت به احداث ظرفيت هاي جديد در اين بخش 
اقدام مي كنند. با اين روند صــدور مجوز احداث 
صنايع تبديلي و تكميلي حداكثر طي مدت زمان 
يك هفته اي صادر مي شــود تا فعــاالن صنفي در 
اين زمينه سرمايه گذاري كنند. هيچ ممنوعيت و 
محدوديتي براي احداث صنايع تبديلي و تكميلي 
بخش كشــاورزي وجود ندارد و تشخيص صرفه 
اقتصادي و برنامه ريزي توليد در اين بخش برعهده 

سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي است.
چه ميزان از سرمايه گذاري در بخش 
صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي دولتي يا 

خصوصي است؟
سهم دولت در ســرمايه گذاري بخش كشاورزي 
بسيار اندك اســت و 98درصد ســرمايه گذاري 
انجام شــده در بخش صنايع تبديلــي و تكميلي 
مربوط به بخش خصوصي اســت بــه جز يكي دو 
مورد سرمايه گذاري در صنايع تبديلي و تكميلي 
مجتمع هاي بزرگ كشــت و صنعت دولتي كه به 
قصد ترويج يا تحقيق و توسعه يك موضوع صورت 
گرفته، دولت اصــال به اين عرصــه ورود نكرده و 
نمي كند. در صنايع تبديلي و تكميلي بخش دولتي 
نداريــم، همه ظرفيت هاي ايجاد شــده متعلق به 
بخش خصوصي است و متقاضيان سرمايه گذاري 
دراين بخش نيز با منع قانوني مواجه نيستند. به طور 
كلي مي توان گفت كه اكنون هيچ منعي براي ايجاد 
يا توسعه ظرفيت صنايع تبديلي و تكميلي بخش 

كشاورزي وجود ندارد.

آمار ها نشان مي دهد در شهريور ماه امسال 51هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده است
ســيب درختي ازجمله محصوالتي 
است كه به دليل پيشي گرفتن ميزان 
توليد از نياز بازار، زمينه ســازي  براي صادرات آن  فراهم است. بر اين 
اساس دولت واردات موز را منوط به صادرات سيب كرده و خريد تضميني 
و توافقي سيب صنعتي)درجه 3( از كشاورزان را در دستور كار قرار داده 
است. با وجود اين، گاليه هاي توليد كنندگان از دپوي سيب صنعتي در 

برخي مناطق غربي ادامه دارد. با حسن عباسي معروفان، مديركل دفتر خدمات بازرگاني، معاونت 
توسعه بازرگاني وزارت جهادكشاورزي در اين باره گفت وگو كرده ايم.

دولت در نيمه نخست سال 110هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر كرد.    عكس: همشهری/ امير پناهپور

 دپوي 400هزار تن سيب صنعتيفروشاوراقبدهيشتابگرفت
در مراكز توليد

قيمت داغ دمنوش ها
بازار دمنوش ها معموال با سرد شدن هوا داغ مي شود ولي  سوپرماركت
در يكي دو سال گذشته كرونا هم نقش مهمي در داغ تر 
شــدن بازار اين محصوالت و البته افزايش قيمت آنها 
داشته اســت. به گزارش همشــهري، در يك ســال گذشته قيمت 
دمنوش هاي شركتي افزايش زيادي داشته و حتي مواردي از افزايش 

117درصدي قيمت يك محصول هم مشاهده شده است. 
برندهاي مختلفي كه در زمينه توليد انواع چاي هاي گياهي و دمنوش ها 
فعاليت دارند براساس نوع گياه مورد استفاده و البته با گوشه چشمي 
به معروفيت برندشــان در ميان مردم، طي يك سال گذشته قيمت 
 محصوالتشــان را با درصدهاي متفاوتي افزايش داده اند و نگاهي به 
برچسب قيمت دمنوش ها در سوپرماركت ها نشان مي دهد نرخ برخي 

از اين محصوالت تا 100هزار تومان باال رفته است. 
هر بسته دمنوش زعفراني 12عددي برند ســحرخيز كه پاييز سال 
گذشته 70هزار تومان قيمت داشت با 38درصد افزايش قيمت، حاال 
96.300تومان قيمت خورده اســت. البتــه افزايش قيمت بعضي از 
برندها كمتر بوده است، به طور مثال برند مهرگياه براي دمنوش هاي 
آويشن خود كه در بسته هاي 14عددي عرضه مي شوند، قيمت 59هزار 
تومان را تعيين كرده كه در مقايسه با قيمت 49.500توماني پارسال 
19درصد افزايش نشــان مي دهد. اما در مقابل، بعضي از برندها هم 
افزايش قيمت نجومي داشته اند. هر بسته 20عددي دمنوش سيب 
و دارچين برند گلســتان، آبان سال گذشــته 14.500تومان قيمت 
داشــت درحالي كه امروز قيمت همين محصول با 117درصد رشد، 

31.500تومان تعيين شده است.
افزايش قيمت دمنوش ها البته منحصر به محصوالت شركتي نيست، 
اســتقبال از انواع چاي هاي گياهي و دمنوش ها سنتي براي مقابله با 
كرونا باعث شد در يكي  دو سال گذشته عطاري ها هم قيمت هاي رو 
به افزايشي در محصوالت خود داشته باشند. به گفته برخي عطاري ها 
قيمت بعضي از محصوالت تحت تأثير تبليغاتي كه درباره مفيد بودن 
آنها براي افزايش ايمني بدن يا درمان كرونا شــد، طي يكي دو سال 

گذشته چندين برابر شده است.

قيمت فروش بعضي از انواع دمنوش ها در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومان مشخصاتبرند 

68.500مركبات - 18عدديمهر گياه
59.000آويشن - 14عدديمهر گياه

58.400زعفراني - 20عدديشاهسوند
65.000زنجبيل با نبات - 12عدديگپ

45.900تركيب گزنه و برگ زيتون - 15عدديدكتر آز
45.500گل گاوزبان - 14عدديتشريفات
45.100چاي ترش و زعفران - 14عدديمصطفوي
41.800جنسينگ، زنجبيل و تخم گشنيز - 14عدديفان تايم
49.000چاي ترش - 14عدديمهر گياه
39.800به ليمو - 20عدديدبش

39.500چاي ترش - 15عدديدكتر آز
46.400نعنا فلفلي - 14عدديشاهسوند

33.800مخلوط گل گاوزبان - 20عدديگستان
31.500كيسه اي سيب و دارچين - 20عدديگلستان
34.800گل محمدي - 100گرميدوغزال
96.700زعفراني - 12عدديسحرخيز

گراني 100درصدي ماهي از مهر پارسال 
قيمت بعضي از انواع ماهي ها در ميادين ميوه و تره بار از  تره  بار

پاييز گذشته تا امروز بيش از دو برابر شده است. 
به گزارش همشــهري، همگام با افزايش شديد قيمت 
ماهي در فروشگاه هاي محصوالت پروتئيني سطح شهر، در ميادين 
ميوه  و تره بار شهرداري تهران نيز طي يك سال گذشته قيمت ماهي 
باال رفته و مقايسه جدول قيمت ماهي در مهرماه سال99 با قيمت هاي 
كنوني حاكي از آن است كه بيشتر ارقام ماهي تغيير قيمتي بيش از 
50درصد داشته اند. نرخنامه ميادين نشان مي  دهد هم اكنون 6نوع 
ماهي درميادين سطح شهر تهران كه غرفه فروش ماهي در آنها داير 
اســت با قيمتي باالي 100هزار تومان به فروش مي رسد كه ماهي 

سفيد، شير و شوريده ازجمله آنها هستند. 
نكته قابل توجه در زمينه قيمت ماهي افزايش قيمت ماهي قزل آال طي 
2 ماه گذشته است. قيمت اين ماهي پرطرفدار از نيمه هاي تابستان رو 
به افزايش گذاشــت و از  40تا 50هزار تومان اخيرا به 90هزار تومان 
رسيده است. دليل اين افزايش قيمت، افت توليد ناشي از خشكسالي 
و افزايش هزينه هاي توليد اعالم شــده ولي برخي از كارشناسان اين 
گراني را به مشكالت توزيع نسبت مي دهند. هر چه هست اين گراني 
باعث شده قزل آال در ميادين ميوه و تره بار كمياب و حتي ناياب شود. 
قيمت هر كيلوگرم قزل آالي رنگين كمان در نرخنامه مهرماه سازمان 
ميادين ميوه و تره بار 78هزار تومــان و قيمت هر كيلوگرم قزل آالي 
گوشت  نارنجي 80هزار تومان تعيين شده است. هر كيلو ماهي سفيد 
باالي 800گرم هم 110هزار تومان به فروش مي رسد. ماهي شوريده 
هم همين قيمت را دارد. ديگر ماهي هاي گران قيمت ميادين عبارتند 
از: حلواسياه 112هزار تومان، راشكو 126 و شير خليج فارس 118هزار 
تومان. تيالپياي منجمد پاك شده هم 115 تا 120هزار تومان قيمت 
خورده است. بيشتر ماهي هاي عرضه شــده در ميادين ميوه و تره بار 

قيمتي بين 40 تا 90هزار تومان دارند.
 

تغيير قيمت يكساله انواع آبزيان در ميادين ميوه و تره بار )تومان(

هر كيلونام ماهي
مهر99

هر كيلو
مهر1400

ميزان افزايش 
قيمت )درصد(

27 43.00055.000آمور
52 23.00035.000بيگ هد

30.00044.00046تيالپيا)تازه(
22.00033.00050فيتوفاگ

39.00078.000100قزل آالي رنگين كمان
42.00080.00090قزل آالي گوشت نارنجي

44.00088.000100قزل آالي رنگين كمان )زنده(
46.00088.00091قزل آالي گوشت نارنجي )زنده(

30.00048.00060حمام )كبوتر(
17.00038.000123بياح
22.00047.000113تن

13.00024.00084حسون
25.00039.00056خامه ماهي )ماهي زيبا(

33.00058.00075ماهي زبان
38.00055.00044كپور

65.00088.00035اردك ماهي
87.000110.00026سفيد دريايي

69.00085.00023سوف
20.00026.00030سيم
82.00095.00015كفال

80.000115.00044ميگوي مخلوط

پس از اعالم ســيدجواد  بازار
وزيــر  ســاداتي نژاد، 
جهادكشاورزي مبني بر 
كاهش 10درصدي قيمت 3 قلم كاالي 
اصلــي و پرمصرف لبني از روز شــنبه 
17مهرماه، ســخنگوي انجمن صنايع 
لبني اعالم كرد: طبــق توافقات انجام 
شــده بــا شــركت هاي توليدكننده، 
3محصول لبني شــامل ماست ساده 
2.5 كيلوگرمي، پنير يواف 400 گرمي و 
شــير پاســتوريزه ســاده كيسه اي 
900 گرمــي، از شــنبه بــا كاهــش 
10 درصدي قيمت، توليد خواهند شد.

صنايع لبني كه يك سال و نيم گذشته 
را با توجه به افزايش هزينه هاي توليد 
به ويژه قيمت شــير، با رشد پي درپي 
قيمــت محصــوالت غيرحمايتــي و 
3نوبت افزايش قيمــت مصوب اقالم 
حمايتــي گذراندند، حاال قرار شــده 
طبق توافقات صورت گرفته »از ســود 
مشروع و قانوني خودشان 5 درصد به 
مصرف كننده تخفيف دهند« تا لبنيات 
كمي ارزان تر به دست مصرف كنندگان 
برسد. شبكه توزيع و فروشگاهي نيز با 
كاهش 5درصدي سودشــان موافقت 
كردند كه در نهايت 10 درصد كاهش 
قيمت عملي شد. اما مشاهدات ميداني 
خبرنگاران همشهري نشان مي دهد تا 

روز دوشــنبه خبري از كاهش قيمت 
هيچ يك از اقالم لبني در سوپرماركت ها 
نبود و حتي بعضي از فروشــندگان با 
ابراز بي خبــري از چنيــن مصوبه اي، 
ارزان شــدن لبنيــات را غيرممكن و 
محال دانســتند. خريــداران هم اميد 
چنداني بــه كاهش قيمت نداشــتند 
و معتقد بودند: »چيــزي كه قيمتش 
باال رفت هرگز دوبــاره ارزان نخواهد 
شــد.« اما دليل تأخير در اجراي اين 
مصوبه، موافقتنامه يــا هر نام ديگري، 
كه براي مصرف كننــدگان كم توان از 
لحاظ اقتصادي خبري خوش محسوب 

مي شد، چه بود؟
محمدرضا بني طبا، سخنگوي انجمن 
صنايــع لبنــي ديــروز در گفت وگو 
با همشــهري دربــاره تأخيــر اجراي 

اين مصوبه گفــت: بعد از ابــالغ وزير 
جهادكشاورزي، از روز شنبه 17مهرماه 
اين 3قلــم كاالي لبنــي بــا كاهش 
10درصدي قيمت توليد و جت پرينت 
اين كاالها بــا قيمت جديد منتشــر 
شده اســت، ولي زمان كوتاهي طول 
مي كشد تا مغازه ها اجناس جديد را از 
ويزيتورهاي شركت ها تحويل بگيرند و 
اين تغيير قيمت در ويترين فروشگاه ها 
اعمال شود. به طور مثال پنير از تاريخ 
17مهر بــا قيمت جديد توليد شــده 
اما بعد از گذرانــدن چند روز قرنطينه 
وارد بازار مي شــود و مصرف كنندگان 
قيمت جديد را مشاهده خواهند كرد. 
مغازه هايي كه هفته گذشته ويترينشان 
را چيده اند چند روزي طول مي كشــد 
تا يخچال هايشان خالي شود و جنس 

 علي ابراهيمي
خبرنگار

مديــركل دفتــر خدمات 
معاونــت  بازرگـانـــي، 
توســعه بازرگاني وزارت 
در  جهـادكشــــاورزي 
گفت وگــو با همشــهري: 
پارسال 4ميليون تن سيب 
درختي در ايران توليد شد، 
پيش بيني مي شود امسال 
توليد ســيب به 4ميليون  
و200هــزار تن برســد؛ 
مجمــوع نيــاز داخلي به 
سيب درختي 2.6ميليون 
تن اســت كه با ايــن روند 
شاهد 1.6ميليون تن مازاد 

توليد سيب خواهيم بود

لبنيات ارزان؛ از چند روز ديگر
 به گفته انجمن صنايع لبني، توليد 3 قلم لبنيات پرمصرف از شنبه آغاز شده

و اين محصوالت تا چند روز آينده در فروشگاه ها توزيع مي شوند

جديد سفارش دهند. هر بار كه افزايش 
يا كاهش قيمتي اتفاق مي افتد تطابق 
يخچال مغازه ها با قيمت عرضه بازار 
و بنگاه ها چنــد روز تا يك هفته زمان 
مي برد و اين طبيعي و منطقي است. 
يكســان شــدن قيمت ها در مناطق 
مختلف كشور منوط به توزيع  جنس 

توليد جديد در فروشگاه هاست.
به گفته بني طبا، همه شــركت هاي 
بــزرگ توليدكننده لبنيــات نه تنها 
طبق توافق انجام شــده، توليد خود 
را با قيمت جديد انجــام دادند بلكه 
تصوير جت پرينت توليداتشان را براي 
انجمن ارسال كردند كه بر اين اساس، 
شير نايلوني و ماســت دبه اي  و پنير 
يو اف توليدي شركت هاي پاك، كاله، 
ميهن، پگاه و چند شركت بزرگ ديگر 
با كاهش 10درصــدي قيمت از چند 
روز آينده در ســطح تهران و سراسر 

كشور توزيع خواهد شد.
رشد فزاينده قيمت محصوالت لبني 
ســرانه مصرف لبنيات را در كشور به 
پايين ترين سطح رســانده و بسياري 
از مــردم تــوان خريــد محصوالت 
ساده را هم از دســت داده اند. به گفته 
فروشندگان افزايش قيمت محصوالت 
لبني در يك سال اخير بازار بسياري از 
اين محصوالت را كساد كرده و نه تنها 
تقاضا براي برخــي از اجناس لوكس 
لبني به كمترين حد خود رسيده و اين 
محصوالت را از فهرست سفارش هاي 
مغازه ها حذف كرده است بلكه بسياري 
از مصرف كننــدگان بــه محصوالت 
كم چرب و با كيفيــت پايين تر روي 

آورده اند تا تنها بتوانند خريد كنند.

اوراق بدهي دولتي منتشر شده در نيمه نخست امسال )ارقام به ميليون ريال(
ارزشنوع اوراق

50.000.000اسناد خزانه اسالمي
50.000.000اسناد خزانه اسالمي
100.000.000اسناد خزانه اسالمي
150.000.000اسناد خزانه اسالمي
60.000.000اسناد خزانه اسالمي
100.000.000اسناد خزانه اسالمي
100.000.000اسناد خزانه اسالمي
50.000.000اسناد خزانه اسالمي
100.000.000اسناد خزانه اسالمي
50.000.000اوراق مرابحه عام
100.000.000اوراق مرابحه عام
100.000.000اوراق مرابحه عام
30.000.000اوراق مرابحه عام
30.000.000اوراق مرابحه عام
30.000.000اوراق مرابحه عام

1.100.000.000جمع كل
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گزارش روز

3 ماه تا  رویداد بین المللی ساري۲۰۲۲ 
همايش روز جهاني گردشگري روز گذشته )دوشنبه 19مهر( 
با حضور مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
مازندران و مسئوالن شهرستان و همچنين تعدادي از فعاالن 

حوزه گردشگري برگزار شد.
در اين مراسم عالوه بر بيان اظهارنظرهاي فعاالن و مسئوالن 
حوزه گردشگري مازندران در آستانه رويداد بين المللي ساري 

2022 از برخي فعاالن اين بخش نيز تجليل شد.

تأكید بر نگاه فرابخشي
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مازندران 
در اين آيين گفت: براي بهره برداري درست از رويداد بين المللي 
ساري2022 و همچنين سرريز مسافران جام جهاني قطر در 

مازندران به همراهي همه دستگاه ها نياز داريم.
ســيف اهلل فرزانه با تأكيد بــر اينكه وزارت ميــراث فرهنگي، 
گردشــگري و صنايع دســتي يك دســتگاه فرابخشي است، 
نه عمل كننده، اظهار كرد: اگر قرار اســت در اكســپو دوبي و 
رويداد ســاري2022 موفق عمل كنيم يا بخشي از مسافران 
جام جهاني قطر را در ســال آينده به واســطه راه اندازي خط 
پروازي كيش - رامســر و كيش - نوشــهر به مازندران جذب 
 كنيم بايد همــه در كنار هم بــا نگاهي فرابخشــي كنار هم

قرار بگيريم.
اين مسئول خاطرنشــان كرد: واقعيت اين است كه خيلي ها 
ادعاي حمايت از گردشگري را دارند، اما فقط حرفش را مي زنند 

و در عمل به قوانين دستگاهي خودشان پايبند هستند.

سرمایه گذاران آماده به كار
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مازندران 
تصريح كرد: وقتي به عنوان يك نهاد متولي گردشــگري براي 
گسترش زيرســاخت هاي تفريحي نمي توانيم ســاحل را به 
سرمايه گذار واگذار كنيم و دستگاه هايي مانند سازمان بنادر، 
منابع طبيعي و آب منطقه اي در اين زمينه ديدگاه هاي مستقل 
خود را دارنــد، عمال كاري از پيش نمي رود. براي بســياري از 
جاذبه هاي استان سرمايه گذار آماده به كار وجود دارد، اما موانع 

اداري امكان فعاليت را مي گيرد.
فرزانه با بيان اينكه نمي توان بدون همكاري ســاير دستگاه ها 
گردشگري درست و فعالي داشت، گفت: اگر قرار است گردشگر 
را به جــاده چالوس بياوريم بايد راه و شهرسازي زيرســاخت 
مناســب تردد را فراهــم كند. زيرســاخت هاي شــهري را 
شــهرداري ها بايد ايجاد كنند و اگر مي خواهيم اســكله هاي 
تفريحي داشــته باشــيم بايد ســازمان بنادر و دريانوردي، 
آب منطقه اي و منابع طبيعي پاي كار باشــند. اگر قصد داريم 
گردشگري مزرعه و گردشــگري كشــاورزي را رونق دهيم 
بايد جهادكشاورزي با ما همراه شــود و برنامه هايش پيوست 

گردشگري داشته باشد.
وي با اشاره به 3بندر در اين استان كه جاي خالي كشتي هاي 
تفريحي در آنها به وضوح ديده مي شــود، افــزود: در رويداد 
ساري2022 يا چشم انداز جذب مسافران جام جهاني قطر به 
مازندران نيز جاي خالي گردشگري دريايي و اين كشتي هاي 

تفريحي احساس مي شود. 
همين حــاال ســرمايه گذاري داريم كــه حاضر اســت اين 
كشــتي ها را بخرد و در ســواحل مازندران بــه آب بيندازد، 
 اما قانــون به دليــل حمايت از توليــد داخل اجــازه خريد و

به كارگيري در آب هاي داخلي را نمي دهد.
اين مســئول يادآور شــد: بســياري از جاذبه هــاي طبيعي 
منحصربه فــرد مــا در مالكيت منابــع طبيعي قــرار دارد و 
امكان برنامه ريزي مناســب بــراي آنها را نداريــم. مانند غار 
 دانيال كه ســال 138۵ به عنوان منطقه نمونه گردشگري به

تصويب رسيد.

حل دعواهاي داخلي
مديركل ميراث فرهنگي مازندران بــا بيان اينكه در مازندران 
8۶0 قطعه آب بندان با مساحت 1۷هزار هكتار وجود دارد، ادامه 
داد: براي اين آب بندان ها اولويت نخست كشاورزي، اولويت دوم 
پرورش ماهي و زيســت پرندگان، اولويت سوم زراعت چوب و 
اولويت چهارم گردشگري است، اما عالقه همه به گردشگري 
است. 109آب بندان در اين اســتان كاربري گردشگري دارد. 
آيا مي توانيم آنها را واگذار كنيم؟ جهادكشــاورزي مي گويد 
اعتبار بهسازي آب بندان ها را جذب مي كند، آب منطقه اي هم 
مي گويد متولي آب و منابع آبي است و جايي براي برنامه ريزي 
توسط بخش گردشگري نمي ماند. براي رونق گردشگري ابتدا 
بايد اين دعواهاي داخلي حل شــود و به برنامه اي يكپارچه در 
گردشگري برسيم. به همين دليل است كه تأكيد مي كنيم ما 
فقط يك دستگاه هماهنگ كننده هســتيم، اما نگاه ها به اين 
سازمان اســت و همه انتظار دارند كه وزارت ميراث فرهنگي 
تمام جزئيات رونق گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي 

را مديريت كند و پيش ببرد.
وي با تأكيد بر اينكه اگر قرار است در حوزه ميراث فرهنگي اتفاق 
مثبت بيفتد بايد بودجه هاي فرهنگــي و مرمت افزايش يابد، 
افزود: در بخش صنايع دستي بايد تسهيالت با نرخ سود پايين 
و اقساط بلندمدت از بانك تخصصي به فعاالن پرداخت شود و 
در حوزه گردشگري همه نهادها و فعاالن حوزه گردشگري پاي 
كار بيايند و احساس مسئوليت كنند. مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي مازندران تصريح كرد: همه نهادها و 
دستگاه ها و فعاالن گردشگري بايد در يك مسير قرار گيرند تا 
بتوانيم در اكسپوي دوبي، در ساري2022 و حتي در جام جهاني 
قطر كه مي تواند آورده مالي خوبي براي مازندران داشته باشد به 

يك برنامه واحد و چشم انداز اجرايي و درست برسيم.

اشكان جهان آراي 
خبرنگار پيگيری

 

خسارت 6هزار میلیارد ریالی زلزله به چلگرد
زمين لرزه ۵.۷ ريشتری ساعت ۶:9 صبح دوشنبه )12مهر( مرز استان های چهارمحال 
و بختياری و خوزستان حوالی چلگرد را لرزاند. اين زمين لرزه در 33 كيلومتری چلگرد 
مركز شهرستان كوهرنگ در اســتان چهارمحال و بختياری و در عمق 10 كيلومتری 
زمين رخ داده است. نزديك ترين مراكز اســتان ها به محل وقوع اين زلزله، شهركرد با 
102 كيلومتر و اهواز با 1۵8 كيلومتر گزارش شــده است. پس از وقوع زمين لرزه ۵.۷ 
ريشتري چلگرد، ۵۵ پس لرزه به ثبت رســيد كه 4مورد آن بيش از 4ريشتر بود و به 

تشديد خسارت های ناشی از زلزله اصلی منجر شد.

 جبران خسارت قبل از سرما
بعد از گذشــت چند روز از اين زلزله، اســتاندار چهارمحال و بختياری از خســارت 
۶هزار ميليارد ريال  در پی زلزله اخير چلگرد خبر می دهد و به همشــهری می گويد:  

10۶روستای شهرستان كوهرنگ خسارت زيادی را متحمل شدند.
اقبال عباسی با بيان اينكه فرايند ارزيابی خسارات طوالنی است، می افزايد: 3۷۵ميليارد 
تومان در بخش زيربنايی، 21۵ميليارد تومان در بخش مردمی، ۷0ميليارد تومان در 
بخش معيشتی، 14۵ميليارد تومان تسهيالت و 20ميليارد تومان خسارت در بخش 
كشاورزی مورد تأييد است. وی با بيان اينكه جبران خسارت های وارد شده بر معيشت 
و خانه های مسكونی مردم در شهرستان های كوهرنگ، اردل و فارسان در اولويت   است، 
مي گويد : تصويب و ابالغ خسارت ها در سازمان های باالدستی زمانبر و طوالنی است و 
به همين دليل تا آن زمان بايد سازمان ها و ادارات مرتبط از محل بودجه های دستگاهی 
خود برای رفع مشكالت اضطراری  و مهم استفاده كنند. عباسی ادامه می دهد: با توجه 
به سرد شــدن هوا و موقعيت جغرافيايی منطقه انتظار می رود اعتبار مورد نياز برای 
جبران خسارت های ناشی از زلزله هرچه زودتر ابالغ شــود تا روند جذب آن از سوی 

دستگاه های مرتبط در كوتاه ترين زمان در دستور كار قرار گيرد.
او با بيان اينكه بايد از ظرفيت كميته امداد امام خمينی )ره(، بهزيســتی، گروه های 
جهادی، بسيج و خيران در 3بخش معيشتی، تســهيالت و كشاورزی استفاده شود، 
مي گويد: تسهيالت بايد در مراكز شهرســتان ها و بخش ها ارائه و در صورت امكان از 
طريق اكيپ ها توزيع شود. دســتگاه های اجرايی هم بايد از ظرفيت دستگاه و سلسله 
مراتب خود برای رفع مشكالت زلزله زدگان و اختصاص اعتبار استفاده كنند. همچنين 
دستگاه هايی كه اعالم خسارت می كنند بايد گزارش دهند و پيگيری های الزم برای 
جذب اعتبار را داشته باشند و اختالفی بين اعداد و ارقام اعالم شده از سوی دستگاه های 

شهرستانی و استانی وجود نداشته  باشد.

آبرسانی سیار به مورز
ايرج كيانی، مديرعامــل جمعيت هالل احمر چهارمحال و بختيــاری نيز با بيان اينكه 
۵۶۷0نفر در قالب 11هزار خانوار در شهرستان های كوهرنگ، اردل و فارسان اين استان 
از زلزله متأثر شدند، می گويد: بيشترين منطقه متاثر از زلزله در شهرستان كوهرنگ و 
شامل روستاهای گراب، دره هندو، چلگرد و صمصامی بوده است. سهراب بهرامی، قائم 
مقام مديرعامل شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختياری نيز از خسارت ۵3 ميليارد 
تومانی به تاسيسات اين شركت در شهرســتان كوهرنگ خبر می دهد و می گويد: افت 
فشارآب، شكستگی و آســيب به خطوط انتقال، خســارت به حوضچه ها و تاسيسات 
آب رسانی از جمله اين خسارت ها بوده است. وی با بيان اينكه مشكل آب رسانی در تمامی 
مناطق زلزله زده استان رفع شده است، ادامه می دهد: در روزهای اخير فقط روستای مورز 
با قطعی آب روبه رو بود كه با آب رسانی سيار خدمات رسانی به روستاييان تداوم يافت. 
بهرامی با بيان اينكه 84 درصد منابع آب شهرستان كوهرنگ از چشمه ها تامين می شود، 

می گويد: چشمه ها در زمان بروز حوادث از جمله سيل و زلزله به شدت آسيب پذيرند.

    
بر اساس گزارش هالل احمراستان خوزســتان، در پی وقوع اين زمين لرزه 11روستا 
هم در شهرستان انديكا به مركزيت شهر قلعه خواجه در شمال شرق خوزستان دچار 
خسارت شدند. بنابر اعالم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان ۶00واحد 
مسكونی آسيب ديده از زمين لرزه اخير در شهرستان انديكا شناسايی و حدود 80 درصد 
تخريب شده اند.با توجه به ميزان خســارت زلزله در انديكا، قرارگاه خدمات رسانی به 
زلزله زدگان به نام قرارگاه جهادی شهيد مرتضی حسين پور در منطقه زلزله زده كمفه 

راه اندازی شده است.

ستاره حجتی 
3 روستای ایران خبرنگار

در مسیر جهاني
برندق اردبيل، خرانق يزد و الرك هرمزگان 

روستاهايي هستند كه براي رسيدن به عنوان دهكده 
جهاني گردشگري با هم رقابت مي كنند

حمیده پازوكي
خبر نگار

ظرفیت سنجی؛ الزمه بوم گردی
بوم گردی در مناطق روستایی ابعاد و ویژگی های خاص خود را دارد كه باید به آن ها 
توجه ویژه داشت. یک كارشناس ارشد جغرافیای گردشگری با بیان اینكه انتخاب 
یک روستا به عنوان دهكده جهانی گردشگری یک برند معتبر است به همشهری 
می گوید: بوم گردی به عنوان یكی از انواع گردشگری نیازمند ظرفیت سنجی در 
استفاده از مناطق بومی اســت. مردم محلی خصایص ظریفی دارند و باید مراقب 
باشیم مناطق روستایی و مردمشان در طرح های بومگردی آسیبی نبینند. فرهنگ، 
میراث تاریخی و آرامش مناطقی از این دست باید حفظ شود.  سید همام عمادی راد 
می افزاید: اگر یک منطقه طبیعتی قابل توجه دارد، باید به این موضوع توجه كرد كه 
در سال چند نفر می توانند بدون آسیب رساندن از این منطقه بازدید كنند؟  وی با بیان 
اینكه مردم بومی باید نسبت به ابعاد توسعه بوم گردی آگاه شوند، اظهار می كند: الزمه 
اجرای طرح های گردشگری روستایی آموزش شیوه درست فعالیت های بوم گردی با 

هدف حفظ سنت، معماری و محیط زیست یک منطقه است.

ث
مك

اواخر شهريور بود كه معاون 
گردشــگري وزارت ميراث گردشگري

 فرهنگــي، گردشــگري و 
صنايع دستي از معرفي 3روستاي ايران به 
سازمان جهاني جهانگردي براي اجراي طرح 
ابتكاري دهكده هاي گردشــگري خبر داد. 
ولي تيموري در ايــن خبر گفته بود كميته 
داخلي معاونت گردشــگري، روســتاهاي 
برندق از اردبيل، خرانق از يــزد و الرك از 
هرمزگان را انتخاب كرده اســت تا سازمان 
گردشــگري جهاني يكي از آنها را به عنوان 

دهكده گردشگري جهاني انتخاب كند.
براســاس طــرح ابتــكاري دهكده هــاي 
گردشــگري ســازمان جهاني گردشگري، 
روســتاهايي كــه جاذبه هــاي تاريخي و 
فرهنگي، طبيعي، صنايع دســتي، اقتصاد 
مبتني بر گردشگري، مشاركت مردم روستا 
در فرايند توسعه و امكانات اوليه براي ورود 
گردشــگر را دارند، مي توانند در اين طرح 
انتخاب شوند. 3روســتايي هم كه در ايران 
انتخاب شده اند هر يك ويژگي خاصي دارند 
و مي توانند بــه اين شــبكه جهاني متصل 
شوند؛ هرچند براي رسيدن به اين نقطه اين 
روستاها نيز به توجه و كار مضاعف نيازمندند.

    خرانق؛ نیازمند اعتبار

شهرستان اردكان محل اصلي قرار گرفتن 
روســتايي اســت كه يكي از قديمي ترين 
سازه هاي خشت  وگلي ايران در آن قرار دارد. 
خرانق روستايي در دل كوير و در همسايگي 
معدن آهن چادرملو اســت و مي كوشد با 
توسعه گردشگري گام به گام به سوي توسعه 

حركت كند.
بخشــدار خرانق با بيان اينكه طبق آخرين 
سرشــماري جمعيت ثابت روستا ۵00نفر 
اســت به همشــهري مي گويد: با توجه به 
اينكه خرانق يك روستاي گردشگري است 
روزهــاي تعطيل جمعيتش بــه 2هزارنفر 
مي رســد؛ زيرا ســاكنان قديمي براي آخر 

هفته به خانه هايشان برمي گردند.
عباس حيدرپور با بيان اينكه جمعيت ثابت 
روستا معدنكار يا كشاورزند، مي افزايد: از نظر 
سني نيمي از جمعيت جوان هستند كه اگر 
امكان كار و تحصيل نداشته باشند، تمايل 

دارند به شهر مهاجرت كنند.
وي درباره افزايش امكانات تحصيلي روستا 
مي گويد: تا سال گذشته در روستاي ما فقط 
تا دوره اول متوسطه وجود داشت، اما مدتي 
است يك هنرستان گردشگري در منطقه 
ايجاد شده است و باتوجه به ظرفيت منطقه 
دانش آموزان دختر و پسر مي توانند در رشته 
گردشگري تحصيل كنند و همين جا به كار 

مشغول شوند.
بخشــدار خرانق با بيان اينكه مردم روستا 
مايل هســتند در طــرح دهكــده جهاني 
مشاركت كنند، مي گويد: خرانق با مشكل 
تامين آب شــيرين مواجه است و از طرفي 
 بايد به شــبكه سراســري گاز خانگي هم

متصل شود.
حيدرپــور بــا بيــان اينكه براي توســعه 
گردشگري در روستا به سرمايه گذاري نياز 
اســت، ادامه مي دهد: معدن آهن چادرملو 
در نزديكي خرانق قرار دارد، مردم حاضرند 
معدن را بازســازي كنند و تا مثال 10سال 
عوايــد خانه هــا را بردارند و پــس از اين 
مدت مالكان بتوانند از درآمد گردشــگري 

خانه هايشان بهره مند شوند.
وي كه بر حفظ ارزش هاي معماري روستا 
تأكيد دارد، مي گويــد: هم اكنون با كمك 
مردم مرمت روســتا و قلعــه در حال انجام 
اســت، اما بازســازي  خانه ها حتما مطابق 
معماري منطقه انجام خواهد شد و در حريم 

1/1هكتاري قلعه ساخت وســاز به شــكل 
جديد ممنوع شده است.

    روستاي باستاني

خرانق روستايي است كه از دل تاريخ برآمده 
اســت. مديركل ميراث فرهنگي يزد با بيان 
اينكه خرانق، روســتايي متعلــق به دوران 
قبل از اســالم با يك قلعه مطبق است كه 
قديمي ترين منارجنبان ايران در آن ساخته 
شده به همشهري مي گويد: در كنار قلعه يك 
كاروانسراي قاجاري وجود دارد كه هم اكنون 
براي گردشــگران قابل اقامت اســت. در 
مجاورت روستا يكي از بزرگ ترين رمل هاي 
كويري ايران وجود دارد كه در بعضي مناطق 
ارتفاع آنها تا بيش از ۶0متر مي رسد. براي 
توسعه گردشــگري هم چند كمپ كويري 
در كنار اين رمل ها ايجاد شده و داخل روستا 

هم يك اقامتگاه بومگردي است.
ســيدمصطفي فاطمي با بيــان اينكه يك 
ان جي اوي روســتايي براي مرمت بناهاي 
تاريخي در روســتا تشــكيل شــده است، 
مي افزايد: قلعه روستا به بيش از ۵0ميليارد 
تومان براي استحكام بخشي و مرمت سقف ها 
نياز دارد و بودجه هاي ميراث فرهنگي براي 
اين مرمت كافي نيست و به همين دليل ما 
از طرح هاي معين ميــراث فرهنگي كه در 
آنها از صنايع براي مرمت آثار تاريخي كمك 
گرفته مي شود، استفاده خواهيم كرد. وي 
درباره نحوه مديريت گردشگري روستا پس 
از انتخاب احتمالي به عنوان دهكده جهاني 
هم مي گويد: مبناي مديريت گردشــگري 
براساس تصميماتي است كه سازمان جهاني 

گردشگري به ما اعالم مي كند.

     همكاري مردم در خرانق

فعاليت هاي محلي همواره نيازمند همياري 
مردم بومي اســت. عضو ان جي اوي زادگان 
خورشيد خرانق نيز به همشهري مي گويد: 
قلعه خرانق يكي از قلعه هاي قديمي و سالم 
كشور است كه مردم تا ســال13۶2در آن 
زندگي مي كردند و همه بناهاي روستا پالك 
ثبتي دارد. پس از خالي از سكنه شدن قلعه، 
روند تخريب آن آغاز شد و حاال بايد اقدامات 
سريعي براي جلوگيري از تخريب بخش هاي 
ســالم قلعه و مرمت بخش هــاي ديگر آن 

انجام شود.
رضا طالبان با بيان اينكــه انجمن با كمك 
فعــاالن، جوانان و مــردم خرانــق ايجاد 
شده اســت، خاطرنشــان مي كند: انجمن 
 مدتي است مســتحكم كردن قلعه را آغاز 

كرده است.
وي با اشــاره به اينكه هزينه هــاي كارگر و 
استادكار مرمت باالســت، ادامه مي دهد: 
سعي مي كنيم مرمت را با كمك مردم ادامه 
دهيم و از معادن و كارخانه هاي اطراف روستا 
در قالب تعهــدات اجتماعي كمك بگيريم. 
شوراي خرانق هم بودجه اي را از محل فروش 
بليت بازديد قلعه به اين امر اختصاص داد كه 

البته پس از كرونا قطع شد.

    الرك نگیني در جنوب

الرك با 48/۷كيلومترمربع مساحت در دل 
تنگه هرمز، جزيره اي بكر با آداب ورسوم، آثار 
تاريخي و طبيعت بي نظير است و مي تواند 
نظر هر گردشــگري را به خــود جلب كند. 
فريدون همتي، استاندار پيشين هرمزگان 
كه تا همين هفته قبل متصدي اين پســت 
در استان بود، در دوره فعاليت خود طرح ها 
و برنامه هاي عمراني و گردشــگري زيادي 
را در اين جزيره پيگيــري كرده كه يكي از 
آنها نامزدي الرك به عنوان دهكده جهاني 
گردشگري بود. او درباره امكانات گردشگري 
اين جزيره به همشهري مي گويد: الرك يكي 

از جزاير 14گانه هرمزگان اســت كه معدن 
آهن، پوشش گياهي وسيع و محيط زيستي 
بكر دارد و گردشگر هنگام قدم زدن مي تواند 
آهوان ســاكن آن را تماشــا كند. سواحل 
مرجاني و فســفري جزيره و قلعه تاريخي 
پرتغالي ها هم ارزش گردشگري در جزيره را 

به ما نشان مي دهد.
همتي با بيــان اينكه هم اكنون بهســازي 
روســتا، طــرح معابــر و جــاده و رينگ 
جزيره در حال ســاخت اســت، مي افزايد: 
برنامه ريزي هايي كه تاكنــون براي جزيره 
انجام شــده مبتني بر حفظ محيط زيست 
است؛ زيرا گردشــگر بايد بتواند از طبيعت 

منطقه لذت ببرد.
اســتاندار پيشــين هرمزگان با بيان اينكه 
روستاي الرك حدود ۵00نفر جمعيت دارد، 
مي افزايد: مردم به زباني شبيه مردم كشور 

عمان صحبت مي كنند.
همتي با اشاره به اينكه ثبت جهاني، الرك 
را به يك قطب گردشگري تبديل مي كند، 
مي گويد: مدتي اســت بخشــي از مردم به 
مشاغل بومگردي روي آورده اند و تمايلي به 

مهاجرت در جزيره وجود ندارد.

     رونق الرك

مردم الرك شــيفته جزيره و توســعه آن 
هستند. دهيار روستاي الرك با بيان اينكه 
تنها شغل مردم الرك صيادي است كه هر 
سال ضعيف مي شود به همشهري مي گويد: 
پتانســيل حال حاضر جزيره فقط مي تواند 
فعاليت هاي مبتني بر گردشــگري باشد. 
الرك آب كافي و مناســب براي كشاورزي 
ندارد و به جز گردشگري اشتغال جديدي 

نمي توان اينجا فراهم كرد.
محمــد ماهيگير كوهــي با بيــان اينكه 
الرك 120خانــوار دارد، مي افزايد: جزيره 
زيرســاخت هاي الزم را دارد. در سال هاي 
گذشــته رينگ جزيره ســاخته و اليروبي 
اسكله انجام شده اســت، آب و برق هم به 
بخش هايي از جزيره رســيده و پس از چند 

سال قلعه پرتقالي ها مرمت شده است.
وي با اشاره به برگزاري كالس هاي آموزش 
بومگردي در سال هاي اخير براي مردم ادامه 
مي دهد: صيادي كار سخت و سنگيني است 
و چون كار ديگري نبــود جوانان از جزيره 
مي رفتند، اما در ســال هاي اخير با افزايش 
مشاغل گردشگري، جوانان هم به ماندن در 
اينجا عالقه مند شده اند و مهاجرت از جزيره 

كم شده است.
دهيار الرك بــا بيان اينكــه جزيره هرمز 
براي ما تجربه شده اســت، درباره اهميت 
محيط زيســت جزيره نزد مردم مي گويد: 
نمي خواهيم اتفاقات بدي كه براي هرمز افتاد 
براي الرك هم رقم بخــورد. جزيره ما اداره 
محيط زيست ندارد، اما مردم آهوهاي جزيره 
را مثل فرزندانشان دوست دارند و هيچ كس 
اقدام به شــكار آنها نمي كند. قديم ها نمك 
جزيره هاي ديگر از الرك تامين مي شــد، 
اما االن مردم نمي گذارند يك تكه ســنگ 
نمك از جزيره كم شــود؛ چــون مي دانند 
اگر قرار اســت جزيره گردشگري شود بايد 

محيط زيست شان را حفظ كنند.

    برندق، اشتغال و مهاجرت

برندق يكي از پرجمعيت ترين و بزرگ ترين 
روســتاهاي خلخــال در اردبيل اســت. 
كشــاورزي و باغداري در روســتا بســيار 
گسترده است و به همين دليل محصوالت 
متنــوع كشــاورزي، باغــي، جاليــزي و 
خشــكباري در آن توليد مي شود. طبيعت 

زيبا و آب وهواي مطبــوع، برندق را هم در 
زمره روستاهايي قرار مي دهد كه مي توانند 

مقصد گردشگران باشند.
دهيار روستاي برندق درباره تأثير انتخاب 
ايــن روســتا به عنــوان دهكــده جهاني 
گردشــگري به همشــهري مي گويد: هر 
سال حداقل 20جوان به دليل نبود امكانات 
كاري و تحصيلي به تهران و گيالن مهاجرت 
مي كنند؛ درحالي كه اگر برنــدق انتخاب 
شــود، مهاجرت معكوس در روســتا اتفاق 
خواهد افتاد. روستا مشكالت زيادي از آب 
آشــاميدني و اينترنت گرفتــه تا فاضالب 
دارد، امــا بودجه خاصي در اختيار روســتا 

قرار نمي گيرد.
رسول شــكري با بيان اينكه روستا بيش از 
2هزار نفر جمعيــت دارد كه بخش زيادي 
از آنان كشــاورز هســتند، مي گويد: يك 
طرح بومگردي براي روســتا نوشته بوديم 
كه معطل مانده اســت، ولي توانســته ايم 
بودجه اي بگيريــم كه براســاس آن خانه 
بومگــردي بســازيم. بــا اين حــال مردم 
 روستا مشــتاقند ظرفيت هاي گردشگري

افزايش يابد.

     روستایي در مسیر 3 استان

باوجود محروميت هاي برندق اين روســتا 
قابليت هاي گردشــگري بســياري دارد. 
مديركل ميــراث فرهنگي و گردشــگري 
اردبيل به همشهري مي گويد: طبيعت بكر 
و جذاب اين روستا با رودخانه هاي پرآب در 
حاشيه آن در كنار قرار گرفتن آن در محل 
تالقي آذربايجان شــرقي، زنجان و اردبيل 

موقعيت ويژه اي به برندق بخشيده است.
نادر فالحي با بيان اينكه براي اين روســتا 
2مجموعه اقامتگاه بومگردي درنظر گرفته 
شده اســت، ادامه مي دهد: راه اندازي اين 
اقامتگاه ها در ماندگاري گردشــگران تأثير 

بسزايي خواهد داشت.
وي درباره اهميت افزايش اشــتغال در اين 
روســتا نيز مي گويد: ايجاد كسب وكارهاي 
خرد روستايي با تكيه بر توليدات كشاورزي 
و اســتفاده از ظرفيت محصوالت ارگانيك، 
در كنــار كســب وكارهاي گردشــگري 
روستايي ضمن پايداري ســكونتگاه هاي 
روستايي موجب مهاجرت معكوس و جذب 
سرمايه گذران بومي و منطقه اي و شكوفايي 

زندگي اين روستا خواهد شد.
مديركل ميــراث فرهنگي و گردشــگري 
اردبيل ادامه مي دهد: اگــر برندق به عنوان 
دهكده جهاني گردشــگري انتخاب شود، 
روســتا با اســتفاده از ظرفيت هاي بالقوه 
طبيعي، كشاورزي و تاريخي روستا و با تكيه 
بر افراد بومي منطقه و جوانان تحصيلكرده 
 و عالقه منــد بــه گردشــگري مديريــت 

خواهد شد.
از ســوي ديگــر بــا رونــق گردشــگري 
كسب وكارهاي خرد محلي هم رونق خواهد 
گرفت و همــه اين مــوارد مي تواند به حل 

مشكالت روستا نيز كمك كند.

    
انتخاب هر يك از روستاهاي برندق، الرك 
يا خرانق در آذرماه به عنوان دهكده جهاني 
گردشگري مي تواند سرنوشت مردم و روستا 
را دگرگون كند. اين روستاها اما تنها نقاطي 
نيستند كه مي توان با گسترش گردشگري 
در آنها معيشــت مردم، عمر آثار تاريخي و 
كيفيت محيط زيست شان را حفظ كرد. همه 
روستاهايي كه نبود امكانات، آنها را خالي از 
سكنه كرده و مردمانشان را كوچانده است 

مي توانند از مسير گردشگري نجات يابند.
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نسبت ما با ادبيات كالســيك ايران چگونه است و اين 
نسبت به طور مثال در قبال حضرت لسان الغيب، امروز چه خروجي 
و دستاوردي براي ما دارد؟ البته الجرم اگر الزم است به شاعران 
ديگر هم اشاره كنيد تا شناخت و آسيب شناسي موضوع روشن تر 

شود. از نام بردن آنها ناگزيريم.
اساساً همانطور كه مي دانيد، معيارهاي زندگي، سياست، فرهنگ، هنر 
و همچنين معيارهاي روابط زن و مرد در طول تاريخ، يكســان نيست 
و همچنان كه آدم ها تغيير مي كنند، در طــول تاريخ، عقايد هم تغيير 
خواهد كرد. آنچه در تاريخ به شــكل عجيب و غريب خــود را نمايان 
مي كند، مداومت افكار كهنه و قديمي و پا برجا ماندن برخي از اعتبارات 

كالسيك در جامعه ماست.
يعني معتقديد در مقابل حافظ بايد از او عبور كنيم؟

حاال اگر نخواهيم عبور كنيم، بايد آن را بخوانيــم، درك كنيم و كنار 
بگذاريم. مثالي مي زنم تا موضوع برايتان روشــن تر شــود. مردم امروز 
انگلستان با شكسپير كه كمي بيش از 4قرن با او فاصله دارند، نمي توانند 
به راحتي ارتباط برقرار كنند، اما در ايران فردوسي كه متعلق به هزارو 
100سال پيش اســت، هنوز خوانده مي شود يا ســعدي كه متعلق به 
800سال پيش است، همينطور. افرادي كه مدام شعار ايران ايران سر 
مي دهند، اغلب اين عناصر را فضيلت مي دانند؛ درحالي كه خواندن آثار 
آنها و مداومت در شناختشان نشان مي دهد كه ما هنوز آنها را پشت سر 
ننهاده ايم. در بدو امر مشخص است كه از حدود 700سال پيش، يعني 
دوران حافظ تا به امروز، زبان ما بيش و كم درجا زده است. به زبان رساتر 

يعني انديشه ما هنوز از حافظ فاصله نگرفته است.
ايراد از حافظ است؟

نه تنها حافظ، بلكه سعدي و فردوسي انسان هاي بزرگي بوده اند، اما امروز 
غير از هنرشان وقتي به افكارشان رجوع مي كنيم، درخواهيم يافت آنها 
در قياس با افكار قرن ما جلوتر نيســتند. سعدي شاعر بزرگي است، اما 
وقتي درباره زندگي صحبت مي كند، مي گويد: »ناســزايي را كه بيني 
بخت يار/ عاقالن تسليم كردند اختيار« اگر اين بيت را تا به امروز ادامه 
دهيم، درست بدان معناســت كه اگر قومي حركت كنند و بخواهند به 

ايران حمله كنند، اگر قوي باشند، ما بايد تسليم شويم.
غير از اظهارنظرهاي خودتان در اين مباحث مي توانيد 
به سخنان ديگران هم اشاره كنيد كه در راستاي حقيقت و راستي 

سخنان شما حرف و سخني در جايي گفته و نوشته باشند؟
محمدعلي فروغي كه سال ها نخســت وزير بود، نوشته اي دارد كه قابل 
توجه است. نوشته او نشان مي دهد كه عده اي چقدر كوشش داشته اند 
تا زبان فارسي تغيير نكند و ما در كمند احساســات و افكار هزار سال 
پيش بمانيم. فروغي مي گويد كســي به من گفت كه اگر نيك بنگريم 
درخواهيم يافت كه سعدي و حافظ مانند ما حرف مي زنند؛ يعني سخني 
كه آنها مي گويند ما امروز خيلي روشــن درمي يابيم و گويي آنها هنوز 
زنده هستند. فروغي مي گويد، اشــتباه نكنيد؛ چون ما مانند سعدي و 
حافظ ســخن نمي گوييم! البته شيطنتي هم پشــت اين سخن نهفته 
است و صورت موضوع نشان مي دهد كه اگر عامداً و عالماً هم اين حرف 
را زده باشد، يعني با گذشت 700ســال، ما هنوز مانند حافظ و سعدي 
مي انديشيم و اين موضوع افتخاري ندارد؛ يعني 700سال بين ما و آنها 
فاصله نيست! مسئله اين است كه نســبت ما با ادبيات قديم چيست و 
بازمي گرديم به همان پرسش نخست؛ نسبت ما با ادبيات قديم اين است 
كه ما به فرض امروز زبان اوستا را نمي فهميم. روزي هم خواهد آمد -و 
چندان هم با آن فاصله زماني نخواهيم داشت- كه مردم زبان و انديشه 

حافظ را به ســختي درك مي كنند يا كمتر بــه كار زندگي اجتماعي 
امروزشان مي آيد.

به نظر شما همه مردم سهل و ســاده مي توانند از روي 
حافظ بخوانند؟

امروز بسياري از جوان ها از روي حافظ نمي توانند بخوانند. حافظ گفته: 
»كحل الجواهري به من آر  اي نسيم صبح/ زان خاك نيكبخت كه شد 
رهگذار دوست« به شــما قول مي دهم كه اغلب جوانان امروز ما اصاًل 
معني اين بيت را نخواهند فهميد. »كحل الجواهر« دارويي است براي 
چشــم. او مي خواهد بگويد من بس كه دوري كردم چشمم نابينا شد. 
حاال  اي نسيم صبح، داروي بينايي مرا به من بازگردان تا روي محبوب را 
ببينم. اتفاقاً اين سخن چندان هم شاعرانه نيست! اگر آن را براي جواني 
بخوانند و درست معني كنند، ممكن است خنده اش بگيرد؛ چراكه اين 
مطلب، مطلبي نيست كه چندان مهم باشد و احساسات عميق انساني 
را بيان كند. بسياري از اشــعار حافظ امروز خارج از دستور احساسات 
و عواطف مردم معاصر اســت؛ از اين رو دليلي ندارد كه دســتگاه هاي 
حافظ شناسي در شيراز راه بيفتد و عده اي به ميز و صندلي اي بچسبند 
و مرتب درباره حافظ و حافظ پژوهي مصاحبه كنند و هر سال را جشن 
بگيرند و راجع به حافظ به طور مطول سخن بگويند. البته در اين ميان 
كاش مثاًل كســي مانند دكتر محمد معين يا دكتر پرويز ناتل خانلري 
حضور داشت تا براي مردم ادبيات كالسيك را به درستي توضيح دهد. 
هر كســي كه در اين بين يك مدرك دكتري يا فوق ليسانس دستش 
رسيده، كه البته بر ما پوشيده نيست كه اين فوق ليسانس ها و دكترها 
زياد شده اند و از قضا اغلبشان از چه درجه علمي برخوردارند، مدام در 
رســانه ها مصاحبه مي كنند و از حافظ و حافظ شناسي داد سخن سر 
مي دهند. اغلب قريب به اتفاق آنها 4كلمه از ادبيات جديد دنيا آموخته اند 
و مدام آن را در هم مي آميزند و تالشي هم نمي كنند تا حافظ، سعدي و 
مولوي را كه در دوران خود انسان هاي بزرگي بوده اند، به درستي به مردم 

و جوان ها بشناسانند.
الگوبرداري از گذشــته و مثاًل آنچه حافظ 

مي گويد چه ايرادي دارد؟
اگر چنين مي بود و بايد از گذشــته الگو مي گرفتيم، 

به طور مثال نبايد امروز پارلمان مي داشتيم. نبايد جمهوري مي داشتيم. 
نبايد بيمارستان جديد مي ساختيم. از آب لوله كشي هم خبري نبود. 
نبايد انقالب الكترونيكي را مي پذيرفتيم و تا حدودي اجرا مي كرديم. 
بايد قبول كنيم و بپذيريم كه با شاعراني مانند حافظ، مولوي و سعدي 
فاصله داريم. آنها در زمان خودشــان حرف هايي داشته اند كه گفته اند 

و رفته اند. زمان محمدشــاه قاجار، در دربار اين سخن به ميان آمد كه 
اسب هاي قديم خيلي خوب بودند و امروز نژادشان منقرض شده. يكي 
از اشخاص درآمد و گفت اسب هاي خوب را مردان خوب سوار شدند و 
رفتند! حاال شما مثاًل بياييد دوره قاجار و بحران تجدد را بررسي كنيد 
و دوره همه گير شــدن كلوني گرايي را با ايران آن زمان مقايسه كنيد 
كه در آن دوره در جهان، اتفاقاً ماشين بخار و سينما آمد، برق اختراع و 
پني سيلين كشف شد و دمكراسي و جمهوريت را بنا نهادند و سالطين 
از ميان رفتند و آداب و رسوم قديم و بردگي از ميان آنها رخت بربست. 
بسياري از اشعار و نوشته هاي نويسندگان ما امروز همچنان در جهت 
دوره زراعي حركت مي كند؛ يعني در بهترين حالت، حافظ پژوه امروز 
ما در دوره محدود زراعي متولد شــده و فكر مي كند. حال اينكه روابط 
و احساسات بين زن و مرد از بنيان تغيير كرده و جهان، جهان قديمي 
نيست كه مدنظر مولوي بوده است؛ آن هم با تمام بدبيني اش نسبت به 
زنان كه نيمي از جامعه امروز را تشــكيل مي دهند. صرفاً اگر 50درصد 
سخناني را كه امروز حافظ پژوهان ما بازگو مي كنند، در كشورهايي كه 
در آنها انقالب و تحوالت صنعتــي رخ داده بازگو كنيم، مردم، جامعه و 
جنبش ها ساكت نمي مانند. اعتراض مي كنند و موضع مي گيرند كه فالن 
آدم متعلق به امروز و قرن بيست و يكم نيست و دركي از دمكراسي ندارد! 
شايد بگويند آن شاعري كه از او ياد مي كنند در دوره خود شاعر بزرگي 
بوده، اما آنچه از ادبيات او اهميت دارد داستان هاي تمثيلي اي است كه 

بيان مي كند و الغير.
شما كه در حوزه حافظ پژوهي عميق شده ايد، از ميان 
شاعران كالســيك چه كســاني را به دنياي امروز نزديك تر و 

ملموس تر ارزيابي مي كنيد؟ 
يكي فردوسي كه قهرمان و شــخصيت ممتاز شعر دراماتيك است و 
ديگري مولوي كه در بيان و فن شعر تمثيلي استاد است. اما آنچه 
دادبه، موحد و كزازي درباره حافظ مي گويند يك كلمه اش قابل 
بهره نيست. بيهوده خسته تان نكنم؛ سخن آنها گويي اصاًل درباره 
ادبيات نبوده و در يك كالم زنده نيست. آنها نمي دانند ادبيات 
امروز چيست. پرسشم اينجاست كه چرا آنها بلندگوها را جلوي 
دهان خود مي گيرند؟ دوران درخشان تحقيق ادبي در ايران 

با مرگ دكتر معين، ملك الشعراي بهار، قزويني و ديگران به پايان رسيده 
است. حافظ پژوهان امروز در بهترين حالت از روي ديگران نسخه برداري 
مي كنند؛ آن هم براي اينكه پولي بگيرند و مقامشــان در جامعه حفظ 
شود. خبره ترينشان در بهترين حالت، توضيح دهنده ادبيات كالسيك 
است. وقتي نوشــته هاي دكتر موحد كه به نام مولوي شناسي اشتهار 
يافته را مي خوانــم، مي بينم كه او توضيح مي دهــد و بعضاً توضيحش 
هم غلط است. ايشان امروز متأسفانه مي خواهد نقش شمس تبريزي را 
در دوران معاصر بازي كند. اين درست نيست. اين موضوع به فرهنگ 
آسيب مي زند و جلوي رشد فكري را مي گيرد. اين موضوع درست مانند 
آن مي ماند كه لباس دوران بچگي را بدهند به مــن و بخواهند به من 
پيرمرد به زور بپوشانند. اين كار تازه اگر هم شدني باشد، درست نيست 
و جلوه اشــتباهي دارد و همه به ما مي خندند. حدود 25سال است كه 
20مهر حافظ و ديوان او را در شيراز علم مي كنند و ارديبهشت ماه هم 
سعدي شناسي مطرح مي شــود. در اين ربع قرن يك نفر حافظ شناس 
واقعي هم پيدا نشده. البته موســيقي اي هم مي نوازند كه در حافظيه 
طنين  انداز مي شود و جوانان هم آن موسيقي را درمي يابند، اما متأسفانه 
چيزي از صحبت هاي اين به اصطالح حافظ پژوهان نمي فهمند و حافظ 
را هم 24ساعت بعد فراموش مي كنند! نمي دانم اين تخم لق را چه كسي 
در دهان آنها شكانده است؟ خود مقامات فرهنگي كه تخصصي در اين 
زمينه ندارند. آنهايي كه در اين زمينه مدعي انــد و به ميز و بلندگوها 
چسبيده اند، بايد موضوع را درك كنند، اما حاضر نيستند براي لحظه اي 
بلندگوها را رها كنند و به طور واقعي جهان را ببينند. اگر قرار بود حافظ 
و سعدي شناخته شوند، آنها بيش از 25سال وقت داشتند! اين فرصت 
كمي است كه شما 25دوره در شــيراز، هر سال جلسه تشكيل دهيد؟ 
ميان همين جوان ها كه اتفاقاً تماشاچي شان هستند، برويد. اگر حافظ 
را جلو رويشان باز كنيد، با شنيدن حرف هاي آنها اگر قرار بود درست از 
روي حافظ بخوانند، آن را هم فراموش مي كنند و گيج مي شوند! البته 
منظورم فقط خواندن از روي متن اســت و نه حتي معني كردن! تاريخ 
قهري اســت و دنده عقب ندارد. نمي توان به دوره زردشــت بازگشت. 
زردشت زمان و زبان خودش را دارد. كورش هم همينطور. حاال هرقدر 
بگوييم كورش كورش، آن مثاًل قواي نظامي كورش تقويت مي شود؟! 
محمدرضا پهلوي چنان ساده انديش بود كه مثاًل مي گفت كورش بخواب 
كه ما بيداريم. در خاطرات خانواده اش خوانده ام كه اين سخن او را باب 
مزاح قرار داده بودند. مثاًل به مادرشــان مي گفتند مادر برو بخواب كه 
پدر بيدار است! هيچ كس در آن زمان نبود كه بگويد اين حرفي كه شما 
مي زنيد حرف بيخودي است؛ يعني چه كورش بخواب كه ما بيداريم؟! 
تو كجا بيداري؟! اگر مدام بگويي كورش و ايران باســتان، سواران گارد 
جاويد كورش و ايران باستان و اشكانيان زنده مي شوند؟ توپ و تانك ها 
كه يكباره از كار نمي افتد تا سواران به ميانه ميدان بيايند! من البته روي 
صحبتم با حافظ شناسان است. در شيراز چطور شده كه هر سال براي 
حافظ جلسه مي گيرند. مشتي پول هم به جيب اين سخنرانان مدعي 
سرازير مي شود و در عوض حرف های بيهوده ای تحويل مردم مي دهند. 
پرسشم اين است كه چرا اين جلسات را تعطيل نمي كنند و همين عده به 
ادبيات جديد نمي پردازند؟ چرا مثاًل براي جالل آل احمد، صادق هدايت، 
سيمين دانشور، ابراهيم گلستان، بهرام صادقي، تقي مدرسي و ديگران 
كه ارزشش را دارند، سمينار و زادروز نمي گيرند تا آنها را بشناسانند؟ ما تا 
كي بايد اسير سعدي و حافظ باشيم و مدام و تمام وقت به گذشته رجوع 
كنيم؟ مگر قرار نيست مانند ديگر ملت ها آنها را بخوانيم، درك كنيم، 

كنار بگذاريم و از آنها عبور كنيم؟ مگر درجا زدن فايده اي هم دارد؟ 

حدود 25سال است كه 20مهر حافظ و ديوان او را در 
شيراز علم مي كنند و ارديبهشت ماه هم سعدي شناسي 
مطرح مي شود. در اين ربع قرن يك نفر حافظ شناس 

واقعي پيدا نشده  است

 فرشاد شيرزادي 
روزنامه نگار

گفت وگويي متفاوت با عبدالعلي دستغيب درباره حافظ و حافظ پژوهي 

حافظپژوهانمادرجاميزنند
عبدالعلي دستغيب بيش از 90سال دارد. او 
منتقد آثار شــاعران و نويسندگان تراز اول 
معاصر است و چندين و چند كتاب و مقاله نيز 
در باب حافظ پژوهي از او به چاپ رسيده است. 
او اعتقاد دارد حافظ پژوهاني كه هر سال در 
شيراز گردهم مي آيند، صرفًا به معني كردن 

ديوان حضرت لسان الغيب بسنده مي كنند و 
عملكرد دستگاه فلسفي شان به سود شناخت 
دقيق حافظ نيست. او همچنين مي گويد كه با 
انديشه و زبان 700سال پيش نمي توان زندگي 
كرد و در خيابان هاي امروز قدم گذاشــت و 
همانگونه كه بسياري از انديشه هاي شكسپير 
در انگلســتان امروز قابل درك نيست، بايد 
پيوندي بين ادبيات كالسيك و مدرن ايجاد 
شود تا درك نوتري از كالسيك ها به دست  

آيد. شماره كردن انبوه كتاب هاي دستغيب 
و اشــاره به كارنامه كاري او ضرورتي ندارد؛ 
چراكه اهل ادبيات و فلســفه با نقدهاي او 
درباره آثار احمد شاملو، احمد محمود، محمود 
دولت آبادي و بســياري از چهره هاي مطرح 
ادبيات معاصر و همچنين ترجمه »نيچه« در 

ايران با قلم و نگاه هنرشناسانه او آشنايند. 
اين گفت و گــو را بــدون داوری در مورد 
ديدگاه های دستغيب منتشــر می كنيم و 

ارزيابی گزاره هايی كــه او به ويژه در مورد 
نــام آوران عرصه حافظ و مولوی شناســی 
می گويد برعهــده صاحب نظران اســت. 
عبدالعلی دســتغيب صرف نظر از اينكه با 
ديدگاه های او موافق يا نخالف باشيم خيلی از 
اوقات زبان تندی دارد و جامعه ادبی ايران اين 

را پذيرفته است.  
با او به مناسبت 20مهرماه، سالروز بزرگداشت 

حافظ گفت وگو كرده ايم.
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ادامه در 
صفحه بعد

حامد هادیان
خبرنگار

كوچاندن اجباري هزاره ها آخرین پرده از 
تحوالت افغانستان

انس حقانــي از مقامات جــوان طالبان چند 
روز بعد از ســقوط كابل به هتل سرينا، محل 
اقامت خبرنگاران خارجي آمــد و گفت: »از 
كابل خارج شويد و افغانســتان واقعي را هم 
ببينيد.« منظور او شايد چيز ديگري بود، اما 
راست مي گفت اتفاقاتي كه در كابل مي افتاد 
با خبرهايي كه از دايكندي مي رســيد زمين 
تا آســمان فرق داشــت. دايكندي، يكي از 
34 واليت افغانستان اســت كه به مركزيت 
ولسوالي)شهرستان( نيلي در مركز افغانستان 
قرار دارد. اين واليت بــا واليت هاي باميان، 
غور، غزنــي، ارزگان و هلمند هم مرز اســت. 
به دليل فقدان زيرساخت هاي جاده اي، شهري 
و گردشگري، جاذبه خاصي ندارد و به غير از 
مردم بومي مقصد كســي نيست. روي نقشه 
گوگل چيزي حدود 8ســاعت تا كابل فاصله 
داشت؛ فاصله اي كه با توجه به وضع جاده هاي 
افغانستان، بسيار هولناك و زمان پيمودن آن 
بسيار بيشتر از تخمين گوگل به نظر مي رسيد. 
خبرهاي بدي از كوچ اجبــاري مردم گيزاب 
از اين واليت به گوش مي رســيد؛ چندباري 
وسوسه  شده بودم كه به آنجا بروم. اين بار اما به 

ترديد غلبه كردم و تصميم ام را گرفتم.

دایكندي، والیتي مانده در ۱۰۰سال پيش
از ابتداي ورود به جاده پرپيچ و خم روســتايي، 
كم و بيش پرچم هاي ســفيد طالبــان بر فراز 
خانه ها ديده مي شــد؛ پرچم هايي كه بيشــتر 
براي اعالم همبســتگي و صلح برافراشته شده  
بودنــد. همزمــان و در كنار آنهــا، پرچم هاي 
»ياحســين)ع(« هم در نســيم پاييزي تكان 

مي خورد. اين پرچم ها هم نشانه حضور شيعيان 
در اين مناطق است. هزاره هاي شيعه، ۹0 درصد 

جمعيت واليت دايكندي را تشكيل مي دهند.
از همــان ابتــداي ورود بــه دايكنــدي و 
ولســوالي هاي آن انگار به 100سال گذشته 
برگشــته اي. امكانات اوليه زندگي مثل آب 
آشــاميدني، برق، جاده، آنتــن موبايل، گاز، 
اينترنت و بســياري ديگر حتي در مركز اين 
استان-يعني شهري با ۷00هزار نفر جمعيت- 
هم وجود ندارد. اين كمبودهــا البته مربوط 
به امروز و ديروز نيســت، بلكه سال هاســت 
كه گريبانگير اين اســتان اســت؛ دليل آن 
هم به گفتــه محلي ها به نگاه هــاي قوميتي 
دولت هاي افغانستان به قوم هزاره برمي گردد.
جاده هاي دايكندي، تصورات هر عابري را درباره 
جاده يا به قول خودشان سرك به بازي مي گيرد. 
جاده هاي كوهستاني با ارتفاع باالي 3هزار متر 
كه حتي با استانداردهاي افغانستان هم نامطلوب 
به شــمار مي آيد و به غير از االغ و خودروهاي 
ژاپني، با هيچ وســيله  ديگري نمي توان آنها را 
پيمود. عبــور از اين جاده ها در كنار دشــواري 
بي حدوحصــرش تجربه اي بديع هم هســت؛ 
سرك ها و كتل هايي)كوه( كه االكلنگي جابه جا 
مي شوند و خاك هايي كه در هوا قيقاج مي رود. 
80درصد دايكندي كوهستاني است و جاده هاي 
آن معموال در 5 ماه آخر سال كامال بسته اند. اين 
يعنــي در 5 ماه پيش رو مردم در كوهســتان ها 
بدون امكانات اوليه زندگي محبوس مي شوند. 
چه بســا به همين خاطر باشــد كه حتي سران 
مركزنشــين طالبان هم كه مدام ســعي دارند 
القا كننــد تغيير كرده اند، شــايد هم اطالعات 
درستي از آنچه توســط نيروهاي شان در اينجا 

رقم مي خورد، ندارند.

 كوچ اجبــاري، ظلمي دیگــر در كارنامه 
طالبان

پس از عبور پرماجرا از مســيرها، چالش بعدي 
در خود واليت دايكندي پيش رويم قرار گرفت. 
گزارشــگري از اين واليت از آن چيزي كه فكر 
مي كــردم هم ســخت تر بود. دليلــش حضور 
خبرنگاران روزنامــه آلماني اشــپيگل در اين 
منطقه بود كه گزارش كوچ اجباري مردم تگابدار 
را  منتشــر و طالب هاي زمامدار امور را حساس 
كرده بودنــد. آنها به اهالي گفتــه بودند كه اگر 
خبرنگاري آمد جلوي كارش را بگيرند و سريعا 
به مسئوالن خبر بدهند. اين هشدار كار را سخت 
كرده بود و به راحتي نمي شد در انظار عمومي با 
مردم و اهالي به گفت وگو نشست. خبرنگاران و 
فعاالن مدني منطقه هم وضع خوبي نداشتند؛ 
يكي شــان مي گفت: »بعد از اينكه كمي درباره 
كوچ اجباري مطلب منتشــر كرديم، توســط 
قوماندان)فرمانده نظامي( واليت خيلي صريح 

به مرگ تهديد شديم.« 
روزي كه بعد از 4روز به گيزاب رســيدم، يعني 
جايي كه بيشــترين كوچ اجباري در آن نقطه 
صورت گرفته اســت، مردم منطقه مي گفتند: 
»نخســتين ايراني هســتي كه بعد از 30سال 
به اينجا پا گذاشــته اي. 30ســال پيش 6نفر از 
ســپاه براي كمك به مردم در جنگ  با شوروي 
آمده بودنــد.« اين حرف در دنيايــي كه ايران 
در آن متهم به حمايت از شــيعيان جهان است 
خيلي عجيب است. همين حاال هم كمك هاي 
بشردوســتانه ايران به افغانستان مي رسد، ولي 
به دايكندي نه. جالب اينكه مراجع تقليد ايراني 
هم در اين اســتان كه ۹0 درصد آن را شيعيان 

تشكيل مي دهند، هيچ كدام دفتري ندارند. 

دادگاه صحرایي در زمانــه اي كه جنگ 
نيست

ماجراي كوچ اجبــاري 800خانوار هزاره در 

ولسوالي گيزاب و پاتن مهم ترين خبري است 
كه در اين منطقه شــنيده مي شود؛ جايي كه 
عمر دعواهاي زمين در آن بيش از 100سال 
سابقه دارد و در طول اين ســال ها دعواهاي 
جدي حقوقي ولي بي نتيجــه صورت گرفته 

است.
امــا اين بــار دعواهــاي حقوقي به شــكل 
عجيبي تعيين تكليف شــده است؛ پس از 
روي كار آمدن طالبان، مسئوالن اين گروه 
بدون طي كــردن مراحل قانونــي و محاكم 
ثالثه افغانســتان حكم به تخليــه اجباري 
زمين هاي مــردم داده و به آنها گفته اند: »يا 
بــه زور مي رويد يا مي جنگيــم و خانه هاي 
شــما را منفجر مي كنيم.« تا امروز ۷روستا 
به مدل هاي مختلف تخليه شــده  اند. يكي 
از اهالي روســتاي كينــدر مي  گفت: »بعد 
از نماز مغــرب آمدند همان جــا گفتند يا 
مي روي يا مي جنگيم. چنــد دقيقه مهلت 

خواســتيم خارج شويم. شــب را در مزارع 
روبه روي خانــه مانديم و صبــح از منطقه 
خارج شــديم. حتي چند كودك شيرخواره 
هم بدون پتو و لــوازم بيرون ماندند. صبح با 
پادرمياني ريش ســفيدان محلي توانستيم 
كمي محصوالت كشــاورزي و وسايل خانه 

را برداريم.«
در اين ميان شــاكي ها چه كساني هستند؟ 
اول خوانيــن هــزاره منطقــه و ديگــري 
پشــتون هايي كــه قرن ها در همســايگي 
همين مردم زندگــي مي  كنند و حاال هر دو 
به پشتوانه طالبان تصميم گرفته اند تكليف 
كار را يكسره كنند. برخي از بزرگان دايكندي 
مي گويند، حتي اگــر در برخي موارد حق با 
مردم نباشد و با اين شاكيان باشد، اين مدل 
تخليه با عجله، عجيب و غيرقانوني است و به 
برگزاري يك دادگاه صحرايي مي ماند، آن هم 

در زماني كه جنگي برپا نيست.

دق شدن در درياي هلمند
گزارش ميداني خبرنگار همشهري از كوچ اجباري ساكنان دايكندي افغانستان كه با فشار طالبان مجبورند خانه و 

كاشانه و زمين هاي خود را ترك كنند

 خانه هاي خالي، دودكش هایي كه دودي از آنها به هوا بلند نمي شود و 
زمين هاي سرسبز اما رها شده، نشان از زندگي هایي دارد كه تا چند 
روز پيش اینجا جریان داشته و حاال یكباره متوقف شده است؛ آدم هایي كه اینجا رخت حيات 
گسترانيده بودند و حاال آواره شده اند؛ بعضا از جور طالبان، حتي جرأت بازگو كردن آنچه بر 
آنها رفته است را ندارند. تا چشــم كار مي كند، زمين هایي است كه همسایگي رود هلمند 
پربارشان كرده و آسماني كه انگار از آِه مردم آواره به تنگ آمده است. اینجا دایكندي است؛ 
والیتي با مسيرهاي صعب العبور در قلب افغانستان كه روستاهاي حاصلخيزش خان هاي 
هزاره و پشتون هاي تازه به قدرت رسيده را به طمع تاراج مال و ملك مردم انداخته است. 
كوچاندن اجباري، سوزاندن خانه و كاشانه  و حتي احشام و كشتار بدون محاكمه، پيشكش 
طالبان در یك دعواي قوميتي به مردم دایكندي بعد از نخستين حضورشان در این والیت 
بود. شهري در مركز افغانستان و هزارستان با ۷۰۰هزار شهروندي كه۹۰ درصدشان را شيعيان 
هزاره تشكيل مي دهند؛ والیتي كه پرچم هاي »یا حســين)ع(« هنوز بر بام خانه هایشان 
برافراشته و محك خوبي براي همه آنهایي است كه این روزها به دنبال پاسخ به یك سؤال مهم 
مي گردند؛ »آیا طالبان واقعا تغيير كرده اند؟« البته هنوز اميدوارم كه بدنه سياسي طالبان كه 

این روزها شعارهاي زیبایي مي دهد از پایتخت به این نقطه دور سر بزند.

يك كارشناس حقوقي در منطقه مي گفت: 
»بســياري از زمين هاي منطقه ســلطاني و 
دولتي است و هيچ كدام از طرفين دعوا روي 
آن مالكيتي ندارند. برخي زمين را آباد كردند 
و برخي گاهي دام هايشان در اين مناطق چرا 

كرده اند و همين مبنا شده است.«

ملك خودتان را به دو برابــر قيمت از ما 
بخرید

شب را در يكي از روســتاهايی كه در گيزاب 
هنوز تخليه نشــده، مانديم. در صحبت هاي 
آن شــب با اهالي فهميدم مهلت 2 روســتاي 
شــاغولجه و خرگك براي كوچ تمام شده بود 
ولي والــي گيزاب با توجه به رسانه اي شــدن 
ماجرا گفته بود كه كوچ را تا پايان بهار متوقف 
مي كند، هرچندكه در اصل الزام به كوچ هنوز 
از نظر او تغييري ايجاد نشده است. نشانه اي از 
توقف كلي كوچ هم وجود نداشــت. محلي ها 
مي گفتند صاحبان جديد امالك و زمين ها كه 
به لطف طالبان در دعواي ديرينه پيروز شده 
بودند، به برخي محلي ها و بزرگان گفته بودند 
كه مي توانند خانه ها و زمين هاي خودشــان 
را به دو برابر قيمت دوبــاره بخرند. اين يعني 
حتي پشتون ها هم اطمينان چنداني به ماندن 
ندارند و اين احتمال را كه با عوض شدن دوباره 
حكومت، مورد هجوم هزاره هــا قرار خواهند 
گرفــت، جــدي مي گيرند. طبعــا در چنين 
شــرايطي همين كه چند برابر ارزش زمين ها 
پول بگيرند خودش بهترين راه حل است. ولي 

كشاورزان پولي نداشتند كه دوباره برگردند.
برخي  بزرگان منطقه هم به مركز فراخوانده و 
تهديد شده اند كه به رسانه ها بگوييد مردم با 
اختيار خودشان از منطقه رفته اند. برخي نيز 
پيش حامد كرزاي، رئيس جمهور اسبق رفته 
بودند تا او به عنوان ميانجي در اين باره صحبت 
كند. پيرمردي كه نخســتين فيلم از ماجراي 
گيزاب در منطقه تگابدار را منتشــر كرده بود  

هم متواري شده است.
طالبان 20ســال پيــش هم برخــي از مردم 
روســتاها را به جرم غصب زميــن و با احكام 
شــرعي خودش بيرون كرده بود. جالب اينكه 
وكالي  اين پرونده، امســال هم مثل 20سال 
پيش بازداشــت شــدند. بومي ها مي گويند: 
»چند روز قبل از كوچ دادن مردم، مســئوالن 
محلــي طالبان، وكالي زميــن را احضار و در 
اين فرايند 2 وكيل به همراه 5نفر همراهشان 

را بازداشــت كرده انــد؛ 
بازداشــتي كه تا زمان 

كوچاندن اجباري مــردم ادامه پيــدا كرده 
است.«
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چشم طمع پشتون ها برحاشيه درياي هلمند
در روستاها مردم مي ترسيدند كه در اين باره حرف بزنند 
و باليي سرشــان بيايد. با اين حال، بعضي ها كه ســن و 
سال بيشــتري دارند، ابايي از گفت وگو و گاليه ندارند. از 
پيرمردي درباره دليل اين اتفاقات پرسيدم. گفت: »اين 
مناطق جزو بهترين مناطق كشــاورزي در حاشيه رود 
هلمند است كه محصوالت كشاورزي متنوعي در آن روي 
مي دهد.« اشاره او به وضعيت جغرافيايي روستاهاي مورد 
مناقشه است كه همگي در حاشيه رود هلمند يا به قول 
مردم افغانستان در حاشــيه درياي هلمند قرار دارند و از 

حاصلخيزترين مناطق در افغانستان به شمار مي آيند.
اما خيلي ها از جنــگ تاريخي و نــژادي در اين منطقه 
مي گويند. از اواخر ســده نوزدهم ميــالدي پس از روي 
كار آمدن امير عبدالرحمن، هزاره ها تحت فشار حكومت 
مركزي قرار گرفته و با كمك بعضي قبايل سني سركوب 
شدند و به مدت يك سده در انزواي سياسي، اجتماعي و 
محروميت اقتصادي فرورفتند. در اين زمان عده   زيادي از 
هزاره ها مورد كشتار و قتل عام قرار گرفتند. اين عملكردها 
باعث شد تا آنان به كشورهاي همجوار مهاجرت كنند و 
متواري شوند. صبح روزي كه به گيزاب رسيدم، تصميم 
داشتم كه به روستاي كيندر يعني جايي كه مردم توسط 
پشتون ها اخراج شــده بودند، بروم. اين كار با توجه به 3 
ايست و بازرســي طالبان در مسير روســتاي مورد نظر، 
چندان آسان به نظر نمي رســيد. شب ها راه به طور كامل 
بسته بود، روزها هم مدارك عبوري ها را چك مي كردند. 
با تمام اين اوصاف، با اصرار زياد به اهالي، يك موتور پيدا 
كردم تا من را به عنوان مهمان روستاي بعدي از اين مناطق 
عبور دهد. دوربين و پاسپورت و همه وسايل اضافي را در 
محل اقامت گذاشتم. يك پتو و كاله پشتوني قرض گرفتم 
و راه افتاديم. در مسير سنگالخي و دشوار دو ساعته، جواني 
گيزابي كه با موتور براي رساندن من آمده بود، مثل يك 
راهنماي كاردرست همه جا را به من نشان داد. او مي گفت 
در روستاي كيندر طالبان حتي به يك خانواده كه طرفدار 
آنها بوده هم رحم نكــرده و آنها را از خانه شــان بيرون  
كرده اند. جوان معتقد بود كه همين حاال هم توان غلبه بر 
طالبان را دارند و در مقابل آنها دست بسته نيستند. بيش 
از همه خيانت اشرف غني را زمينه  ساز تسلط طالب ها بر 

دايكندي و ساير واليت هاي افغانستان مي دانست.

توي موبايلت رقص كه نداري؟ 
ساعت 8صبح راه افتاده بوديم. مسيرهايي كه مي رفتيم 
واقعا براي عبور انســان دشــوار بود. طــوري بود كه در 
بخش  هاي متعدد آن امكان ســقوط به داخل رودخانه 
وجود داشت. با اين حال، مردم در همين مناطق زندگي 
مي كردند. اطرافمان مزارع گندم، ذرت و بادام خودنمايي 

مي كردند.
جوان موتورســوار با عبور از هر گردنه، با خنده يادآوري 
مي كرد كه افرادي در اين مســيرها بــه داخل رودخانه 
هلمند افتاده انــد. همه جا مي خنديد جــز وقتي كه به 
روستاي كيندر رســيديم. در ابتداي روستا مثل همه جا 

يك قبرســتان محلي بود. قبرهاي ايــن مناطق عمدتا 
سنگ  قبر درستي ندارند، ولي روي قبر شهداي جنگ با 
طالب معموال پرچم مي زنند. اينجا هم چند تايي بود. در 
خانواده مردم اين مناطق، شــهيد درگيري با طالب زياد 
است. از دور كه وارد روســتاي كيندر مي شديم، موبايل 
را ديگر پنهان كردم. نخستين پيرمرد پشتون را در همان 
ورودي روستا ديديم، با دستار مشكي كنار آتش ايستاده 
بود و داشت يك بزغاله را روي آتش مي سوزاند. او هم ما 
را ديد و با چشماني تنگ دنبال كرد. از او رد شديم. كمي 
جلوتر يك تويوتا را از دور ديديم كه گندم خانه هاي مردم 
را بار مي زد. وقتي مردم را بيرون مي كردند، به آنها اجازه 
نمي دادند محصوالتشــان را جز مقدار كمي با خودشان 
ببرند و حاال خودشــان دزد مال مردم شده بودند. جلوتر 
خانه يكي از اهالي را كه چند ساعت قبل با هم مصاحبه 
كرده بوديم، ديدم. مي گفت 20ســال پيش هم طالب ما 
را از كيندر بيرون كرد و با سقوطشــان دوباره برگشتيم. 
خانه هايي گلي كه به رســم اين مناطق چند خط صاف 
روي ديوارش كشيده شده بود. كم كم به ايست وبازرسي 
كه نزديك مي شديم، راننده موتور ترسيد و به من گفت 
دوربينت را بده توي زين موتور قايم كنم. بعد پرسيد توي 
موبايلت رقص كه نداري؟ خنده ام گرفت از موقعيتي كه 
در آن بودم. قرار بود بگويم از مرز ايران رد شدم و مهمان 

روستاي بعدي يعني پيرانجير هستيم.

همه اهل سودا هستند
مامــور طالبان پايين تــر از جاده اصلي نشســته بود. 
جوان گيزابي ســرعتش را كم كرد و دست تكان داد 
و بي اعتنا رد شــد. نگهبان هم تا خواســت بلند شود، 
ما رد شديم و دير شــده بود. چون غيرطبيعي به نظر 

نمي رســيديم، واكنشي نشان 
نداد. رد كه شــديم فهميديم 
ايســت و بازرســي هاي بعدي 
تعطيل شــده و نفــس راحتي 
كشــيديم. حــاال ديگــر فقط 
مي رفتيــم. از روســتاهايي 
كــه ضرب االجل تخليــه آنها 
تمام شــده بود هم رد شــديم. 
روســتاها خالي بود و دودي از 
دودكش ها باال نمي آمد. باغ هاي 

مردم ولي سرســبز بود و معلوم بود كــه اينجا تا چند 
روز پيــش زندگي جريان داشــته اســت. صبح يكي 
از اهالــي مي گفت: » ما 40 ســال براي بــاروري اين 
مناطق و آبادي اش كار كرديم« راننده موتور همچنان 
گاز مي داد.»افغانستان دلســوز ندارد همه اهل سودا 

هســتند وگرنه اين اوضاع مان نبود.« ماجرا اين است 
كه روســتاهايي كه مورد مناقشــه با پشتون هاست 
در 100ســال پيــش گاهي محــل چــراي دام هاي 
پشتون ها بوده ولي ســند براي آن ندارند. بسياري از 
اين زمين ها ملي هســتند و مردم آنهــا را آباد كردند. 
ولي پرونده هايي بــا اين پيچيدگــي در هر دادگاهي 
چند ســال نياز به بررســي دارنــد. در دوران طالبان 
قبل هم چند تا از روســتاهاي 
گيزاب به زور خالي شده بودند 
و اين بار هــم آش همان آش و 
كاسه همان كاســه است. و اما 
دعوا در روستاي تگابدار، يعني 
روستايي كه خان هاي هزاره در 
آن ادعا مي كردند كه سند دارند 
مربوط به 40 سال قبل مي شود، 
يعني دوراني كه با تفكرات چپ 
زمين ها را از خان ها گرفتند ولي 
حاال خان ها روي همان زمين  ادعا دارند. اين زمين ها 
هم به زور و به دســتور طالبان خالي شــدند. يكي از 
ساكنان روستا مي گفت: » ما هنوز اميدواريم كه به خانه 
خودمان برگرديم. 40 سال پيش اينجا بيابان و سنگالخ 

بود و ربطي به خان نداشت.«

از غصب امالك تا خانه سوزي
براي برگشت مجبور شــديم در روستاي سرتگاب جايي 
كه طالبان 3 ماه قبل اشــغالش كرده و به جز چند خانه، 
بقيه را سوزانده بودند، شب را پيش يكي از اهالي بمانيم. 
برخي از مردم پول نداشتند كه خانه ها را ترميم كنند مانند 
پيرمردي كه مي گفت فقط توانسته يك اتاق را ترميم كند. 

مي گفت:»بعضي ها خانه هايشان را گذاشته و رفته اند.«
اين گذاشــتن و رفتن ها آرزوي مهاجمــان بود كه انگار 
محقق شــده و حاال دل مــردم خون اســت. ناراحتي 
بزرگ شان قرآن هايي است كه در خانه ها و حتي مساجد 
سوزانده بودند. طالب ها بهانه كرده بودند كه چند نفر از 
اهالي جزو دولتي ها هســتند و يك بار در مقابل طالبان 
مقاومت كرده اند. حاال هم زير بار نمي رفتند كه سوزاندن 
اين خانه ها كار آنهاست و اهالي روستا را تهديد مي كردند 
كه جايي حرف نزنيد. داخل خانه ها حتي بعضي از دام هاي 
مردم زنده زنده ســوخته بودند و تا چشــم كار مي كرد 
چرخ هاي خياطي بود؛ تنها وسيله كار زنان روستا كه حاال 

جز آهن پاره  اي بر تل آوار چيزي از آنها باقي نمانده بود.

اسراي تسليم شده را با تيراندازي كشته اند
تقريبا مي توان گفت پشــتون ها و خان هــاي هزاره كه 
ارتباط نزديكــي با طالبان دارند روي تمام روســتاهاي 

حاصلخيز ولسوالي هاي دايكندي ادعاي مالكيت دارند. 
بدبينانه مي توان گفت اين اتفاق يك كوچ سيستماتيك و 
نژادي عليه هزاره هاي افغانستان است.جواني در اين باره 
مي گفت اگر در افغانستان براي آينده فكر و برنامه ريزي 
كني ديوانه مي شــوي ولي اگر مثل من فقط براي فردا 
صبح فكر كني و برنامــه بريزي اوضاع بهتر مي شــود. 
ولي مردم دايكندي بــراي فردا صبح هــم نمي توانند 
برنامه ريزي كنند چون ممكن اســت شبانه از خانه شان 

بيرون شان كنند.
روز آخر از طرف ولســوالي خيدير برگشتيم. جايي كه 
40 روز قبل نيروهاي دولتي با طالبان درگير شده بودند 
و در يك بن بســت بعد از كشته شــدن 2 نفر از طالبان 
و 4 نيروي دولتي، 11 نفر تســليم مي شوند. در اتفاقي 
ناباورانه طالبان دادگاه صحرايي برگزار مي كند و اسراي 
تسليم شده را با تيراندازي به ســر و گردن مي كشند؛ 
همچنيــن 2 غيرنظامي ازجمله يك دختر 17 ســاله 
كشته شده است. يكي از فعاالن اجتماعي مي گفت  خود 
والي 4 نفر را شخصا كشته است و همه جا مي گويد كه 
كار من كشتن شيعيان است. فردي كه مسئول عمليات 
بوده امروز والي دايكندي اســت. از جنايت هاي ديگر 
طالبان در اين مناطق »تالشــي« يا بازرسي بي قاعده 
خانه مردم به بهانه كشف ســالح و همچنين دزديدن 
تعداد زيادي ماشــين  دولتي و حتي خودروي شخصي 
مردم اســت. فعال والي و معاونش گفته اند جلوي كوچ 
اجباري گرفته شده اســت ولي درباره بازگشت مردم 
چيزي گفته نشــده و آينده مردم دايكندي با توجه به 
مشكالت شــديد اقتصادي و گراني كاال در كنار نبود 

زيرساخت ها مبهم است.

چرخ روزگار اينچنين نخواهد گشت...
يكي از خبرنــگاران منطقه مي گفت: »اگــر طالب ها به 
فكر مردم نباشند زوالشان نزديك است. ما فعال از جنگ 
خسته ايم و دليلي براي جنگ نداريم ولي در آينده شايد 
اينجور نباشد.مردم دايكندي مردمان سرسختي هستند 
كه ممكن است روزي به تنگ آيند.شيعيان هنوز به شكل 
عمومي و رســمي به مقابله با طالبان نپرداخته اند اما اگر 
اتفاقات تلخي كه در دايكندي مي افتد و اتفاقات ديگري 
نظير آنچه كه در قندوز رخ داد، دوباره تكرار شود، آينده 

روشني روبه روي افغانستان قرار نخواهد داشت.«
در ماجراي دايكندي شايعاتي مانند فروش دختران هزاره 
را هم با ترس و لرز از مردم و فعاالن اجتماعي پرسيدم كه 
جواب با خشم اين بود؛ » غيرت يك افغاني چنين اجازه اي 

نمي دهد«. 
سفر به دايكندي كه شروع شد همسفران افغانستاني ام به 
من مي گفتند دق نشوي. بعدها فهميدم كه منظورشان 
اين است كه توي خودت نباش و غصه نخور و حاال كه اين  
جمالت را مي نويسم، در خيابان هاي كابل قدم مي زنم و 
بغض مردم مظلوم دايكندي گلويم را مي فشــارد. كاش 
همراهانم بودند و به آنها مي گفتم. از آنچه در اين كشور 

مي گذرد، در درياي هلمند دق شدم...

افغانستان دلســوز ندارد 
همه اهل ســودا هســتند 

وگرنه اين اوضاع مان نبود



جامعه10 2 سه شنبه 20 مهر 1400    شماره  8334  3 0 2 3 6 1 8 

سربازيحرفهايميشود؟
گزارش همشهري از موج جديد مطالبات درباره حذف قيد اجبار از سربازي كه اين بار به بسيج دانشجويي دانشگاه تهران رسيده است

هر چند ماه يك بار در كشور موجي درباره ايجاد 
تغيير در سربازي همچون كاهش يا افزايش طول گزارش

خدمــت، داوطلبانــه و حرفه اي شــدن خدمت 
ســربازي و... به راه مي افتد و بعد از مدتــي آتش اش فروكش 
مي كند. البته در دوره هــاي مختلف مجلس برخي نمايندگان 
بوده اند كه لزوم تغيير در سربازي را مطرح مي كردند اما به تازگي 
و براي نخستين بار پرچم مخالفت با مدل فعلي خدمت سربازي 
از سوي بسيج دانشجويي بلند شده اســت. بسيج دانشجويي 
دانشكده هاي فني دانشگاه تهران نمايشگاه عكس شهداي سرباز 
را در مقابل سردر اين دانشگاه برپا و بيانيه اي در مورد سربازي 
اجباري صادر كرده كه در آن بر ناكارآمدي ســربازي اجباري 
تأكيد شده و مطالبه دانشجويان را تغيير وضعيت فعلي سربازي 

به سربازي حرفه اي عنوان كرده است.

هشتگ »سربازي حرفه اي« دوباره داغ شد
البته همزمان با اين حركت دانشــجويي، پيامي به نام حجت 
االسالم والمســلمين مصطفی رستمی، رئيس نهاد نمايندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
شد كه حاكي از اين بود كه گويا رويكرد تحولي در دوران خدمت 
و بررسي سربازي حرفه اي در دستور كار مراجع عالي اين موضوع 
به خصوص ستادكل نيروهاي مسلح قرار گرفته است. در صفحه 
توييتر منتسب به حجت االسالم والمسلمين مصطفي رستمي،  
آمده است: »با درايت مقام معظم رهبري و همكاري ستاد كل 
نيروهاي مسلح، طرح تحول دوره خدمت نظام وظيفه در دستور 
كار قرار گرفته است. ان شاءاهلل به زودي جزئيات اين طرح تحول 

اعالم خواهد شد.«
 همچنين اســتفاده از هشــتگ هاي »ســربازي حرفه اي« و 
»ظرفيت نخبگان« در اين پيام توييتري، اين مسئله را به ذهن 
متبادر مي كند كه گويا قرار اســت گام هايــي جدي به منظور 
ايجاد تحول در سربازي برداشته شــود. اما در كمتر از يك روز 
از خبري شدن و انتشــار وســيع اين توييت، دفتر رئيس نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها به باشگاه خبرنگاران 
جوان اعالم كرد كه »حجت االسالم والمسلمين رستمي هيچ 
صفحه شخصي در شبكه هاي اجتماعي ندارد و مطالبي كه به نام 

او در اين صفحه منتشر مي شود، جعلي است.«
هرچنــد كه مــوج خبــري تحــول در ســربازي و پيگيري 
حرفه اي شدن ســربازي با تكذيب اين توييت دوباره به سردي 
گراييد اما همين كه دانشــجويان بسيجي دانشگاه تهران وارد 
طرح موضوع و مطالبه گري در اين باره شده اند، حاكي از ورود 
يك جبهه جديد به جريان انتقادها نسبت به شرايط فعلي دوران 
خدمت سربازي است؛ البته كه در ادوار مختلف مجلس شوراي 
اسالمي ازجمله مجلس يازدهم نيز برخي نمايندگان همواره در 

اين باره تالش هايي كرده اند.

درس مي خوانيم كه سربازي نرويم
مهــدي بهمن آبادي، مســئول بســيج دانشــجويي پرديس 
دانشكده هاي فني دانشــگاه تهران، درباره برگزاري نمايشگاه 
عكس شهداي سرباز، به همشهري گفت: »درخواست اصلي ما 
اين است كه ستاد كل نيروهاي مسلح اين مسئله را قبول كند 
كه سربازي يك امر چندبعدي است و نبايد صرفا نگاه امنيتي به 
آن داشت و نبايد راه انتقاد نسبت به مدل فعلي سربازي بسته 
باشد. هر سازوكاري در كشور داراي آسيب ها و مزايايي است و 
الزم است آسيب ها رفع شود. اما اينكه گفته مي شود نمايندگان 

مجلس و كانديداهاي رياســت جمهوري حق اظهارنظر درباره 
تحول در ســربازي را ندارند، نگاه درســتي نيست بلكه انتظار 
مي رود طوري به مسائل نگاه شود كه راه اصالح هميشه باز باشد. 
ستاد كل نيروهاي مسلح بپذيرد كه ســربازي اجباري به نحو 
فعلي داراي مشكالت متعددي است ولي تاكنون هيچ نشانه اي 

از ستاد كل نديده ايم كه اين مشكالت را بپذيرد.«
مسئول بسيج دانشجويي پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه 
تهران در تشريح عمده مشكالت سربازي اجباري به تعويق در 
ازدواج و اشتغال جوانان اشاره كرد و گفت: »يكي از انگيزه هاي 
خيلي از دانشجوياني كه به طور خودخواسته طول دوره تحصيل 
در مقطع كارشناسي را طوالني مي كنند يا تصميم به تحصيل در 
مقطع كارشناسي ارشد مي گيرند، اين است كه زمان طوالني تري 
را دانشجو باشند تا به ســربازي نروند.« اين فعال دانشجويي 
دانشگاه تهران همچنين عنوان كرد كه در ارديبهشت ماه امسال 
در نامه اي مفصل به رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، به تشريح 

داليل خود براي انتقاد نسبت به سربازي اجباري پرداختيم.
البته موج هاي خبري درباره تغيير در مدل ســربازي در كشور 
كم سابقه هم نيســت. اوايل امســال هم بحث درباره ضرورت 
ايجاد تغيير در سربازي از سوي اميرحسين قاضي زاده هاشمي، 

نايب رئيس ســابق مجلس شــوراي اســالمي دامن زده شد. 
قاضي زاده هاشمي كه با انتشار آمار 3ميليوني مشموالن غايب 
در كشور به نوعي آغاز كننده دوباره انتقادها نسبت به مدل فعلي 
سربازي بود، در مطلبي كه در حســاب كاربري خود در توييتر 
منتشر كرد، تأكيد كرده بود: »بايد سربازي اجباري جمع شده و 
نيروهاي متخصص نظامي براي حراست از امنيت و اقتدار كشور 

استخدام شوند.«
عالوه بر قاضي زاده هاشمي، نمايندگان ديگري نيز در مجلس 
يازدهم حضور دارند كه نگاه شان درباره لزوم تغيير در سربازي 
به همين سمت و سو متمايل است؛ ازجمله ابوالفضل ابوترابي، 
عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي 
اســالمي كه از حاميان جدي حذف ســربازي به روش كنوني 
است. او معتقد اســت: »اكنون با اين قانون، 3ميليون غايب و 
ســرباز فراري داريم و جوانان را مجرم كرده ايم؛ در جامعه اي 
كه قانون منطبق بر واقعيت نباشــد، شــهروندان مجرم تلقي 
 مي شوند. به همين خاطر قانون فعلي ســربازي نيازمند تغيير

 بنيادي است.«
 قاضي زاده هاشمي )كه اكنون رئيس بنياد شهيد است( در دوران 
تبليغات انتخابات رياست جمهوري به عنوان يكي از كانديداها  
نيز حذف سربازي اجباري را به عنوان يكي از وعده هاي خود به 
جوانان ايراني مطرح مي كرد و در اين باره مي گفت: »در دولت 
احتمالي آينده من، حذف ســربازي اجباري و انجام سربازي 
به صورت حرفه اي و داوطلبانه پيگيري مي شود. هم اكنون وقت 
و انرژي جوانان در قالب 2 سال خدمت سربازي گرفته مي شود، 
درحالي كه طي ايــن مدت آنان مي تواننــد كارآفريني نمايند 
و اقتصادمحور عمــل كنند و يا در امور كشــاورزي و دامداري 
به پدران شان كمك كنند و يا حتي تشــكيل خانواده دهند.« 
البته پس از مشخص شدن نتايج انتخابات و تصميم اين مدافع 
سرسخت سربازي داوطلبانه و حرفه اي براي خروج از مجلس و 
پيوستن به كابينه ســيزدهم، ديگر موج اخبار مربوط به تغيير 
در ســربازي هم خوابيد، به طوري كه ديگر نمايندگان پيگير و 
مدافع اين ايده نيز ديگر از تب و تاب صحبت كردن درباره حذف 

سربازي اجباري افتادند.
به عنوان مثال، ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف آباد كه از 
نمايندگان پيگير درباره سربازي حرفه اي و داوطلبانه بود، حاال 
در پاسخ به همشهري درباره اينكه تالش هاي نمايندگان به چه 
مرحله و جمع بندي رسيده اســت، گفت: »فعال كه هيچ. البته 
پرونده اين موضوع بسته نشده است. منتها ستاد كل نيروهاي 
مسلح هنوز پيشنهادهاي خود درباره تحول در سربازي را ارائه 

نكرده و ما منتظر پيشنهادهاي آنها هستيم.«

تغيير قانون سربازي در دستوركار مجلس نيست
پيگيري از كميسيون تخصصي اين موضوع در مجلس شوراي 
اسالمي نيز نشان مي دهد كه كميسيون امنيت ملي و سياست 

خارجي مجلس هم فعال بحث و بررسي درباره تغييرات سربازي 
را در دستور كار ندارد. ابراهيم رضايي، عضو كميسيون امنيت 
ملي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با همشهري در پاسخ به 
اينكه آيا بحث تحول در سربازي در كميسيون تخصصي مربوطه 
مطرح شده است، گفت: »از آغاز مجلس يازدهم تا كنون نديده ام 
كه در كميسيون امنيت ملي مجلس به طور كلي صحبتي درباره 
بحث سربازي ازجمله سربازي حرفه اي صورت گرفته باشد.« 
ابوالفضل عمويي، عضو ديگر كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس نيز به همشهري گفت: »سال گذشته جلساتي 
درباره تحول در سربازي در كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي 
مجلس تشكيل شــد اما اين بحث به دليل مالحظات ستاد كل 

نيروهاي مسلح، به نوعي متوقف شد و جلو نرفت.«

جوسازي براي ايجاد ترديد در نوسربازان
البته برخي نماينــدگان مجلس در واكنش بــه فعاليت هاي 
همكاران خود براي داوطلبانه و حرفه اي شدن سربازي معتقدند 
كه تغيير در نظام سربازي از مسير ديگري مي گذرد. به عنوان 
مثال، سهراب گيالني، نماينده مجلس يازدهم كه از فرماندهان 
سابق سپاه پاسداران و معاون بسيج كل كشور بوده، معتقد است: 
»تصميم گيري درباره پيشنهاد برچيده شدن سربازي اجباري 
در ايران به معناي داوطلبانه شدن ســربازي تنها در صالحيت 
فرمانده معظم كل قوا و نيروهاي مســلح است.« همانگونه كه 
سردار موسي كمالي، مشاور عالي قرارگاه مركزي مهارت آموزي 
سربازان نيروهاي مســلح كه پيش تر داراي سابقه طوالني در 
مديريت اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح 
بوده اســت نيز به همشــهري گفت: »موضوع تجديدنظر در 
مدل خدمت ســربازي، يك بحث پيچيده نظامي است و بايد 
فرماندهان عالي رتبه نيروهاي مســلح و استراتژيســت هاي 
نظامي در اين موضوع نظر بدهنــد. همچنين اين بحث ها بايد 
در جلسات تخصصي با حضور مسئوالن دفاعي و امنيتي كشور 
مطرح شود. تصميم گيري درباره سربازي كه به مسائل دفاعي و 
امنيتي ربط دارد، نيازمند تصميم گيري در سطوح عالي دفاعي 

و نظامي است.«
كمالي در واكنش به توييت منتسب به رئيس نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري كه مدعي در دســتور كار قرار گرفتن طرح 
تحول دوره خدمت نظام وظيفه بود نيز به همشهري مي گويد: 
»اين حرف ها چيزهايي است كه برخي به اسم مسئوالن درست 
مي كنند و هدف شان فقط ايجاد يك جو رواني است. آنها طوري 
شانتاژ مي كنند تا جوانان را براي اعزام به سربازي مردد كنند. 
اين در حالي است كه اصالح در مدل خدمت سربازي، مجراي 
خاص خود را دارد.« مشاور عالي قرارگاه مركزي مهارت آموزي 
سربازان نيروهاي مسلح در پاســخ به اينكه آيا به تازگي بسته 
پيشنهادي براي تحول در سربازي تدوين نشده است، گفت: »هر 

وقت الزم باشد، بسته پيشنهادي داده مي شود.«

نيما شايان
خبر نگار
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 تاكنــون به جز چنــد مصوبه 
هيأت دولت در حوزه رمزارزها، رمزارز

نهاد قانونگذار كشور هنوز طرح 
يا اليحه اي را در اين رابطه به تصويب نرسانده 
است. با اين حال، مجلس اخيرا گزارشي را در 
رابطه با اين حوزه در صحن علني قرائت كرد 
كه در بخش آخر آن يك طرح هم پيشــنهاد 
شده است. نبود قانون مشخص در اين حوزه 
مشكالت بســياري را براي كشــور ازجمله 
صنعت برق ايجاد كرده اســت؛ به طوري كه 
رئيس جمهــور، به تازگي طي ســخناني در 
جلسه هيأت وزيران، به بروز مشكل در شبكه 
برق كشــور به علــت اســتخراج غيرقانوني 
رمزارزها اشاره كرد. سيد ابراهيم رئيسي در 
اين جلسه بر ضرورت همكاري وزارتخانه ها و 
دســتگاه هاي ذيربط تأكيد و اعالم كرد كه 
مقررات استخراج رمزارزها بايد بازنگري شود. 
همچنين برخي از كارشناسان و پژوهشگران 
حوزه رمزارز و بالكچين بر اين باورند كه هر 
اليحه يــا طرحي كه قــرار اســت تدوين و 
تصويب شــود، بايد مســتلزم پرهيز از نظام 
مجوزدهــي و تمركز بر نظــارت انجمن ها و 
نهادهاي علمي بر كسب وكارهاي اين حوزه 
باشــد. به اين ترتيب مي توان به شكل گيري 
يك رگوالتوري هوشــمند اميدوار بود تا هم 
فعاالن و هم دولت از اين حوزه بهره مند شوند.

گزارش اخيــر مجلس و طرح پيشــنهادي 
پيوست آن را بسياري يك قدم رو به جلو براي 

فهم بهتر اين حوزه فراگير در دنيا مي دانند.

مصوبه داريم؛ قانون نه
عباس آشــتياني، پژوهشــگر حوزه رمزارز و 
بالكچين در مــورد مصوبات دولت در ارتباط 
با اين حوزه مي گويــد: »ما يك مصوبه هيأت 
وزيران به تاريخ 13مــرداد 1398 داريم كه 
چند نكتــه كليــدي دارد؛ اول اينكه در اين 
مصوبه صنعت رمزارزهــا به عنوان »صنعت« 
شناخته شــده اســت. دوم، تبادل در داخل 
كشور به عنوان ابزار پرداخت ممنوع شده است 
و سوم، تعرفه انرژي گاز و برق در اين مصوبه 
تعيين شده است.« آشــتياني مصوبه دوم را 
در مورد خوداظهــاري مي داند كه موضوعي 
خاتمه يافته است و اكنون جاري نيست. او به 
مصوبه ديگري در هيأت وزيران اشاره مي كند 
كه مربوط به سال 1399 است و در آن بانك 
مركزي مكلف شده بود، رمزارز تازه استخراج 

شده را از صنعتگران استخراج دريافت كند.

بهره  نبردن از نهادهاي علمي
يكي از نكاتي كه در مــورد اين حوزه مطرح 
مي شود، قانونگذاري و رگوالتوري هوشمند 

است.
اين پژوهشــگر حوزه رمزارز و بالكچين در 
مورد اينكه چگونــه مي توان با اســتفاده از 
رگوالتوري هوشمند، هم فعاالن و صنعتگران 
و هم دولت منتفع شــوند، مي گويد: »اگر در 
مورد كل حوزه رمزارزها صحبت مي شــود، 
بايد بدانيم كه صنعت اســتخراج بخشي از 
اين حوزه اســت. از آنجا كــه صنعت رمزارز 
شــباهت زيادي با صنايع آي تي و ديتابيس 
دارد، قانونگــذاري مشــخص تري مي تواند 
داشته باشد كه در حقيقت مسير آن از طريق 

مصوبات هيأت وزيران مي تواند باشد.«
او در عين حال معتقد است كه »بزرگ ترين 
خأل و ضعفي كه تاكنون شاهد بوده ايم و منجر 
به فرصت سوزي و استخراج زيرزميني شده، 
وجود ايراد در بند 4تعرفه هاي مصوبه ســال 

98هيأت وزيران است«.
به گفته آشــتياني »مشــورت نكردن و نبود 
نظرســنجي هاي علمي از انجمن هاي علمي 
يكي از مسائلي است كه باعث خسارت هاي 
بســياري شــده؛ هرچند انجمن بالكچين 
ايران بارها اعالم آمادگــي كرده كه مي تواند 
مســتندات علمي خود را براي قانونگذاري و 
تعيين تعرفه در اختيار نهــاد قانونگذار قرار 

دهد.«

پرهيز از نظام مجوزدهي
با اين حال، اگــر بخواهيم در مورد كل حوزه 
رمزارز و بالكچين كه تبادل، اســتارت آپ ها 
و كيف پول ها را هــم دربر مي گيرد، صحبت 
كنيم، مناســب ترين روش، تدوين الزامات 

و پياده ســازي از طريــق خودتنظيم گري و 
نظارت انجمن ها بر اجراي صحيح اين الزامات 

است.
پژوهشــگر حوزه رمزارز و بالكچين يكي از 
مترقي ترين روش هايــي را كه اكنون در دنيا 
در حال انجام اســت، همين روش مي داند. 
به گفته آشــتياني »در اين روش، حاكميت 
الزامات را تعيين مي كند، نهادها و انجمن ها 
در كشورهاي مختلف دغدغه هاي حاكميت 
را دريافــت مي كنند و ايــن انجمن ها صرفا 
به عنوان ناظر، بــر اجراي صحيــح الزامات 
مدنظــر حاكميت در كســب وكارها نظارت 

مي كنند.«
او با اشــاره به اينكه فرايند مجوزدهي عالوه 
بر فسادزا بودن موجب كندي امور مي شود، 
مي گويد: »در اين روش از مجوزمحور بودن 
فاصله گرفته مي شــود. در حــوزه اي كه به 
سرعت و پيوسته در حال تغيير است، روش 

مجوزدهي جوابگو نخواهد بود.« 
آشــتياني آســيب نهايي مجوزدهــي را در 
تيررس تحريــم قرار دادن كســب وكارها و 
برچسب زدن به دارايي هاي ديجيتال مردم از 

سوي كشورهاي معاند مي داند.
پژوهشگر حوزه رمزارز و بالكچين با اشاره به 
سخنان رئيس جمهور مي گويد: »ما مطمئنيم 
كه ايشان به اين حوزه مسلط هستند و حتما 
مطلعند كه وضع تعرفه تبعيض آميز انرژي در 
حوزه رمزارزها باعث اين وضعيت شــده و نه 

تعرفه هاي پايين انرژي.« 
به گفتــه آشــتياني »درواقع وقتي شــاهد 
تبعيض در تعرفه ها هستيم، ناخودآگاه مردم 
را به سمت استفاده از راه حل هاي غيرقانوني 
هدايت مي كنيم و به اين ترتيب كشور هم از 

ماليات هاي اين حوزه بي بهره مي ماند.«

رئيس جمهور خواستار اصالح قوانين استخراج رمزارز شده است، اما چطور مي توان به 
توليد يك واكسن جهان شمول براي مبارزه بهترين وضعيت در اين حوزه رسيد؟

با شــيوع انواع ويروس هاي كرونا كه مولد دانش
بيماري هايي نظير آنفلوآنزا، سرماخوردگي، 
ســارس، مرس، كوويد-19و... اســت، مدت هاســت 
بزرگ ترين هدف محققان است؛ چرا كه با گذشت نزديك 
به 2سال از شــيوع كوويد-19 و نزديك به يك سال از 
تأييد و تزريق نخستين واكسن كرونا، اثبات شده است 
كه برخي  واكســن ها اثربخشــي كافــي به ويژه روي 
 Sars-CoV-2 گونه هاي جديد و در حال ظهور ويروس

ندارند.

عملكرد مؤثر واكسن
اســتراتژي محققان در ژاپن مي تواند به طور بالقوه براي 
تامين محافظت حتي در برابــر پاندمي هاي جديد كه از 
سوي كروناويروس هاي مختلف ايجاد مي شود، اميدبخش 

باشــد. اين اســتراتژي كه در 
مقاله اي جديد در مجله پزشكي 
تجربي منتشر شــده ، با عنوان 
مهندسي ژنتيك پروتئين هاي 
Sars-CoV-2 نامگذاري شده 

است.
تمركــز ايــن مطالعــه روي 
پروتئين سنبله ويروس، شامل 
حوزه اتصال-گيرنده اســت كه 
به گيرنده ســلول هاي انساني 
به نام ACE2 متصل مي شــود. 
پس از اتصال پروتئين سنبله به 
ACE2، ويروس وارد سلول شده 
و تكثير مي شود. بخشي از حوزه 
اتصال-گيرنــده، كــه به عنوان 
منطقه سر شــناخته مي شود، 
در هر كروناويروس اختصاصي 
اســت اما بخش ديگر كه ناحيه 
اصلي است، در چندين ويروس 

كرونا مشابه است.
ايمنــي ايجاد شــده بــا توليد 
آنتي بادي توســط واكسن هاي 
موجــود در واقــع بــا كار روي 
منطقه اختصاصي سر پروتئين 
سنبله ايجاد مي شود كه به اين 
ترتيب واكسن فقط در مواجهه 
با يك نــوع خــاص از ويروس 
مي تواند توليــد ايمني كند ؛ به 
زبان ســاده تر ايمني ناشــي از 
واكسيناســيون به طور معمول 
شــامل توليد آنتي بــادي عليه 
ناحيه ســر اختصاصي اســت و 
آن را تنها منحصر به يك نوع از 

كروناويروس ها مي كند.
براي حل اين مشكل، محققان 
دانشــگاه اوزاكاي ژاپن، حوزه 
اتصال-گيرنده پروتئين سنبله 

را با اتصال مولكول هاي قند به ناحيه ســر از نظر ژنتيك 
مهندسي كردند. موشي كه در معرض اين پروتئين هاي 
مهندسي شده قرار گرفت، ميزان بيشتري آنتي بادي در 
برابر منطقه مركزي، برخالف آنچــه به طور معمول بايد 

براي منطقه سر اتفاق مي افتاد، ايجاد كرد.
آنتي بادي هايي كه ســاخته شــده بــود از نوعي بودند 
كه دانشــمندان به طور گســترده به آن آنتي بادي هاي 
خنثي كننــده مي گويند و در آزمايش ها هم توانســتند 
 Sars-CoV-1 كه حتي Sars-CoV-2 نه تنها ويروس
را كه در ســال 2002 موجب شيوع بيماري سارس شده 

بود  نيز خنثي كند.
عالوه بر اين، ايــن آنتي بادي ها در برابــر 3 مدل ديگر 
از كروناويروس هاي مشــابه در پانگوليــن و خفاش نيز 
محافظت ايجــاد كرد كه اين مــورد با توجــه به اينكه 
كروناويروس ها بيشــتر در حيوانات يافته و باعث شيوع 
مي شــود، يك يافته بسيار مهم 

به حساب مي آيد.
پروفسور توموهيرو كوروساكي 
از مركــز تحقيقاتي ايمونولوژي 
دانشــگاه اوزاكا كــه يكــي از 
محققــان ايــن مطالعــه نيز 
هســت، مي گويد: بــا توجه به 
اينكــه همه گيري هــاي قبلي 
كروناويــروس ماننــد مــرس 
و ســارس، به دليل عبــور اين 
ويــروس از گونه هــاي حيواني 
به انســان بود، احتمــال ظهور 
ويروس هاي مشابه در آينده يك 
تهديد قابل توجــه براي جهان 
است. ســالمت عمومي، حتي 
در مواجهه با واكســن هاي مؤثر 
براي ويروس هــاي فعلي نيز  در 

خطر است.

ايجــاد ايمنــي قوي تر از 
واكسن هاي فعلي

كم اثر بودن برخي  واكســن هاي 
فعلــي كوويــد-19در برابــر 
گونه هــاي در حال بــروز اين 
ويروس مانند دلتا،  اثبات مي كند 
كه ايمني واكســن جديدي كه 
ژاپن در حال توســعه آن است، 

بسيار بهتر است.
واكســن هاي به روز شــده كه 
مي تواند با گونه هاي وســيع تر 
و متفاوت تر ســازگار باشند، در 
حال توسعه هســتند اما توليد 
آنها زمان مي برد و دوباره مردم 
بايد براي بار ســوم واكســينه 
شــوند، بنابراين يك واكســن 
كرونا ويــروس جهاني، مي تواند 

اين معضل را حل كند.

يك واكسن در مقابل همه خانواده ويروس  كرونا
دانشمندان ژاپني با رويكردي جديد در حال تحقيق روي توسعه واكسني هستند كه در برابر همه 

ويروس هاي خانواده كرونا، محافظتي ماندگار و قوي ايجاد كند 

قوانين هوشمند براي خروج از بن بست ماينينگ

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آينده

 شكست آمريكا از چين
در هوش مصنوعي 

رئيس پيشين واحد نرم افزار پنتاگون به روزنامه فايننشال تايمز گفته 
اســت كه چين در نبرد هوش مصنوعي با آمريكا به پيروزي رسيده و 
اكنون به دليل پيشرفت هاي تكنولوژيكي خود به سمت تسلط جهاني 
حركت مي كند. به نظر مي رسد كه اعتراف به شكست تكنولوژيك از 
چين، هنوز در ميان مقامات آمريكايي باب نشده است و طرح چنين 
مواضعي از سوي يك مقام پيشين در وزارت دفاع مي تواند بيانگر پايان 
روزهاي برتري مطلق آمريكايي ها در حوزه فناوري باشــد. به گزارش 
خبرگزاري رويترز، براســاس ارزيابي هاي اطالعاتي غربي ها، چين، 
دومين اقتصاد بزرگ جهان، به احتمال فراوان در 10ســال آينده بر 
بسياري از فناوري هاي كليدي در حال ظهور به ويژه هوش مصنوعي 
)AI(، زيست شناسي مصنوعي و ژنتيك تسلط خواهد داشت. نيكالس 

چيالن، نخستين افســر نرم افزاري وزارت دفاع آمريكا )پنتاگون( كه 
در اعتراض به ســرعت كند تحول فناوري در اياالت متحده اســتعفا 
كرده است، مي گويد، عدم پاســخگويي، اين كشور را در معرض خطر 
قرار داده اســت. او در اين باره گفت: »ما در 15تا 20ســال ديگر هيچ 
شانسي براي رقابت با چين نخواهيم داشت. هم اكنون، اين يك اتفاق 
تمام شده است و به نظر من هم اكنون پايان يافته است. اينكه آيا چنين 
موضوعي به جنگ منجر مي شود يا خير، يك امر ديگر خواهد بود.« او 
مي گويد: »چين قرار است بر آينده جهان تسلط داشته و همه  چيز را از 
روايت هاي رسانه اي گرفته تا ژئوپليتيك تحت كنترل داشته باشد.« 
چيالن، بي ميلي شركت هاي آمريكايي مانند گوگل براي همكاري با 
دولت در زمينه هوش مصنوعي و همچنين بحث  گســترده در مورد 
اين فناوري را دليل اصلي اين امر دانست. چيالن همچنين مي گويد: 
»شركت هاي چيني موظفند با دولت خود همكاري كنند و بدون توجه 
به اصول اخالقي، سرمايه گذاري گسترده اي را در هوش مصنوعي انجام 
مي دهند.« او همچنين مدعي شده كه دفاع سايبري اياالت متحده در 
برخي از ادارات دولتي در سطح »مهد كودك« است. چيالن در ابتداي 
 ماه سپتامبر استعفاي خود را اعالم كرد و گفت كه مقامات نظامي بارها 
و بارها مسئول امور سايبري شدند كه در آن تجربه اي نداشتند. در عين 
حال سخنگوي وزارت نيروي هوايي مي گويد، پيش از استعفاي چيالن، 
فرانك كندال، وزير نيروي هوايي آمريكا، توصيه هايش را در مورد توسعه 
نرم افزارهاي آينده اين وزارتخانه با او مورد بحث قرار داده و از مشاركت 
او تشكر كرده است. موضوع هوش مصنوعی يكی از اصلی ترين مباحث 
اين روزهای فناوری جهان محسوب می شود كه بايد گفت كاربردهای 
متفاوت و متنوعی هم دارد. برخی از اين كاربردها شــامل استفاده از 
هوش مصنوعی در وســايل نقليه خودران، پهپادها، تشــخيص های 
پزشــكی، خلق آثار هنری، اثبات قضيه های رياضی، انجام بازی های 
فكری، تعيين هويت تصاوير و صداها، ذخيره انرژی، جست وجوگرهای 

اينترنتی، تهيه قراردادها و پيش بينی آرای قضايی می شود.

   رويكرد جديــد محققان 
آمريكايي

درحالي كه محققان در ژاپن روي آنتي ژني 
متمركز شده اند كه در كرونا ويروس هاي 
مختلف، مشــترك اســت،  محققان در 
آمريكا نيز بيــكار نبوده و بــا رويكرد 
متفاوتي در حال آزمايــش روي موش 
هستند.در مطالعه اي كه  ماه فوريه منتشر 
شــد، آنها توضيح دادند كه چرا موش 
توانســته  در برابر طيف هاي مختلفي از 
ويروس كرونا با واكســني ساخته شده 
از چندين آنتي ژن كــه اصطالحا آن را 
واكسن موزاييكي ناميدند، ايمني ايجاد 
كند.به دليل چالش هايي مانند اطمينان 
از ايمني و پايــداري كافي براي مقابله با 
بيماري هاي در حال ظهور، دانشمندان 
پيش بينــي كرده اند كه ممكن اســت 
چندين سال طول بكشد تا واكسن جهاني 
كروناويروس توليد شــود. دكتر اندرو 
فريدام، متخصص بيماري  هاي عفوني در 
دانشــگاه كارديف انگليس، درحالي كه 
هنوز آخرين مطالعه روي موش را تجزيه و 
تحليل نكرده است، مي گويد كه اين نتيجه 
براي اميد داشــتن به ورود يك واكسن 
جهاني، واقع بينانه اســت. با اين حال، او 
هشدار داد كه با انجام آخرين مطالعه روي 
موش ها همچنان راه طوالني در پيش است 
تا بتوان چنين حفاظت گسترده اي را در 

انسان ايجاد كرد.
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درصد پوشــش واکسيناســيون بايد از 70 درصد به 85 درصد افزايش پيدا 
کند؛ چرا که واريانت هاي جديد در راه اســت. اثربخشی واکسن 100 درصد 
نيست و به تنهايی نتوانسته و نخواهد توانســت ما را به شرايط عادی زندگی 
برگرداند. کرونا در صورت صفر شدن تعداد مرگ هاي روزانه، کنترل مي شود

رئيس کارگروه بهداشت و پيشگيری ستاد ملی مقابله با کرونا  در گفت و گو با همشهری  وضعيت فعلي 
و آينده شيوع کرونا، وقوع پيك هاي بعدي و  پيامدهای آزمون وخطا در مديريت بيماري را تشريح کرد

 خطر  نوسان
 آمار   مرگ  و  ابتال

پس از كاهش قابل توجه شمار مرگ هاي كرونايي، بار ديگر 
با افزايش موارد فوت و ابتالي روزانه مواجه شده ايم. به نظر 
شما دليل اين نوسان در آمار آن هم پس از تزريق بيش از 

45ميليون دوز واكسن نوبت اول چيست؟
نوساني بودن ابتال و مرگ در کشور، حاکي از تداوم جنگ ويروس 
و انسان است و نشان مي دهد که ما احتماال برنامه هاي مستمر و 

پايداري براي مقابله با اپيدمي نداشته و نداريم. اين در حالي است 
که کشورهاي ديگر، از ابتداي شيوع کرونا تاکنون، يك تا 2پيك 
را پشت سر گذاشته اند و برنامه هاي پيشگيرانه آنها استمرار دارد. 
ما شاهد چنين وضعيتي در کشور خودمان نيستيم. بازيگران 
مديريت کرونا، سياســتگذاران و مردم هستند که با روش هاي 
نادرست باعث شده اند تا استمرار برنامه هاي پيشگيرانه به داليلي 

ازجمله عادي انگاري و نبود سياست هاي دقيق، نيمه کاره بماند. 
مثال در دوره اي  سياست مراقبت در خانه براي افراد مبتال به کرونا 
را اجرا مي کنيم، اما پس از مدتي حذف مي شود يا قبال تماس 
افراد با مبتاليان، به خوبي رصد مي شد، اما پس از مدتي رها شد. 

شرايطي که ما در آن قرار داريم، قطعا پيك ششم را رقم مي زند.
اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه به گفته مسئوالن نظام 
سالمت، پوشش واكسيناســيون در كشور به عدد خوبي 
رسيده است و حتي اعالم مي شود كه پيك پنجم فروكش 
كرده است. به اعتقاد شما، ما هم اكنون در شرايط قابل قبولي 

به سر مي بريم؟
واکسيناسيون عمومي در اپيدمي ها با هدف رساندن سطح ايمني 
جامعه به نقطه اي که گردش ويروس را به حداقل برساند، انجام 
مي شود. سطح ايمني جامعه بايد با توجه به ميزان بيماري زايي 
يا عامل بيماري زا افزايــش پيدا کند. البته بــا توجه به اينكه 
واريانت هاي موجود در مقايســه با واريانت کالسيك )ووهان( 
ســطح بيماري زايي باالتري دارد، ما مجبوريم درصد پوشش 
واکسيناسيون را از اعدادي که در گذشته حدود 70 تا 75درصد 
تعيين کرده  بوديــم، باالتر ببريم و به 80 تــا 85درصد تزريق 
هر دو دوز برسانيم تا اطمينان پيدا کنيم که چرخش ويروس 
در جامعه به شدت کند شــده و احتمال بيمار شدن به حداقل 
ممكن رسيده است. درحالي که هم اکنون ما با اين عدد فاصله 

زيادي داريم، مجموع واکسيناسيون 2دوز ما به يك چهارم 
جمعيت اولويت دار هم نرسيده است. همه اينها براي ايجاد 
ايمني با واکسيناســيون در شــرايطي مطرح مي شود که 
ماهيت بيولوژيكي ويروس تغيير نكند يا تغييرات آن موجب 
افزايش شدت بيماري يا واکسن گريزي نشود. اين را هم بايد 
درنظر داشته باشيم که اثربخشي واکسن 100درصد نيست 
و به تنهايي نتوانسته و نخواهد توانست ما را به شرايط عادي 
زندگي برگرداند. البته واکسن ميزان خطر را کاهش مي دهد، 
اما تجربه کشورهايي که صرفا براساس واکسيناسيون عمل  
کرده اند، نشــان مي دهد که عامل کافي براي بازگشت به 
شرايط عادي به شمار نمي رود. اين کشورها ناچار شده اند، 
دوباره ســختگيري هاي کرونايي را در پيش بگيرند؛ مثل 

الزامي کردن استفاده از ماسك در محيط هاي بسته.
پس با اين وضعيت حتي با پوشش كامل واكسيناسيون 
هم نمي توانيم مدعي مهار كرونا در كشــور باشيم و 
همچنان خطر رقم خوردن پيك هاي متوالي وجود دارد؟ 
آن چيزي که به عنوان کنترل مي شناســيم و مطرح است 
عدد صفر مرگ هاســت؛ يعني ديگر هيچ موردي از مرگ 
گزارش نشــود؛ البته در مورد ابتال چنيــن انتظاري وجود 
ندارد. ويروس همچنان در جامعه در حال گردش اســت و 
موارد ابتال کم نيست. بايد يكي از اقدامات کاهش شدت ابتال 
باشد که مؤثرترين راه آن واکسيناسيون است؛ با اين حال باز 

هم اين روش کافي نيست؛ به همين 
دليل بايد گروه هــاي پرخطر تحت 
محافظت و مراقبت بسيار ويژه قرار 
گيرند. بايد بررسي شود که اين افراد 
در کجا متمرکزند، چرا بيمار شده اند و 
چه ويژگي هاي جسمي دارند. پس از 
شناسايي آنها و مشخص شدن داليل 
موجود و مراقبت هاي ويژه، آن وقت 
مي توان انتظار کنترل کرونا و رسيدن 
تعداد مرگ ها به صفر را داشــت. در 
ميان 3گزينه مرگ، ابتال و بستري، 
مرگ و بســتري مهم تريــن عوامل 
کنترل بيماري به شــمار مي روند، 
اما بايد تحليل درست و مستمري از 
نوسانات فوت ناشي از کرونا صورت 
بگيرد تا مشخص شــود مثال کدام 

بيماري هاي زمينه اي گروه پرخطــر، عامل اصلي مرگ يا 
ابتالست. بر اين اساس اگر درنظر بگيريم که ديابتي ها بيشتر 
در معرض خطرند و براي مثال 20درصد سهم مرگ کرونا 
به آنها تعلق دارد، با مراقبت هاي الزم اين 20درصد را حذف 
کنيم. بايد سهم خطر در گروه هاي مختلف شناسايي شود و 
سازوکارهاي مناسب براساس اولويت  بندي هايي که انجام 
مي دهيم، پيگيري شود. از سوي ديگر حتي با وجود پوشش 
حداکثري واکسيناسيون هم بايد وضعيت جامعه از نظر ابتال 

و در معرض خطر آلودگي بودن رصد شود .
در اين شرايط، چطور مي توان مدارس را بازگشايي كرد؟ 
اگر بخواهيم مدارس را بازگشايي کنيم، با فرض فراهم شدن 
سازوکارهاي الزم، به هيچ وجه نبايد دانش آموزان در مدرسه 
رها شوند و تصور شود که با تزريق واکسن، کرونا تمام شده 
اســت. ضرورت دارد با انتخاب تصادفي بخشــي از جامعه 
دانش آموزي، سطح ايمني آنها هر هفته و به صورت مرتب 
مورد ارزيابي قرار بگيرد تا ميزان خطري که آنها را در مواجهه 
با ويروس کرونا تهديد مي کند، مشخص شود. به عالوه اينكه 
بايد به طور مرتب تغييرات ژنتيك واکسن رصد شود که اگر 
تغييراتي صورت گرفت بالفاصله بــا جهش هاي ويروس، 
عكس العمل مناسب داشته باشيم. واکسن ها هيچ تضميني 
براي اثرگذاري يكسان روي واريانت هاي مختلف ندارند و با 
باال رفتن پوشش واکسيناسيون ويروس هم براي بقاي خود 
تالش مي کند که اين تالش به صورت جهش جديد خودش 
را نشان مي دهد. جهش ويروس سبب مي شود واکسن هاي 
قبلي با کاهش اثربخشي مواجه شوند و شانس ابتال حتي در 
افرادي که 2دوز واکسن دريافت کرده اند هم بيشتر شود. ما 
اکنون شاهد اين اتفاق هستيم؛ يعني افراد با وجود تزريق 
2دوز واکسن مبتال و حتي جانشــان را از دست مي دهند. 
عالوه بر اينكه ما نمي توانيم هيچ پيش بيني علمي از آينده 
واکسيناسيون داشته باشيم؛ چرا که در چند روز اخير هم 
با وجود روند کاهشي پيك پنجم باز هم تعداد بستري ها در 
مراکز درماني افزايش پيدا کرده و آمار فوتي ها در 2روز اخير 

افزايشي شده است.
آيا نبود همين برنامه هاي پيشــگيرانه، ايران را جزو 

10كشور با شيوع باالي ابتال قرار داده است؟ 
جامعه ما براي مهار و کنترل اپيدمي برنامه هاي مستمر و 
ماندگاري ندارد. تغييرات ويروس در همه کشورها وجود دارد 
و مختص کشور ما نيست، اما گردش ويروس مهم است که 
در ايران اين چرخش کاهش پيدا نكرده است. يكي از داليل 

آن هم سفرهايي است که انجام مي شود، اخيرا چند 10هزار 
نفر به يكي از کشورهاي همسايه سفر داشته اند، ورود اين 
افراد بدون هيچ نظارتي صورت گرفت؛ حتي اگر 10درصد 
از اين افراد حامل ويروس بيماري زا باشند، همين حاال در 
جامعه ما تعداد قابل توجهي از افراد آلــوده و ناقل ويروس 
شده اند. ما نتوانسته ايم چرخش ويروس را کاهش دهيم و در 
آينده با پيك ديگر و افزايش موارد مرگ، بستري و ابتال مواجه 
مي شويم. فرايند تصميم گيري درباره اپيدمي ها سخت و 
پيچيده است و اگر مبتني بر مستندات علمي، بومي و جهاني 
نباشد، بي نتيجه مي ماند؛ مثال دولت تصميم مي گيرد که 
مدارس بازگشايي شوند. با اين تصميم چند 10ميليون نفر 
درگير ويروس مي شوند. براي اجراي چنين تصميمي بايد 
مستندات علمي و قوي وجود داشته باشد تا بتوان شرايط 
را به خوبي تحليل کرد يا درباره واکســن کودکان، به هيچ 
عنوان نبايد براساس تصميم ساير کشورها عمل کرد. اين 
اقدام مي تواند براي جامعه و نسل هاي بعدي خطرناك باشد.

به نظر شما در اين شرايط چه بايد كرد؟ آن هم در شرايطي 
كه زمان زيادی از شــيوع كرونا در كشور می گذرد و 
اميدهای زيادی به مهار پاندمی با تزريق واكسن وجود 

دارد.
درست اســت که مردم خسته شــده اند و ما بايد به سمت 
عادی شدن شــرايط پيش برويم. درست است که جامعه از 
طوالنی شــدن اپيدمی آسيب ديده 
اما اين به معنای بازگشت به وضعيت 
عادی با گرفتن تصميمات ناگهاني و 
بدون مستندات قوی نيست. واردات 
و توليد واکســن، واکسيناســيون و 
عددهاي اعالم شده، نبايد ما را فريب 
دهد. فريب خــوردن از اين وضعيت 
يعنی جامعه را در معرض خطر جدی 
قرار دادن. تصميــم گرفتن در حوزه 
واکسيناســيون به هيچ عنوان ساده 
نيست. اين اتفاق نيازمند همكاری و 
همراهی تمام ظرفيت های علمی و 
فنی کشور است، بنابراين تا وقتی اين 
وضعيت ايجاد نشود به نتيجه مورد 
نظر نمي رســيم. ما هنوز نمی دانيم 
واقعا بازگشايی مدارس درست است 
يا نادرست؟ کسانی که می گويند درست است، مستندات 
علمی محكمی ارائه نكرده اند. درباره واکســن کودکان هم 
وضعيت به همين گونه است و هنوز نمی دانيم واکسيناسيون 
آنها با واکسن های موجود کار درستی است يا خير؟ اگر چنين 
اقداماتی با خطا همراه باشد، هزينه های گرانی به کشورمان 
تحميل خواهد کرد. اما برای اينكه بتوانيم مديريت درستي 
براي پاندمی داشته باشــيم، بايد چند مولفه را مدنظر قرار 
دهيم؛ يكي اراده، دوم تعهد و سوم همكاري و مشارکت بين 
بخشي. ما ارزيابی درستی از وضعيت خطر در کشور نداريم و 
حتی معيارهايی مثل رنگ بندی شهرها هم شاخص های کامال 
اشتباه و انحرافی دارند. مدت هاست که می گوييم رنگ بندی 
ايراد دارد و بايد اصول استاندارد را برای آن در نظر گرفت، اما 
توجهي نمي شود. بايد اپيدمی به عنوان يك اولويت در نظر 
گرفته شــود و تصميم ها بدون استناد علمي و قوي صورت 

نگيرد، چيزی که تاکنون در کشور ما وجود نداشته است.  
شــما قبال با وزارت بهداشــت 
همكاري مي كرديــد، قبال اين 
وزارتخانه با تصميم هاي ســتاد 
ملي مقابله با كرونــا تقابل هاي 
زيادي داشــت، به نظر شــما 
وضعيت حاكم بــر اين 2بخش و 
اختالف نظرهاي احتمالي، منجر 
شده تا سياست گذاري مناسبي 
در زمينــه مديريت كرونا صورت 
نگيرد؟ و اينكه نظام سالمت ما تا 
چه ميزان هم راستا با توصيه هاي 
علمی و نظرات كارشناسی در بحث 

مديريت كرونا پيش رفته است؟ 
تصميم گيری بدون سند علمی قوی، 
شــانس خطای بااليی دارد و هزينه 
هنگفت به جامعه تحميل می کند. 
ميان وزارت بهداشــت و ستاد ملی 
مقابله با کرونــا، عواملي مانند آنچه 
اشاره کردم يعني اراده، تعهد، همكاري 

بين بخشي، وجود داشته است. در اجرايی نشدن توصيه های 
علمی از سوی وزارت بهداشت قطعا اشكاالتي وجود دارد که 
در حال حاضر ستاد ملی مقابله با کرونا درصدد رفع آنهاست. 
يكی از نمونه های تضاد در تصميم گيری ها را فروردين امسال 
مشــاهده کرديم که با وجود مخالفت ها، سفرهاي نوروزي 

مجاز شد. اين تصميم کامال اشــتباه بود و پس از آن پيك 
سنگين چهارم در کشــور رقم خورد، يا درباره اجرای طرح 
شهيد ســليمانی که با مخالفت های بی پايه مواجه و عمال 
متوقف شــد. اما همان مخالفان هيچ استداللی در اين باره 
ندارند و زمانی هــم که انتقاداتی دربــاره توقف آن مطرح 
می شود عنوان می کنند که طرح ها همچنان ادامه دارد، اما در 
کجا اجرا مي شود که ما نمي بينيم؟ از سوی ديگر با گذشت 
يكسال و نيم از پاندمی و با وجود تجاربی که در کشورمان رقم 
خورده مديران نبايد تصور کنند که با ورود دولت جديد، بايد 
تمام بخش ها زير و رو شود. اين درست که ما بايد ضعف ها را 
رفع کنيم اما نبايد بضاعت های موجود هم ناديده گرفته شود. 
باالخره افراد و سازمان هايی در اين زمينه فعاليت کرده اند 
و بايد درباره آنها هم افزايی صورت بگيرد. حذف اين بازوها 

بسيار نادرست است و دود آن به چشم مردم مي رود. 
از اين به بعد با توجه به شرايط موجود، واكسيناسيون 
ميليوني، خطر وقوع پيك ششم و ... چه بايد كرد و چه 

استراتژي در پيش گرفته شود؟
تصميمي که فكر مي کنم براي مديريت کرونا موثر است، 
از تجربه کنترل بيماري در اســتان سيستان و بلوچستان 
نشات مي گيرد. آن زمان به عنوان نماينده تام االختيار وزير 
بهداشت وقت، اقداماتی را در اين استان انجام دادم تا ثابت 
شود اگر مولفه های علمی اجرايی شوند، اپيدمی کرونا قابل 
کنترل و مهار است. در منطقه ای که آمار فوتی ها در آستانه 
3رقمی شدن بود با گذشــت زمان و در روزهای متعدد به 
صفر رســيد. اين اتفاق تصادفی رخ نداد و با اقدامات علمی 
می توان به چنين دستاوردی رسيد. اما در کشور ما به چنين 
مستندات علمی اعتقادی نيست و توجهی به آن نمی شود. 
بنابراين اولين قدم اتخاد تصميم هاي علمي و درست است. 
ايپدمی را نمی توان با آزمون و خطا مهار کرد. هر سياستی 
که قرار است اجرايی شود بايد عواملي که گفته شد در آن 
رعايت شود. در فروردين سال 99، دولت وقت راجع به طرح 
هوشمند مقابله با اپيدمی صحبت کرد. 16فروردين همان 
سال، من در مصاحبه با شبكه خبر اعالم کردم آن طرح به 
نتيجه نمی رسد چراکه سازوکارهای علمی برای رسيدن به 
هدف تعيين نشده بود. درباره طرح جديد هم چنين وضعيتی 
وجود دارد. البته اکنون من در جبهه مطالبه گری مردم حضور 
دارم معتقدم که مسئوالن تصميم گيرنده درباره اين طرح بايد 
به روشنی درباره تصميم گيری و اعمال مداخالت مناسب در 
طرح مديريت هوشمند کرونا پاسخ دهند. يكی از اشكاالتی 
که مديريت اپيدمی در کشور ما پيدا کرده اين است که برخی 
افراد با وجود گذشت 19ماه از شــيوع بيماری در کشور، با 
داشتن اطالعات سطحی فكر می کنند مجموع اين اطالعات 
می تواند به مديريت کرونا ختم شود. در حقيقت اين طرز فكر 
بايد تغيير کند. ستاد ملی مقابله با کرونا، وزارت بهداشت و 
ديگر نهادهايی که به نوعی با مديريت کرونا درگيرند، حتما 
بايد به اتاق فكر و دســتاوردهای علمی  بومی و جهانی اتكا 
کنند، در غير اينصورت تمام اقدامات در کشور براي مديريت 

کرونا، آزمون و خطاست. 
 آيا با وجود خطراتی كه به دليل  جهش های ويروس وجود 
دارد،   اخبار اميدوار كننده درباره پايان كرونا  منجر به 

تقويت عادی انگاری نمي شود؟ 
ويروس کرونا بســيار چموش، هوشمند و تغييرپذير است 
و در ميان 2واژه انتقال بيم و اميد به جامعه قطعا انتخاب ما 
اميد است. اما اين اميد نبايد منجر به 
عادی انگاری شود. اميد دادن به اين 
مفهوم اســت که مردم تصور نكنند 
به دليل ماهيت متغيــر ويروس، ما   
در انتهای مسير مديريت نشدن اين 
بيماری هستيم و سيستم بهداشت 
و درمــان در مديريت اپيدمی ناتوان 
است. اما در کنار آن اين بيم هم بايد 
وجود داشته باشد که دلخوشی های 
کاذب ايجاد نشود، مثل خوشی های 
کاذب افزايــش واکسيناســيون يا 
کاهش مرگ و بستری. 5پيك سخت 
و مرگبار در يكســال و نيم اخير در 
کشور نشــان می دهد که ما تنها به 
شرايط دلخوش بوده ايم و اين باعث 
شده در فقدان برنامه های پيشگيرانه 
با فروکش هر پيك شرايط برای رقم 
خوردن يك پيك ديگر فراهم شود. 
اين طغيان های متوالی هم باعث شده 
تا فوت و بســتری های ما عدد قابل توجهی داشته باشد. ما 
برای بهبود شرايط اميد داريم اما مهم ترين نگرانی، خطا در 
تصميم گيری هاست که بر اثر بی اطالعی از وضعيت موجود 
رقم می خورد. خطا در تصميم گيری می تواند در شرايطی که 

مستندات قوی علمی نداريم افزايش پيدا کند. 

 چهره آرام كرونا در 2 روز گذشته، تغيير كرده است؛ در حالی كه با قرار گرفتن موارد مرگ هاي روزانه به زير 200 نفر 
در شانزدهم مهر و كاهش تعداد مرگ ها به كمتر از 10 هزار نفر در يك شبانه روز، حاال اما، ميزان مرگ ها و ابتالهاي 
روزانه جان دوباره  روند صعودي به خود گرفته است. نوســان در تعداد مرگ و ابتال در شرايطي است كه سرعت 
گرفتن واكسيناسيون در كشور، انتظار كنترل و مهار كرونا را در جامعه تقويت كرده بود و در گوشه و كنار خبرهاي 
اميدواركننده اي درباره پايان نزديك شيوع كرونا شنيده مي شد. حاال اما در روزهايي كه محدوديت های كرونايي به 
طور غيررسمی حذف شده، بيماريابي كمرنگ شده و موارد ابتال در ميان واكسن زده ها هم كمي باالتر رفته است، 

گمانه زني ها از وقوع ششمين پيك كرونا حكايت دارد.
پيكی كه حميد سوری، رئيس كارگروه بهداشت و پيشگيری قرارگاه عملياتی ستاد ملی 
مقابله با كرونا  رقم خوردن آن را بسيار محتمل مي داند و معتقد است كه نبايد فريب ميزان 
واكسيناسيون و واردات واكسن را خورد، چرا كه كرونا در حال تغيير چهره است و همزمان 
با واكسيناسيون خودش را تقويت مي كند. اين وضعيت جامعه را درمعرض خطر جدي قرار 
داده است. سوري از وضعيت مديريت كرونا در كشور انتقاد دارد و مي گويد كه همچنان از 
روش آزمون و خطا استفاده مي شود و تصميم گيري ها مبتني بر شواهد علمي نيست. او در 

گفت وگو با همشهري توضيح بيشتري درباره وضعيت فعلي و آينده شيوع كرونا در كشور مي دهد.

مريم سرخوش 
خبرنگار

مهم ترين نگرانی، خطا 
در تصميم گيری هاست 
که بــر اثــر بی اطالعی 
از وضعيــت موجــود 
رقم می خــورد. خطا در 
تصميم گيری می تواند 
در شرايطی که مستندات 
قــوی علمــی نداريم، 

افزايش پيدا کند

در صورت بازگشــايي 
مدارس، بايد با انتخاب 
تصادفی بخشی از جامعه 
دانش آمــوزی، ســطح 
ايمنی آنها هــر هفته و 
به صــورت مرتب مورد 
ارزيابی قــرار بگيرند تا 
ميزان خطــری که آنها 
را در مواجهه با ويروس 
کرونا تهديــد می کند 

مشخص شود



هرچه خواســتم اين جمالت را طوري شروع 
كنم كه مخاطب را پرت كنــد در جاده اي كه 
پيش تر تصورش را هــم نمي كرد روزي در آن 
قدم بگذارد، نشد كه نشد. بنابراين همين ابتداي امر بهتر است تكليف يك 
نكته را روشن كنيم: شــما به هيچ وجه نمي توانيد به جاي سفركردن، با 
خواندن، گوش كردن و ديدِن كتاب و موسيقي و فيلم يك مسافر تمام عيار 
باشيد و از اهميت سفر بكاهيد يا لذت آن را از جايي جز جاده بيابيد. يعني 
هيچ چيز نمي تواند جاي سفر را بگيرد. با اين مقدمه راحت تر مي توانيم در 
روزگار حذر، بي ســفري و گراني، خودمان را با چيزهاي ديگري سرگرم 
كنيم. مثال سفرنامه بخوانيم يا فيلم هايي تماشا كنيم كه ما را به مكان هاي 
ناشناخته و عجيبي مي برد. ســفرها و ترددهاي خارجي در سال گذشته 
نشان مي دهد كه ۴.۳ ميليون نفر مسافر وارد كشــور شده كه اين تعداد 
مسافر ۳.۸ ميليون نفر ايراني و بالغ بر ۵۱۲ هزار نفر خارجي است. همينطور 
بيش از ۴.۲ ميليون نفر به خارج از كشور تردد داشته اند. اين يعني نسبت به 
سال۱۳۹۸ با كاهش ۷۹.۱درصدي براي مسافران ورودي و كاهش ۷۸.۸ 
درصدي در تردد مسافران خارجي روبه رو بوده ايم. واضح است كه سفرهاي 
گردشگري به مقصد كشورهای ديگر، به سفرهاي داخلي تغيير كرده آن هم 
با محدوديت ها و اما و اگرهايي. دليل اين تغيير هم مسدودشدن مرزها، لغو 
سفرهاي تفريحي، سياحتي، زيارتي، مذهبي و كاري و نپذيرفتن مسافران 
ورودي توسط كشورهاي مقصد يا شرايط سخت گيرانه ورود مسافر مثل 
قرنطينه و... به علت مخاطرات انتقال ويروس كرونا بوده است. ناهمگوني 
قوانين كشورها در پروتكل هاي واكسيناســيون و به رسميت شناختن يا 
نشناختن فالن واكسن و بهمان واكســن هم مزيد بر علت بوده است. از 
سويي شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و افزايش نرخ برابري ارزهاي خارجي 
در مقابل پول رايج ايران دليل ديگري بوده كه نمي توان به آن بي توجه بود. 

همين شد كه چاره را در چيزهايي ديگري جست وجو كرديم.

با فيلم ها در شهرها
از وقتي چشم  ببنديد تا وقتي چشــم باز كنيد و پرت شويد به دنياي تازه 
شهر فرنگ، در فاصله دو پلك، مسافر چه تصويرهايي كه نمي توانيد بشويد. 
بي شك اين ناگزيرترين راه براي تحمل حبس اســت. اينكه فيلم تماشا 
كنيد و به داغ خود بيفزاييد.  Nomadland كه به »عشاير« يا »سرزمين 
خانه به دوش ها« ترجمه شــده، بي شــك در اين ميان آه از نهادتان بلند 
خواهد كرد. اين فيلم، به كارگرداني، نويســندگي و تهيه كنندگي كلويي 
ژائو راه حل فرار از ســياهچاله  روزمرگي ها در دنياســت. داستاِن فرن كه 
پس از تعطيلي كارخانه يواس جي آمريكا در امپاير، نوادا، شــغل خود را 
از دســت داده. او سال ها با شــوهرش كه به تازگي فوت كرده در آنجا كار 
مي كردند. فرن وسايل خود را مي فروشد و خودروي وني مي خرد تا در آن 
زندگي كند. او در جست وجوي كار به جاهاي مختلف كشور سفر مي كند. 
اين تصميم شــگفت فرن را البته خيلي ها در زندگي گرفته اند. مثال جك 
كرواك در كتاِب رمان »در راه« كه البته اين رمان يك نســخه سينمايي 
هم دارد. On the Road كه احســان نوروزي آن را به »در راه« ترجمه 
كرده است، به كارگرداني والتر سالس، براساس رمان كرواك ساخته شده 
و اواخر دهه   ۴۰ و اوايل دهه  ۵۰ ميــالدي در آمريكا را روايت مي كند. در 
راه مشهورترين سفر جاده اي ادبيات داســتاني است. داستاِن سام رايلي 
است؛ نويسنده اي كه با اتومبيل و  گاهي با اتوبوس، راهي دنور، كاروليناي 
شمالي، سانفرانسيسكو و مكزيك مي شود. شگفتي سينما اما در اين است 
كه شما حتي مي توانيد در بدترين وضعيت هاي درام نيز از شهر لذت ببريد. 
 خصوصا اگر كارگردان نيم نگاهي به آن مكان داشــته باشــد. »در بروژ«

)In Bruges( مارتين مك دونا از آن جمله است: وقتي فيلم با چند متهم 
شما را ميهمان زيبايي هاي يك شهر مي كند: قاتالن قراردادي ايرلندي كه 
در بلژيك مخفي شده اند هر يك حال و هوايي دارند. مثال ري )با بازي كالين 
فارل( مي خواهد خوش بگذراند و كن )با بازي برندان گليســون( ترجيح 
مي دهد از مناظر فرهنگي ديدن كند. همين زمان است كه شما بايد مسافر 
شهري قرون وسطايي شــويد. اتفاقي كه به گونه اي ديگر در »تعطيالت 
رمي« )Roman Holiday( ويليام وايلر رخ مي دهد: سفر به رم و قدم زدن 

روي پله هاي اسپانيايي، تور كولوسئوم و وسپاسواري بين ترافيك شهر.

جاده؛ قهرمان قصه ها
ديوانگان سفر در كتاب ها اما در راه جك كرواك با ترجمه احسان نوروزي 
را نبايد از دســت بدهند. عالوه بر اينكه اين اثر، يكي از ســه گانه باليني 
ادبيات نسل بيت اســت، يكي از مهم ترين آثاري اســت كه اساسا خود 
ماجراي سفر را موضوع قرار داده اســت. در در راه، هيچ قصه اي مهم تر از 
سفر و هيچ شخصيتي، قهرمان تر از جاده نيست. اگر مي خواهيد يله و رها، 
بي هيچ دغدغه و برنامه اي در ايالت هاي آمريكا بي هدف بچرخيد و در هر 
شــهر، جز رهايي، كامي نگيريد، اين بهترين اثري است كه مي توانيد به 

آن دل ببنديد.

پادكست هاي ماشيني
براي خود من اينطور است كه پاي شــنيدن پادكست ها نشستن، حس 
و حالي از توي ماشــين نشســتن و راه افتادن دارد. شــايد به اين دليل 
كه مسير چند ســفر آخرمان را پيش از شــيوع كرونا، با گوش دادن به 
پادكست ها سپري كرديم. حاال اينگونه اســت كه مي نشينيم در خانه و 
همان پادكست ها را مي شنويم و خيال مي كنيم صدا از پخش ضبط ماشين 
بيرون مي آيد. شــما هم امتحان كنيد. شايد مجهز شديد به چنين حس 
مشتركي. پادكست راديو ماجرا، راديو جولون، راديو دال و راديو دور دنيا 
روايت هاي ناِب سفر است. به روايت آنها كه رفته اند و حاال براي عالقه مندان 
از تجربه هايشــان مي گويند. اما آيا مي توان جاي خالي سفر را با اينها در 
زندگي پر كرد؟ پاســخ قاطع منصور ضابطيان به اين پرسش، يك »نه« 
قطعي است. او كه در همين پرونده با ما گفت وگو كرده و به ظاهر توانسته به 
وسيله سفرنامه هايش مخاطبان كتابخوان را به اين محتوا عالقه مند كند 
مي گويد: »اگر انتظار داريد كه بگويم مي شود با سفرنامه جاي خالي سفر 
را پر كرد، به هيچ عنوان نمي شود. مثل اينكه با ترانه اي عاشقانه جاي خالي 

عشق را پر كنيد يا با بوي غذاي خوب به گرسنگي پاسخ دهيد«.

يادداشت يك

سفر؛ يك قهرمان خانگي
نگار حسينخاني

روزنامه نگار

 وقتي مي خواهيم با هم درباره ســفر و سفرنامه نويسي صحبت كنيم، 
مي گويد كه حــاال روي صندلي، رو به اســتانبول باراني نشســته و 
يادداشت هايي درباره سفرش به اين شهر مي نويسد. منصور ضابطيان، از آن 
دست آدم هايي است كه در به اشتراك گذاشتن، ايده، تجربه و عاليقش به مخاطب، همواره موفق بوده است؛ 
چه آن زمان كه برنامه راديو هفت را روي آنتن سيما مي برد و چه بعدترها با پادكست و سفرنامه نويسي 
و... . شايد بتوان گفت او توانست دست هاي نيرومندي براي احياي اين نوع نوشتن -سفر نويسي- باشد؛ 
زنده كردني موفقيت آميز كه تجديد چاپ ها و ادامه دارشدن اين رويه در كار او شاهدي بر آن است. حاال كه 
با او صحبت مي كنيم، سفرنامه نخستش، »مارك و پلو« براي چاپ بيست ويكم به چاپخانه رفته و آخرين 

كتابش »سه رنگ« به چاپ پنجم رسيده و در حال نوشتن سفرنامه استانبول و در اين شهر است.

چرا سفرنامه نويسي؟ اين كتاب ها چرا 
براي مردم هنوز جذابند؟

سفرنامه نويسي سنت است. مستندترين مسائلي كه 
ما از گذشته مي دانيم، سفرنامه هاي باقيمانده است. 
آن دوره كه شــبكه هاي ديگري بــراي تاريخ نگاري 
و ايجاد سند مثل ســينما، دوربين و ويدئو، صوت، 
ميكروفيلم و... نبود، طبيعتا نوشــتن تنها امري بود 
كه مي توانست اسنادي براي آيندگان به جا بگذارد. 
در دوره هاي بعد ما بايد مي دانستيم چه كساني، در 
چه دوراني و چگونه زندگي مي كردند؟ بنابراين اين 
سنت كهن سفرنامه نويســي همواره وجود داشته 

است.
شــما چطور به سفرنامه نويســي 

عالقه مند شديد؟
طبيعتا آدم هايي كه سفر مي روند و آن دسته كه اهل 
نوشتن هستند، عالقه مندند تركيب اين دو را به شكل 
سفرنامه در اختيار ديگران قرار دهند. معموال هم در 
اغلب موارد موفق بوده اند، همانگونه كه تجربه  من نيز 
تجربه  موفقي بود. اين سفرنامه ها با استقبال روبه رو 
شد و برايم جاي خوشبختي داشــت كه در اين بازار 

تأثيرگذار شده بودم.
چطور سفرنامه هايتان مخاطب پيدا 
كرد؛ نثر ســاده، انتقال تجربه هــا يا كم هزينه 

سفر كردن؟ رمز موفقيت شما چه بود؟
اگر ۱۵ســال پيش بــه كتابفروشــي مي رفتيد تا 
ســفرنامه اي خريداري كنيد، خيلــي بايد البه الي 
كتاب ها مي گشــتيد تا ســفرنامه اي پيدا كنيد. اما 
خوشبختانه اكنون در كتابفروشي ها رديف يا قفسه اي 
به اين نام وجود دارد و فــارغ از تواضع هاي معمول 

ايراني، خوشــحالم كه مي توانم ادعا كنم كه در اين 
بازار تأثيرگذار بــوده ام و كتاب هايم باعث شــده تا 
جريان سفرنامه نويسي كمي جدي تر گرفته شود. اما 
سفرنامه هايي كه داشتيم، بيشتر مربوط به متقدميني 
بود كه يا مستشــرق بودند يا ايراني هايي بودند كه 
رفته بودنــد فرنگ و چيزهايي را با زبــان و لحن آن 
دوره و بيشتر قاجاري يا مستشرقين دوران صفويه 
نوشته بودند. شــايد خواندن اين  ســفرنامه ها از دو 
جهت دلپذير نبود؛ يكي اينكه خيلي از دوران ما دور 
بود و ديگر اينكه زبان دشــواري داشت كه درك آن 
براي بچه هاي امروز مشكل بود. معاصرترها نيز رنگ 
و بوي سياسي داشتند و كمتر با جامعه رابطه برقرار 
مي كردند. در ســفرنامه هاي من اما مردم با كســي 
آشنا شدند كه شبيه خودشان بود؛ نه خيلي پولدار، 
نه خيلي ماجراجو و عجيب و غريب، آدمي معمولي 
كه زماني مانند هر آدمي امكان اين را پيدا مي كند در 
يك هتل شيك و درجه يك بخوابد و زماني ممكن 
است مجبور شــود روي تخت باريك با آدمي ديگر 
استراحت كند. گاهي در يك خانه شلوغ ساكن است و 
گاهي در خانه اي دربست. گاهي گم مي شود و گاهي 
وسايل خود را جا مي گذارد. در كتاب هايم سعي كردم 
شكل هاي مختلف سفررفتن، سفر ارزان و... را مطرح 

كنم كه براي مردم جذاب بود.
چرا اين ســري را با همين نام ادامه 
نداديد؟ »مارك و دوپلو« و »برگ اضافي« و... آيا 

استراتژي خاصي پشت اين تغيير نام ها بود؟
هر اســمي يك انگيزه، دوران و مفهومي دارد كه اگر 
به درستي استفاده شــود تأثيرگذاري خود را خواهد 
داشت؛ اما اگر به واسطه موفقيت، به تكرار برسيم، آن 

اسم هم جذابيتش را از دست مي دهد. جداي از اينكه 
كتاب ها هويت هاي مستقل خود را دارند و بايد اسم هاي 
ويژه خودشان را داشــته باشند؛ »مارك و پلو« تعريف 
خاص خودش را دارد و شوخي با »مارك دوپلو« به عنوان 
جلد بعدي شايد جالب باشــد اما اگر قرار بود كه اين 
ادامه دار شود، بي مزه مي شد. سعي كردم براي كتاب ها 
اسم هايي انتخاب كنم كه تنيده شده با موضوع كتاب 

باشد. مردم گاهي با اسم كتاب  ارتباط برقرار مي كنند.
روايت هاي كمتر بازگو شده  اي را درباره 
سفرنامه نويســي با ما در ميان بگذاريد؛ »برگ 

اضافي«* مصاحبه  منظور است.
شــايد اين ســفرها، روايت هاي كمتر بازگو شده اي 
داشته باشند كه طبيعتا اگر امكان بازگويي داشتند 
در كتاب ها مي نوشتم. مثل هر آدمي با موقعيت هايي 
روبه رو مي شــوم كه شايد نشــود درباره آن نوشت؛ 
نه فقط به لحاظ عرفــي و اخالقي، بلكه چون بعضي 
تجربه ها شخصي اســت و براي مخاطب جذابيتي 
ندارد. وقتي ســفر مي كنيد در محيطي ســه بعدي 
قرار داريد. همه  احساســات در لحظه به كمك تان 
مي آيد براي تجربه  يك لحظه. اما زماني كه قرار است 
آن تجربه را بنويسيد، در محيطي خطي و دو بعدي 
حركت مي كنيد. بويي كه در آن لحظه استنشــاق 
مي كرديد، نسيمي كه وزيده و آنچه در بك گراند عبور 
مي كرده و  ديده ايد، همگي پكيجي مي سازد كه درواقع 
احساسات آن لحظه  شماست. در ترجمه احساس آن 
لحظه، به نوشتار، خيلي چيزها ممكن است از دست 
برود و اين طبيعي است. بنابراين خاطره دلپذير شما 
در آن محيط، در لحظه اي ديگر، براي مخاطب آن قدر 
لذتبخش نخواهد بود. فكر كنم كــه اين يكي از آن 
چيزهايي است كه بد نيست حاال به عنوان يك »برگ 
اضافي« كنار صحبت هاي من در اين گفت وگو باشد.

مي توانيم با سفرنامه جاي خالي سفر 
را پر كنيم؟

نه! اگر انتظار داريد كه بگويم مي شــود با ســفرنامه 
جاي خالي ســفر را پر كرد، به هيچ عنوان نمي شود. 
مثل اين اســت كه بگوييم با يك ترانه عاشقانه جاي 
خالي عشق را پر كرده ايم يا با بوي يك غذاي خوب، به 
گرسنگي پاسخ داده ايم. هر يك از اينها، ويژگي هاي 
منحصربه فرد خودش را دارد. شايد خواندن سفرنامه 
كار ســرگرم كننده اي باشد، شــايد در دوراني كه 
نمي توان سفر كرد، تمريني باشد براي وقتي بعدها 
سفر مي كنيم تا ياد بگيريم به چه چيزهايي بايد توجه 
كنيم. شايد با سفرنامه ها عالقه مند شويم به مقصدي 
مسافرت كنيم. ولي سفر و سفرنامه، دو امر مختلف 

است كه نمي تواند جايگزين يكديگر شود.
واقعا براي نوشتن، سفركردن الزم است 
يا حافظ وار مي توان كنجي را براي درنورديدن دنيا 
در خانه پيدا كرد؟ كثيرالسفرها داستان نويس هاي 

بهتري مي شوند يا عزلت  نشين ها؟
براي نوشتن نيازي نيست سفر كنيم اما براي نوشتن 
سفرنامه، حتما بايد ســفر كنيم. خب، اگر سفر نرويم 
چطور مي توانيم سفرنامه بنويسيم؟ درباره  چه تجربه و 

چه كاري بايد حرف بزنيم؟ اگر چنين بود كه همه كنج 
خانه مي نشستند و سفرنامه مي نوشتند؛ خصوصا حاال 
كه اطالعات بسياري در دسترس وجود دارد كه بتوان 
با مطالعه و مشاهده آن نوشت. اما اين در واقع سفرنامه 
نيست. سفرنويســي زماني اتفاق مي افتد كه مقصد را 
تجربه كرده باشيد. درست است كه حافظ سفر نرفت 
و پديدارآورنده  خوبي بود اما حافظ اگر سفر مي كرد، با 
آن استعداد و توانايي چه شعرهايي ممكن بود بسرايد. 
چه بخواهيم و چه نه، سفر كردن ديدگاه تازه اي به فرد و 
زندگي او مي دهد. اما آنها كه سفر را دوست ندارند و كنج 
خانه را ترجيح مي دهند نيز قابل احترامند و مي توانند در 
حوزه  ادبيات پديد آورنده باشند. اما اينكه كثيرالسفرها 
داستان نويس بهتري هســتند يا عزلت نشين ها؟ بايد 
بگويم پاســخ روشــني ندارد. كثيرالســفرها ممكن 
است داستان نويس هاي بهتري نباشــند اما مطمئنا 
عزلت نشين ها نيز سفرنامه نويسان خوبي نخواهند شد.

شرط اول سفرنامه نويسي سفر است يا 
نوشتن و نويسندگي؟

اگر منظور از سفرنويسي به معناي اثري مكتوب باشد، 
چون اين روزها پلتفرم هايي مثل اينستاگرام، يوتيوب 
و... پا به عرصه گذاشته اند كه سفرنويسي ديگر الزاما 
نوشتار معنا نمي دهد، اما اگر در اينجا به عنوان نوشتار 
مكتوب درنظر بگيريم بي ترديد ســفرنويس بايد در 
درجه  اول نوشــتن بلد باشــد بعد درباره  سفرهايش 
بنويسد. بســيار با مخاطباني مواجه بوده ام كه بسيار 
سفر كرده اند و ماجراجويي كرده و خاطرات بسياري 
دارند اما نمي توانند سفرنامه بنويسند. اتفاقا خوشوقتي 
سفرنويس ها همين است؛ آنها توانايي نوشتن دارند و 
اين امتياز بزرگي است. بسياري از دوستاني كه با آنها 
برخورد كرده ام سفرهايي كرده اند يا تجربه هايي دارند 
به مراتب ناب تر از آنچه من در زندگي از سر گذرانده ام 
اما چون نمي توانند بنويسند و آن را ثبت كنند، اينها 

فقط پيش خودشان خواهد ماند.
از سفر و كتاب تازه تان بگوييد.

حاال پشــت پنجره  باراني در اســتانبول نشسته ام و 
سفرنامه  جديدم را درباره  اين شهر مي نويسم. روز و 
شب در شهر قدم مي زنم، مطالعه مي كنم و با ديگران 
نشست و برخاست ، معاشرت و صحبت مي كنم. هر دو، 
سه روز يك بار مي نشينيم و مي نويسم شان تا پس از 
پايان سفر، تكميل شان كنم و در تهران يا رامسر كتاب 
را به پايان برسانم. به گمانم كتاب جذابي خواهد شد. 
سال ها بود كه دوست داشتم درباره استانبول كتابي 
مستقل بنويسم. من به دورترين نقاط دنيا سفر كرده 
و درباره آن نوشته بودم ولي راجع به استانبول، جايي 
كه نخستين سفرم از آنجا شروع شد، چيزي ننوشته 
بودم. شهري كه مقصد بسياري از ايراني ها در طول 
تاريخ بوده و دست كم در ۲۰۰سال گذشته بسياري از 
آنها به دلخواه يا اجبار ناگزير به آن مهاجرت كرده اند.

* مثال اگر به رستوراني برويد و يك غذاي پلويي سفارش 

بدهيد و بعد براي اينكه حسابي به خودتان حال بدهيد 
بخواهيد يك كباب برگ اضافي هم برايتان بياورند.

اگر انتظار داريد 
كه بگويم مي شود 

با سفرنامه جاي 
خالي سفر را پر 

كرد، به هيچ عنوان 
نمي شود. مثل اين 
است كه بگوييم با 
يك ترانه عاشقانه 

جاي خالي عشق را 
پر كرده ايم يا با بوي 

يك غذاي خوب، 
به گرسنگي پاسخ 
داده ايم. هر يك از 
اينها، ويژگي هاي 

منحصربه فرد 
خودش را دارد. 

شايد خواندن 
سفرنامه كار 

سرگرم كننده اي 
باشد، شايد 

در دوراني كه 
نمي توان سفر 

كرد، تمريني باشد 
براي وقتي بعدها 
سفر مي كنيم تا 

ياد بگيريم به چه 
چيزهايي بايد 

توجه كنيم

از استـانبول تا 
استانبول

منصور ضابطيان از سفرنويسي و سفرنامه هايش مي گويد

زهرا رستگار مقدم
روزنامه نگار
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جغرافياي سينما
 نگاهي به لوكيشن های خيره كننده 

سفرهای ناخودآگاه بشر
سينما دريچه ای است برای آغاز ناخودآگاهانه ترين سفرهای جهان. فيلم ها چه 
جهان درون ذهن يك فرد بيمار را نشان دهند، چه طبيعت يك منطقه يا درون 
يك سياهچاله عظيم يا كوچه پسكوچه های شهرهای مشهور جهان را، بيننده را 
ناخواسته به مكان و زمانی می برند كه شايد در شرايط حقيقی، هرگز امكان تجربه 
آن وجود نداشته باشد. تنها با تماشای فيلم »تنت« آخرين ساخته كريستوفر 
نوالن دست كم به 6كشور مختلف سفر خواهيد كرد: استونی، ايتاليا، انگلستان، 
هندوستان، دانمارك، نروژ. يا با تماشای فيلم به يادماندنی »لورنس عربستان« به 
كارگردانی ديويد لين و چشم اندازهايی خيره كننده از طبيعت و شهرهای مختلف 

در اسپانيا، قبرس، مغرب، انگلستان و آمريكا را خواهيد ديد.

تبديل  رؤيا به خاطره
لوكيشن های فيلم ها و سريال ها چقدر مي توانند به رونق 

گردشگري هنري كمك كنند؟
گردشگري هنري، نوعي از گردشگري فرهنگي اســت كه هدف آن معرفي 
زمينه هاي فرهنگــي، هنري و بومي بــه مردم ديگر مناطق اســت. برپايي 
جشنواره ها و فستيوال هاي هنري، ديدن شاهكارهاي هنري در سالن هاي اپرا، 
سالن هاي تئاتر و سالن هاي موسيقي، بازديد از نمايشگاه ها، موزه ها، حضور در 
كنفرانس ها، سمپوزيوم ها و كنگره ها بخشي از ظرفيتي است كه گردشگري 
هنري در هر كشــور ايجاد مي كنــد و ورود حجم عظيمــي از هنرمندان، 
خبرنگاران، منتقدان و به اين مكان، بســتر ويژه اي را براي توريسم آن كشور 
فراهم مي كند. در ايران نيز به علت فرهنگ غني و تاريخي اين امكان وجود دارد 

كه بتوان بيش از پيش از اين ظرفيت بهره  برد. 

هوس سفر نداري ز غبار اين بيابان؟ 
پيشنهاد چهره هاي سرشناس براي تجربه سفر به شهرهاي 

مختلف با كلمات، داستان ها و سفرنامه ها 
آه مهدي اخوان ثالث هنوز به دنبالش اســت كه »نفرين به ســفر كه هرچه 
كرد او كرد« و شفيعي كدكني به ســان آرزويي مي پنداردش: »همه آرزويم 
اما... چه كنم كه بســته پايم؟« انگار جابه جايي از زادگاه يا محل سكونت به 
جغرافيايي ديگر براي هركس جهان متفاوتي بسازد؛ مثل همه مفاهيم نسبي 
ديگر اين جهان. با اين همه، كمتر كسي اهل ساكن ماندن است. بيشتر افراد 
حركت كردن، تجربه كردن و مشاهده را دوست دارند. اما روزگار در دو سال 
گذشته درس تازه اي به همه داد. گاهي جابه جايي به معني سنتي كلمه هم 
مي تواند ممنوع و غيرممكن شود. ســفر مي تواند از طريق گوش نه چشم، با 

قدرت تخيل تجربه شود، نه لزوما با پاهايي كه عزم رفتن كرده اند.
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سنگ زيربناي معصوميت
»موزه معصوميت« چطور خلق شد؛ موزه اي در دل يك 

رمان، رماني در دل يك موزه

»اين موزه واقعي نيست. اشياي درون 
آن به افرادي كه شرح اشيا ادعا دارند 
تعلق ندارد. خانه تاريخچه اي متفاوت 
از آنچه درباره آن روايت مي شود، دارد. حتي روايت هاي راهنماي صوتي 
موزه درباره آثار درون موزه هم برپايه تخيالت اســت. دســت كم من 
اين طور فكر مي كردم. اما اكنون كه در بخش پنت هاوس موزه ايستاده ام 
و به تخت ساده اي كه براساس شــرح اشياي موزه قهرمان اصلي رمان 
»موزه معصوميت«، كمال در 12آوريــل 2007 روي آن از دنيا رفت 
و عكس ها و يادداشــت هايي كه روي ديوار كنار تخت چسبانده شده 
نگاه مي كنم، ديگر چندان از واقعي نبودن موزه مطمئن نيستم. شايد 
اصال رماني در كار نبوده است. شايد زماني كمالي واقعي اينجا زندگي 
مي كرده است. شايد چيزهايي هستند كه من از آنها خبر ندارم«. آماندا 
روگري، خبرنگار سفر در زمان بازديد از موزه معصوميت فضا و حس و 
حال بازديد از موزه را اين چنين توصيف كرده است: موزه اي كه براساس 
خلق رماني ساخته شده كه براســاس خلق موزه اي نوشته شده است؛ 
موزه اي كه سال 2014 عنوان موزه سال اروپا را به دست آورد. موزه و 
رمان هردو يك نام دارند: مــوزه معصوميت. و در تار و پود هردوي آنها 

فرهنگ و سبك زندگي استانبول نيمه دوم قرن بيستم موج مي زند.
اواسط دهه1990، حتي پيش از آنكه اورهان پاموك نويسنده و خالق 
اين آثار هنري و ادبي نوبل ادبيات خود را دريافت كند، پروژه اي مخفيانه 
در حال اجرا بود. پاموك درحال جمــع آوري بود. او خرت و پرت هايي 
كه به نوعي به زندگي نيمه دوم قرن بيســتم استانبول ربط داشتند را 
جمع آوري مي كرد: نمكدان، عكس هاي قديمي، رنده بِه. اما در حقيقت 
او درحال خلق چيزي بيشــتر از يك مجموعه بود. خــود در اين باره 
مي گويد: »مي خواستم اشياي حقيقي يك داستان خيالي را جمع آوري 
كنم و به نمايش بگذارم و براساس آن يك رمان بنويسم«. او در شرح 
حال موزه نوشته است: »در آن زمان نه مي دانستم موزه قرار است چطور 
جايي باشد و نه از فرم رمان خبر داشتم. تنها حس مي كردم تمركز بر 
اشيا و روايت داستان از دل آنها مي تواند نقطه تمايز قهرمان داستان من 

با رمان هاي غربي باشد و حقيقت استانبول را نشان دهد«.
پاموك جمع آوري اشــياي موزه را اواسط ســال1990 آغاز كرد و در 
ســال2002 درحالي كه همچنان مشــغول جمع آوري بود، نوشتن 
رمان را به واســطه ارتباط دادن اشــياي جمع آوري شــده به قهرمان 
داستانش آغاز كرد. همزمان رؤياي ايجاد موزه اي براي نمايش اشياي 
جمع آوري شده اش را در سر مي پروراند، با وجود اينكه پاموك در ابتدا 
اعتراف كرد خط كلي ايده اش را گم كرده بود؛ » ابتدا هركســي از من 
مي پرسيد با اين وسايل چه خواهي كرد؟ نمي توانستم پاسخي برايش 
پيدا كنم. اينكه مي گفتم مي خواهم موزه اي بســازم كه شرح حال آن 
رمانم خواهد بود پاسخي بسيار بلند پروازانه بود. غريبي، غيرعادي بودن 

و دشواري درك اين ايده من را مي ترساند.«
در نهايت اما او هدفش را به واقعيت تبديل كرد. رمان موزه معصوميت 
كه در سال2008 منتشر شد، نخســتين رمان پاموك پس از دريافت 
نوبل ادبيات او بود؛ داستاني تراژيك درباره نابرابري جنسيتي؛درباره 
دلبستگي شديد كمال، قهرمان داســتان، به زني جوان به نام فسون؛ 
دلبستگي وسواس گونه اي كه كمال را به جمع آوري هر نوع شيئي كه به 
فسون مرتبط بوده است وا مي دارد. در ترفندي زيبا در پايان رمان، كمال 
از اشياي جمع آوري شده براي ايجاد موزه اي استفاده مي كند و آشنايي 
قديمي، اورهان پاموك را اســتخدام مي كند تا داســتان زندگي او را 
بنويسد. ترفند زيركانه ديگر اين است كه اشياي متعلق به فسون و كمال 
برش هايي دقيق از زندگي مردم اســتانبول در نيمه دوم قرن بيستم 
هستند. موزه چهار سال پس از انتشار رمان در سال2012 افتتاح شد.

ساختمان موزه، بنايي ســرخرنگ به ســبك خانه هاي چوبي دوران 
عثماني است كه در محله بيوگلو واقع شده است. نرخ جديد بليت اين 
موزه 50 لير تركيه اســت و با پرداخت 5 لير مي توان راهنماي صوتي 
هم فراهم كرد. اما يك راه ســاده تر براي بازديد رايگان از موزه وجود 
دارد: به همراه داشــتن رمان موزه معصوميــت. در ميان 574صفحه 
كتاب، يك بليت رايگان ورود به موزه و نقشه دسترسي به موزه وجود 
دارد. با نشــان دادن آن صفحه به مأمور صدور بليــت و مهر كردن آن 
صفحه مي توان به صورت رايگان از موزه بازديد كرد. اين ايده اي است 
كه قهرمان داستان به ذهنش رسيده است؛ اينكه بليت موزه اش را در 
صفحات كتاب زندگينامه اش چاپ كند. مهري كه مأمور صدور بليت 
روي صفحه كتاب مي زند به شكل پروانه اســت كه اشاره اي به عالقه 
شديد فســون به گوشواره پروانه اي شــكل دارد و همچنين نخستين 

شيئي كه در موزه ديده خواهد شد.
يكي از خيره كننده ترين بخش هاي موزه از زباله ســاخته شده است، 
درواقع از ته سيگار. 4213ته سيگار كه براساس رمان تمامي آنها توسط 
فسون كشيده شده اند، روي صفحه اي به بزرگي يك ديوار به همراه تاريخ 
و حاشيه نويسي نصب شده اند؛ يادداشت هايی درباره كارهايي كه فسون 

در آن روز انجام داده يا حرف هايي كه به كمال زده است.
پاموك درباره اثر بزرگي كه خلق كرده  است مي گويد: »همه ما مي دانيم 
كه داستان هاي معمولي و شخصي، غني تر، جذاب تر و انساني تر هستند. 
موزه ها بايد بيشتر شبيه به رمان ها شوند، آينده موزه ها درون خانه هاي 

ماست«.

گردشگري هنري، نوعي از گردشگري فرهنگي است 
كه هدف آن معرفــي زمينه هاي فرهنگــي، هنري و 
بومي به مردم ديگر مناطق اســت. برپايي جشنواره ها 
و فستيوال هاي هنري، ديدن شــاهكارهاي هنري در 
سالن هاي اپرا، سالن هاي تئاتر و سالن هاي موسيقي، 
بازديد از نمايشگاه ها، موزه ها، حضور در كنفرانس ها، 
سمپوزيوم ها و كنگره ها بخشــي از ظرفيتي است كه 
گردشگري هنري در هر كشــور ايجاد مي كند و ورود 
حجم عظيمي از هنرمندان، خبرنگاران، منتقدان و… به 
اين مكان، بستر ويژه اي را براي توريسم آن كشور فراهم 
مي كند. در ايران نيز به علــت فرهنگ غني و تاريخي 
اين امكان وجود دارد كه بتوان بيــش از پيش از اين 
ظرفيت بهره  بــرد. مكان ها و 
لوكيشن هاي سينمايي و ادبي 
زيادي وجود دارد كه درصورت 
ايجاد بسترهاي الزم قابليت 
تبديل شدن به مقاصد هنري 

گردشگران را دارد.

تشكيل يك اتاق فكر
پورنگ پور حسيني، دانش آموخته مديريت كسب وكار در 
گردشگري در گفت وگو با همشهري درخصوص ضرورت 
بهره بــرداري از ظرفيت گردشــگري هنــري مي گويد: 
»ايران كشــوري غني در حوزه گردشگري هنري است؛ 
ظرفيت گسترده اي كه در حوزه صنايع دستي وجود دارد، 
پيشينه اي كه از ادبيات و هنر فيلم )سينمايي و تلويزيوني( 
و سريال داريم، داشته هاي باارزشي هستند كه به ما تأكيد 
مي كنند در اين زمينه جــاي كار زيادي وجود دارد و اين 
بخش جذاب مي تواند كانون توجه بسياري از گردشگران 
باشد. گردشگران داخلي و خارجي با بازديد از اين مكان ها 

سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

با خيال 
 تخت

سفر كنيد
معرفي چند كتاب راهنماي 

گردشگري كه به ما براي 
برنامه ريزي و داشتن سفري 

رضايت بخش ياري مي رسانند

گردشــگري تفريحــي از طريق جــاده از 
معمول تريــن و پرطرفدارترين ســبك هاي 
تفريح و گردشــگري در داخل كشور است. 
افزايش تعداد خانواده هــاي داراي اتومبيل 
و خستگي و فرســودگي ناشــي از زندگي 
شــهري در دهه هاي اخير، بر حجم اين نوع از 
گردشگري افزوده و وجود آن را براي بسياري 
از خانواده ها به ضرورت تبديل كرده اســت. 
در اين نوع از گردشــگري، ديدن جاذبه هاي 
طبيعي ازجمله كوهســتان، جنگل، رودخانه، 
 دريا و زيســتگاه هاي حفاظت شده در اولويت 
سفر بسياري از گردشــگران و خانواده ها قرار 
دارد، از اين رو داشتن برنامه ريزي دقيق، آگاهي 
از اماكن و مناظر طبيعــي و اطالع از امكاناتي 
چون استراحتگاه ها، محل هاي اتراق، كمپ ها، 
هتل ها و مســافرخانه ها، شناخت تأسيسات 
و امكانات بين راهي و... از ملزومات داشــتن 
سفري رضايت بخش اســت. كتاب هايي كه در 
حوزه گردشــگري و معرفي آثار و جاذبه هاي 
طبيعي نوشته شــده و عمدتا داراي تصاوير، 
نقشه و عكس هستند، راهنماهاي خوبي براي 
داشتن ســفري برنامه ريزي شده و لذتبخش 
است. اين كتاب ها با معرفي جاذبه هاي طبيعي 
و گردشگري هر اســتان، به افراد اين امكان را 
مي دهند كه با شناخت بهتر و كامل تري مقصد 

سفر خود را انتخاب كنند.

مرضيه ثمره حسينی
روزنامه نگار

راهنماي گردشگري ايران
از كتاب هايي كه به طور مفصــل به معرفي جاذبه هاي 
گردشــگري ايران مي پردازد، »راهنماي گردشگري 
ايران« نوشــته نرگس علي مرداني اســت. اين كتاب 
جامع عالوه بر معرفي اماكــن و مناظر طبيعي در هر 
استان، با آوردن نقشه راه ها و شماره تلفن هاي ضروري 
در هر استان و منطقه، اين امكان را فراهم مي آورد كه 
مسافران مسيرهاي بهتر و دلخواه را انتخاب كرده و از 
وجود جاذبه هاي باســتاني و گردشگري مطلع شوند 
و با كمــك راهنماها، محل هاي اســتراحت، امكانات 
رفاهي و اطالعات مهم موردنياز خود را به دست آورند. 
از ويژگي هاي اين كتــاب معرفي جاذبه هاي طبيعي و 

گردشگري در هر استان با ذكر جزئيات در ساحت هاي 
جغرافيايي، اقليمي، معماري، هنري و تفريحي و حتي 
تاريخي است، به عنوان مثال نويسنده در توضيح مناظر 
و جاذبه هايي چون آبشــارها و مجموعه آسياب هاي 
شوشــتر، عالوه بر ذكر جزئيات كه تصور فضا و مكان 
را براي خواننده ممكن مي كند، به ســوابق تاريخي و 
وجوه هنري بناهــا يا آبراه ها و آبشــارها و حتي نحوه 
ارتباط ميــان آنها نيز مي پــردازد. معرفي جاذبه هاي 
طبيعي مانند جنگل يا دريا از ديگر ويژگي هاي كتاب 
است كه در اين بخش نويسنده كوشيده موقعيت مكان 
موردنظر را نسبت به جاده ها، شــهرها و ساير فضاها و 
جاذبه هاي گردشــگري دور و نزديك به منطقه مورد 
بررسي، بسنجد و همچنين به معرفي گونه هاي گياهي 

و حتي بافت جمعيتي در منطقه تفريحي خاص بپردازد. 
اين اندازه از بيان جزئيات را به عنوان مثال مي توان در 
معرفي پارك جنگلي گيسوم در شهرستان تالش ديد. 
نويسنده همچنين  كوشيده به خوانندگان توضيح دهد 
كه بهترين فصول براي مسافرت به منطقه گردشگري 
خاص و ديدن جاذبه هاي طبيعي هر منطقه چه زماني 
است و شــرايط آب وهوايي در آن ايام چيست. معرفي 
امكانات مناطق تفريحــي و جاذبه هاي طبيعي مانند 
پاركينگ در داخل محدوده، وســايل بازي كودكان، 
ورزشگاه، اردوگاه، پالژ، هتل، سوئيت، مناطق پيك نيك 
روزانه، كمپينگ طبيعي مســيرهاي پياده روي و... از 
ديگر ويژگي هاي كتاب راهنماي گردشــگري ايران 

است.

ديدني هاي سرزمين پارس
از ديگر كتاب هاي مصوري كه مي تواند به عنوان راهنماي 
گردشــگري جاذبه هاي طبيعــي ايران معرفي شــود، 
»ديدني هاي ســرزمين پارس« نوشته مهنوش بختياري 
باباپيري است. اين كتاب كه به دو زبان فارسي و انگليسي 
است، مكان هان گردشــگري و مناظر طبيعي در سراسر 
ايران را با اســتفاده از عكس هاي رنگــي معرفي مي كند. 
نويسنده كوشــيده در كنار معرفي مناظري كه در كشور 
معروف اند، به معرفي جاذبه هاي گردشگري در روستاهاي 
هر اســتان نيز بپردازد. توضيح شــرايط اقليمي، معرفي 
گونه هاي گياهي هر منظره، بيــان موقعيت جغرافيايي و 
همچنين ارائه توضيح مختصري درخصوص سابقه تاريخي 
و تاريخچه هر منطقه از ديگر ويژگي هاي اين كتاب است. 
نويسنده در فصل اول تا هفتم، به معرفي آبشارها، چشمه ها 
و درياچه ها، روستاها، غارها و كويرها مي پردازد و در فصل 
هفتم، قبرســتان ها و كليســاهاي ديدني در استان هاي 

مختلف را معرفي مي كند.

گردشگري در شهرهاي ايران
در كنار آثاري كــه به صورت كلي به بررســي 
جاذبه هاي طبيعي و گردشگري ايران اختصاص 
دارند، تعــدادي از كتاب هاي ايــن حوزه صرفا 
 به بيــان ظرفيت هــاي گردشــگري و مناظر
 طبيعــي و اماكــن ديدني يك اســتان خاص 

مي پردازند. 
»نيكو زهادي« تعدادي از اين كتاب ها با عناويني 
از قبيل »كتاب شــيراز«، »كتاب يزد«، »كتاب 
اصفهان« و... را براي استفاده گردشگران به رشته 
تحرير درآورده. نويسنده در اين كتاب ها، ضمن 
معرفي كوتاهي از اســتان مورد بحث از حيث 
جغرافيايي و تاريخي، جاذبه هاي گردشــگري 
ازجملــه مناظر طبيعي در هر اســتان ازجمله 
رودخانه ها، آبشــارها، كويــر، كوه ها، جنگل ها 
و... را معرفي مي كند و مي كوشد در معرفي هر 
مكان يا فضا، مختصات جاده اي و راهنماي آن 

را نيز بيان كند. 
وي در كتاب شــيراز، باغ هاي اين شهر و مناظر 
اطــراف را با ذكــر تاريخچه هــا و خصوصيات 
كالبدي و معماري آنها بررسي كرده و كوشيده با 
ايجاد تصوير در ذهن خواننده او را به سفر شيراز 

تشويق كند.
در همين حوزه، كتاب هايي با عنوان »ماجراجو« 
نيــز وجــود دارد كه بــه معرفــي جاذبه هاي 
گردشگري شهرهاي مختلف اختصاص دارد. اين 
مجموعه كتاب ها كه با عناويني مانند »ماجراجو 
در مازنــدران«، »ماجراجــو در كرمانشــاه«، 
»ماجراجو در ايالم« و... به صورت نوشتار و كتاب 

صوتي موجود هستند، توسط موسي زمان زاده 
دربان و محمد جواليي تهراني نوشته شده و به 
بررسي مســائلي از قبيل آب وهوا، جاذبه هاي 
ديدني همجوار، جاذبه هاي گردشگري ازجمله 
مناظر طبيعي، آثار باســتاني، صنايع دستي و 
سوغات و غذاهاي محلي اســتان هاي مختلف 

اختصاص دارد.
 مسيريابي از ويژگي هاي اين گروه از كتب است 
كه مسيرهاي مناسب براي رفتن به هر منطقه 
يا جاذبه گردشگري مانند غار، جنگل، آبشار و... 

را معرفي مي كند.
 از ديگر فوايد اين مجموعه، تالش براي معرفي 
جاذبه هــاي طبيعــي كمتر شناخته شــده در 
اســتان هايي اســت كه كمتر به عنوان مقصد 
مسافرت انتخاب مي شــوند؛ به عنوان مثال در 
كتاب »ماجراجو در سمنان« مي خوانيم: »يكي 
از جاذبه هاي طبيعي و فصلي شهرستان ميامي 
وجود دشت شقايق ها در منطقه كالپوش از توابع 
شهرستان ميامي است كه در ارديبهشت ماه رخ 
مي نمايد؛ جلوه اي بهشت گونه از طبيعت سرخ و 
آتشين مملو از شقايق ها كه چشم هر بيننده اي 
را محصور خود مي نمايد. دشــت شــقايق هاي 
كالپوش در 160كيلومتري شــمال شهرستان 
ميامي واقع اســت. مســير آن به گونه اي است 
كه پس از طي مسير ســمنان به سمت مشهد 
با رسيدن به شهرستان ميامي به سمت شمال 
تغيير مسير داده و درنهايت به منطقه كالپوش 

منتهي مي گردد.«

لوكيشن های فيلم ها و سريال ها چقدر مي توانند 
به رونق گردشگري هنري كمك كنند؟

تبديل  رؤيا 
به خاطره

پورحسيني، دانش آموخته 
مديريت كسب وكار در 

گردشگري: مطالبه جدي ای 
درخصوص استفاده از ايده ها در 
گردشگري هنري از سوي بخش 

خصوصي فعال وجود ندارد

و مخابره آن به مردم سراسر جهان بيش از پيش به شناخت 
هنر ســينما و فرهيختگان ادبي و پيشــينه و قدمت شان 

كمك مي كنند«.
با وجود اينكه پرداختن به اين نوع گردشگري سودآوري 
مالي زيادي در بسياري از كشــورها به دنبال دارد اما اين 
سؤال مطرح است كه چرا در كشور ما با وجود ظرفيت هاي 
غني در حوزه گردشــگري هنري به ويژه در بخش سينما 
مغفول مانده اســت. بزرگ ترين ميراث سينماي ايران، 
شهرك سينمايي تلويزيوني ايران يا همان شهرك غزالي 
ظرفيت زيادي براي حضور گردشــگران از سراسر دنيا را 
دارد و تاكنون به عنوان لوكيشــن براي بسياري از فيلم ها 
و ســريال ها مانند »هــزار دســتان«، »كارگاه علوي«، 
»كيف انگليســي«، »شــب دهم«، »مدار صفر درجه« و 
… مورد استفاده قرار گرفته است. ســاخت سريال ها و 
فيلم هاي تلويزيوني و ســينمايي چون »يوسف پيامبر«، 
»پايتخت«، »اخراجي هــاي 1 و 2«، »تنگه ابوقريب« و 
»نفوذ« موجب شده تا بازديد از شهرك سينمايي انقالب 
و دفاع مقدس براي بســياري از عالقه مندان جذاب باشد. 
البته لوكيشن هاي جذابي هم وجود دارد كه مورد استفاده 
فيلم ها و ســريال هاي درام و طنزي مانند سريال »بانوي 
عمارت«، »قصه هاي مجيد«، »پدرســاالر«، »قهوه تلخ« 
و »شــهرزاد« قرار گرفتند و حضور در اين لوكيشــن ها 
مي تواند براي گردشگران داخلي و خارجي جذاب باشد. 
در بخش گردشگري ادبي هم جذابيت هاي زيادي وجود 
دارد و قطعا بازديد از محل زندگي نيما يوشيج در يوش يا 
خانه شهريار در تبريز براي بسياري جذاب است يا كسي كه 
رمان »كليدر« محمود دولت آبادي را خوانده باشد، دلش 

مي خواهد روستا هاي شمال خراسان كه محل وقوع اين 
رمان است را ببيند.

پورحســيني مي افزايــد: »مشــكل اصلي مــا در زمينه 
گردشــگري هنري اين اســت كه اين بخش در كشور ما 
درست تبيين نشــده اســت. در قدم اول بايد اتاق فكري 
تشكيل شود و صاحب نظران جايگاه اين بخش از گردشگري 
را تبيين كنند تا ما را به چشم اندازي روشن برساند و سپس 
براساس اين چشم انداز يكسري استراتژي ها تعريف كنند. 
البته طرح هايي هم كه تاكنون از سوي برخي از ايده پردازان 
ارائه شده هيچ زمان از سوي معاونت گردشگري وقت جدي 
گرفته نشــد و مورد پيگيري قرار نگرفت. البته بايد به اين 
نكته هم اشاره كنم كه ارائه طرح هاي گردشگري هنري به 
دور از اغراق بايد دقيق و شفاف و درست طرح شود به طوري 

كه واقع بينانه باشد«.

هم افزايي بين سينما و گردشگري
با توجه به مشــكالت اقتصادي و بحران كرونا، سفرهاي 
هنري در داخل كشور و بازديد از لوكيشن هاي سينمايي 
يا مكان هاي ادبــي مي تواند براي گردشــگران جذاب و 
كم هزينه باشد البته اگر اين مكان ها در شهر محل سكونت 
هم باشد، ســفري كوتاه و در عين حال لذتبخش خواهد 
بود. گرفتن عكس هاي يادگاري از اين مكان ها و نوشــتن 
خاطرات مي تواند موجب معرفي و شناساندن تاريخ سينما 
و همچنين تاريخ ادبي كشور شود. دانش آموخته مديريت 
كسب وكار در گردشگري مي گويد: » گردشگري هنري براي 
كالنشهري مانند تهران ظرفيت بسيار بااليي دارد. از طرفي 
اين مكان هاي خاطره انگيز و نوستالژيك از طريق چرخش 

مالي ای كه به دنبال خود مي آورند، مي توانند به خوبي حفظ 
شوند. در اين بين، بازديد از چنين مكان هايی حال مردم را 
نيز خوب مي كند و مي تواند تاب آوري فرهنگي ما را بيش 

از پيش باال ببرد«.
گردشگري هنري همچنين مي تواند موجب پيوند حوزه 
گردشگري با سينما و ادب كشور شود. پورحسيني در اين 
خصوص می گويد: »وقتي حوزه سينما، ادب و گردشگري 
با هم هم افزايي پيدا كننــد، اتفاقاتي غيرقابل تصور پيش 
خواهد آمد و هر ســه حوزه رونق خواهند گرفت. ما طي 
سال هاي گذشته، شاهد جريانات فرهنگي خوبي در كشور 
بوديم و اميدوارم در سال هاي آينده با ايجاد ظرفيت هاي 
گردشگري هنري شاهد رشد بيشتر اين دو حوزه در كنار 
هم باشــيم. ظرفيت فضاي مجازي نيز بسيار مي تواند در 
پيشبرد اهداف گردشگري هنري بســيار كارآمد و مؤثر 
عمل كند. اگر واقع بينانه به اين بخش نگريســته شــود، 
اساسا مانعي بر ســر راه تحقق اهداف اين نوع گردشگري 
وجود ندارد، فقط بايد آســتين همت را بــاال زد و كار را 
شروع كرد. اما آنچه هســت درك نشدن درست موضوع از 
سوي بخش خصوصي و كم كاري وزارت گردشگري براي 
اجراي مقدمات گردشگري هنري است و مطالبه گري ای 
كه وجود ندارد. چه بخواهيم چه نخواهيم ســينما بخشي 
از خاطرات ماست. ما بخشي از روياهايمان را با لوكيشن ها 
و قصه هايش گذرانده ايم كه مي تواند تبديل به خاطره در 
حوزه گردشگري شود. معتقدم اگر سينما هنر روياسازي 
است، گردشگري هم هنر خاطره سازي  است و اين دو در 
كنار  هم مي توانند بسيار سازنده و اثرگذار باشند و  رؤيا را 

تبديل به خاطره كنند«.

خديجه نوروزی
روزنامه نگار
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»كمره نامه« نوشــته دكتر مرتضــي فرهادي، 
استاد گروه پژوهشگري دانشكده علوم اجتماعي 
دانشــگاه عالمه طباطبايي، يكــي از كتاب هاي 
شايسته براي شــناخت يك جغرافيا از ايران اســت. كار پژوهشي كمره نامه 
 از نوروز ۱۳۴۷ با جديت شــروع شــد و اين كتاب بعــد از دهه ها پژوهش 

به دست آمد.
 استاد فرهادي در اين كتاب تالش كرده است تا نمونه هايي از مناظر ناديده 
يا كمتر ديده شــده فرهنگ مردم اين ناحيه را براي نخســتين بار و بادقت و 
وسواس »ريزمردم نگاري« با مردم نگاران و مردم شناسان و ايران شناسان به 

اشتراك بگذارد.
اين كتاب در يك كار ميداني دست به روايت منطقه مي زند و در اين روايت از 
جغرافيا گرفته تا فرهنگ، معماري و تاريخ را در خود جاي مي دهد. اين كتاب 
نزديك به ۳0سال از عمر مولف را به خود اختصاص داده است و افراد با خواندن 
اين كتاب نه تنها زمان حال و جغرافياي فعلي منطقه را فهم مي كنند بلكه از 

گذشته اين منطقه نيز اطالعات خوبي به دست مي آورند.
از ميان كتاب هاي داستاني بايد به كتاب »كليدر« محمود دولت آبادي اشاره 
كرد. نويسنده در اين كتاب با دقت هرچه تمام جغرافياي آن منطقه را توصيف 

كرده است. 
در واقع كليدر نام كوهي مابين شهرهاي سبزوار، نيشابور و قوچان در خراسان 
است و در دنياي واقعي نيز وجود دارد. اگر در اين روستا قدم بزنيد، تمام نقاط 
مورد اشاره كتاب را به ياد خواهيد آورد و كليدر مصداق يك سفرنامه در رابطه 

با آن منطقه است.
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این شماره

 هوس سفر نداري
ز غبار اين بيابان؟ 

پيشنهاد چهره هاي سرشناس براي تجربه سفر به شهرهاي مختلف با كلمات، 
داستان ها و سفرنامه ها 

آه مهدي اخوان ثالث هنوز به دنبالش است كه »نفرين به سفر كه هرچه كرد او كرد« و شفيعي كدكني به سان آرزويي 
مي پنداردش: »همه آرزويم اما... چه كنم كه بسته پايم؟« انگار جابه جايي از زادگاه يا محل سكونت به جغرافيايي ديگر 
براي هركس جهان متفاوتي بسازد؛ مثل همه مفاهيم نسبي ديگر اين جهان. با اين همه، كمتر كسي اهل ساكن ماندن 
است. بيشتر افراد حركت كردن، تجربه كردن و مشاهده را دوست دارند. اما روزگار در دو سال گذشته درس تازه اي به همه داد. گاهي جابه جايي به معني سنتي 
كلمه هم مي تواند ممنوع و غيرممكن شود. سفر مي تواند از طريق گوش نه چشم، با قدرت تخيل تجربه شود، نه لزوما با پاهايي كه عزم رفتن كرده اند. برعكس حاال، 
پيش از آنكه كرونا، تصور سفركردن با كلمات سخت بود. امروز اما مي توان بيشتر دل داد كه به كلمات، قصه ها، سفرنامه ها و داستان هايي كه تجربه ديگري است 
كه به رشته تحرير درآمده. مي توان سفر كرد اما جابه جا نشد، مي توان تجربه كرد اما در اتاق نشست. اگر اهل خواندن اين قسم كتاب ها باشيد، احتماال نظرسنجي 
امروز روزنامه  همشهري مي تواند برايتان نقش يك راهنماي حرفه اي را ايفا كند. چهره هاي سرشناس حوزه هاي مختلف كه خوره كتاب دارند و بسيار مي خوانند 

اين بار به اين سؤال ما پاسخ داده اند: چه بخوانيم كه سفر را با كلمات تجربه كنيم؟ 

آذر منصوري
فعال سياسي

»بي بي مريــم بختيــاري«، نوشــته پريچهر 
سلطاني يكي از كتاب هاي تاريخي است كه از 
دل آن مي توان با تحوالت تاريخي ايران آشــنا 

شد و به ايران آن دوره سفر كرد. 
بي بي مريم بختياري مشهور به سردار مريم بختياري، نويسنده ايراني و از 
زنان فعال در انقالب مشروطه بود. در اين كتاب نقاطي از تهران و شرايط 
زندگي ايل بختياري با جذابيت تمام توضيح داده شــده است و به همين 
جهت مي توانــد خواننده را با جغرافيايي كــه بي بي مريم بختياري در آن 

ساكن بود، آشنا كرد.
سفرنامه هاي نيما يوشيج نيز براي شناخت شهرهاي شمالي ايران جذاب 
است. 2ســفرنامه از نيما به جاي مانده اســت، يكي »سفرنامه بارفروش« 
)بابل( و ديگري »سفرنامه رشت«. اين دو سفرنامه برآمده از ۱۱ماه زندگي 
او و همسرش در سال هاي ۱۳0۷ و ۱۳08 در اين دو شهر است. سفرنامه 
بارفروش در 2 دفتر و سفرنامه رشت در يك دفتر نگاشته شده و خود نيما 

بر آنها نام »سفرنامه« گذاشته است.
 از ايرج افشار نيز سفرنامه هاي خوبي منتشر شده كه براي شناخت فرهنگ 
و جغرافياي ايران مفيد است. »سواد و بياض« مجموعه اي دوجلدي شامل 
مقاالتي از ايرج افشار است كه در بخشي از كتاب، به يادداشت هاي افشار 
در مورد سفرهايش به كرمان، سيستان، ژاپن، هند و افغانستان اشاره شده 
است. كتاب »گلگشت در وطن« نوشته ايرج افشار نيز دستمايه سفرنامه 

دارد اما با نگاهي متفاوت. 
او در توضيح اين كتاب آورده بود: »در اين سفرنامچه ها كوشيده ام مطلبي 
بياورم كه كمتر گفته شده باشد. از چهلستون، مسجد شاه، عالي قاپو و آثار 
درخشــان ديگر اصفهان، از تخت جمشيد و شــاهچراغ فارس، از مسجد 
گوهرشاد و گورجاي فردوسي و نادر در مشهد، از مسجد كبود و باغ شمال 
و مقبره الشعراي تبريز خبري اساســي در اين اوراق نمي بينيد. مخصوصاً 
كوشش من آن بوده كه وصف درخت هاي كهنسال، پوشش گياهي، رنگ 
بيابان ها، سنگ قبرهاي پراكنده، كتابه هاي دورافتاده، ساختمان هايي كه 

از آنها كم گفته شده در اين نوشته ها بيايد.«
بين نويسندگان خارجي به  نظرم كتاب ســفرنامه هاي ونيزيان در ايران 
اطالعات خوبي به خواننده مي دهد. اين كتاب شــامل 6ســفرنامه است 
كه 5سفرنامه را ۴نفر از سفيران ونيز و يكي را بازرگاني گمنام اهل همان 

سرزمين نوشته است.
براي شناخت بناهاي تاريخي نيز به طور مشــخص بايد سراغ نوشته هاي 
كاوشگران و مورخان ايران، نظير يارشــاطر و باستاني پاريزي رفت. براي 
شــناخت بهتر تخت جمشــيد و آثار به جاي مانده از دوران پادشــاهي 
هخامنشيان كه در شرق و جنوب شرقي ايران بيشتر متمركز بوده است، 

مي توان از كتاب خوب »تاريخ گريشمن« نيز استفاده كرد.
كتاب سفرنامه خســرو قبادياني بلخي كه گزارش ســفر هفت ساله او در 
ايران است نيز مي تواند براي شــناخت فرهنگ و تاريخ ايران مفيد باشد. 
در مجموع در مورد ايران به دليل داشــتن تاريخ و فرهنگ كهن خود، آثار 
و نوشــته هاي متعدد و متنوعي وجود دارد كه براي جويندگان آن همه 

قابل دسترس هستند. 
همچنين تمام آثار نويســندگان ايراني در دوره هاي مختلف تاريخ قبل از 
اسالم و بعد از اسالم و هم نويسندگان و تاريخ نويسان غيرايراني كه عمدتا 
مشاهدات خود را ثبت كرده اند، مي تواند بستري باشد براي سفر در تاريخ 

و جغرافيايي كه ديگر در دسترس نيست.

 سفر به 
شمال با نيما يوشيج

علي مسعودي  نيا
نويسنده، منتقد و پژوهشگر ادبي

علي خدايي
نويسنده

كار سخت مي شــود وقتي خودت 
اهل ســفر نبوده باشــي و بخش 
عمده اي از تصاويــري از اقليم ها، 
كشــورها و شــهرهاي ايران و جهان در ذهنت حاصل خوانده هايت باشــد. 
سختي اش اين اســت كه چون تجربه زيســت در آن مكان ها را نداري، همه 
به شكلي فانتزي در ذهنت باشــكوه، زيبا و دوست داشتني هستند و انتخاب 
از ميان شان كار دشواري اســت. براي من چنين است. من اهل سفر نيستم. 
نه ايران ديده ام و نه دنياديده. عوضش عاشــق جغرافيا هستم. اگر جايش را 
داشتم كلكسيون نقشه، اطلس و كره هاي دكوري جمع مي كردم. هنوز هم نام 
پايتخت اكثر كشورهاي دنيا را حفظم و البته نقطه ضعفم پايتخت هاي نوظهور 

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي است.
 اين اســت كه فكر مي كنم براي آنها كه، هم در مــورد جاهاي مختلف دنيا 
خوانده اند و هم آن  جاها را ديده اند ساده تر اســت كه بگويند كجا را دوست 
دارند. خب، اما من نديده و نرفته، براساس خوانده هايم شيفته فرانسه ام. فكر 
مي كنم در ميان نويسندگان متقدم، هيچ كس به اندازه بالزاك نتوانسته اين 
شهر را درست و دقيق و زيبا توصيف كند. پاريس بالزاك را بايد با همه خوبي ها 
و بدي هايش در »بابا گوريو« سياحت كرد؛ چون آنجا قصه ايجاب مي كند كه 
ماجراها فقط در خانه ها و محالت اعياني و بــرج عاج هاي بورژوازي خالصه 
نشود و زيستي زنده و جامع از وضعيت شهر، تفريح ها، پاتوق ها، آپارتمان هاي 
محالت فقيرتر، آداب و رسوم و پوشــش مردم و حتي حال و هواي سياسي و 
اتمسفر اجتماعي آن روزگار پيش چشم خواننده قرار گيرد؛ يك پاريس زنده، 
واقعي و مستند با ضعف ها و قوت  ها و زشتي ها و زيبايي هاش. باز اما اگر قدري 
پيش تر بيايم و نويسندگان متاخر را مدنظر قرار دهم، بايد از رومن گاري ياد 

كنم و دو اثر مهمش »زندگي در پيش رو« و »ميعاد در سپيده دم«.
 محالت بدنام و فقيرنشين و مهاجرنشين پاريس را در اولي مي توان سياحت 
كرد. به  نظــرم اصال صنعت توريســم به جماعت گردشــگر خيانت مي كند 
كه فقط مي بردشــان جاهاي شــيك و اعياني و  تر و تميز و تاريخي. واقعيت 
زندگي مدني را تنها در ادراك شــهر با تمام تضادها و اختالف هاي طبقاتي  
محله هايش مي توان فهميد. در دومي، يعني ميعاد در ســپيده دم، مي توان 
فضاهاي دانشجويي و دانشگاهي، پاتوق هاي روشنفكري و كافه هاي باشكوه 
و زنده پاريس را تجربه كرد. خصوصا كه در ايــن كتاب، رومن گاري جوياي 
نام و بي پول را مي بينيم كه از كشــوري ديگر با سوداي شهرت و موفقيت به 
پاريس مي آيد و از اين رو، نگاهش همانند يك توريســت تازه وارد، كاشف و 
جست وجوگر است و خواننده پا به پاي او انگار به اكناف شهر مي رود و زندگي 

مي كند.
 پاريس  هاي باشــكوه ديگري هم در ادبيات جهان هســت. مثال در »سرخ و 
سياه« استاندال، يا در »بينوايان« ويكتور هوگو و حتي اين اواخر در رمان هاي 
درخشان پاتريك موديانو كه روزگار كنوني اين شــهر را به زيبايي به تصوير 
مي كشد. ولي من هنوز كه هنوز است فيل من كه ياد پاريس مي كند، مي روم 
و چند ورقي از باباگوريو را مرور مي كنم؛ خصوصا ابتداي داستان كه به معرفي 
مقيمان آن پانسيون درب و داغان مي پردازد. سياحتي است براي خودش. ولو 

كنج اتاقت لم داده باشي!
* عنوان برگرفته از رمان پل آستر است.

اگر بخواهم براي سفر به تهران كتابي را معرفي كنم 
بايد بگويم كه كتاب »خانه دوطبقه خيابان سنايي« 
نوشــته روبرت صافاريان ما را بــا تهراني متفاوت 
روبه رو مي كند؛ محله هايي كه ويژه ارامنه است و او به عنوان نويسنده در اين 

فضا بزرگ شده است. 
در واقع، اين كتاب يك جغرافياي ارمني از محدوده اي در دهه۴0 تهران را به 
مخاطبان نشان مي دهد و خواننده با استفاده از تصويرسازي هاي اين كتاب 
متوجه مي شود كه ارامنه در كداميك از محله هاي تهران زندگي مي كردند و 
عالوه بر سبك زندگي، نحوه كسب وكار و مراوده ارامنه با مسلمانان را نشان 

مي دهد.
با خواندن اين كتاب متوجه مي شويم كه تهران چطور گسترده شد. خيابان 
سنايي در بازه زماني مورد اشاره نويسنده در كتاب ساخته شده و فضاي تهران 

آن دوران را به خوبي توصيف مي كند.
 با توجه به اينكه من در دوراني در تهران و محله هاي مورد اشاره كتاب زندگي 
كرده بودم، اين توصيف ها و توضيح هاي كتاب در تهران شناسي من بسيار اثر 
گذاشت و گويا سفري دوباره به تهران آن زمان داشتم. درواقع آن جغرافيا را 

به شكل ديگري براي من زنده كرد.
در كتاب »شب هول« نوشته هرمز شهدادي كه در سال 5۷ چاپ شد نيز ما با 
يك تهران و اصفهان جذاب روبه رو هستيم. اين كتاب، تهران را با شلوغي ها و 
روشنفكري هاي خاص خودش توصيف مي كند و در مورد جغرافياي اصفهان 
نيز نكات جذابي در روند داستان شرح داده مي شود و ويژگي هاي يك شهر را 

در حال توسعه نشان مي دهد.
كتاب »يوسف آباد، خيابان سي و سوم« نوشته سينا دادخواه نيز دست مخاطب 
را مي گيرد و تهرانــي جديد را به مخاطب معرفي مي كنــد. اين كتاب جنبه 
داستاني دارد و نويسنده در روند داستان، جغرافياي تهران را وصف مي كند. 
درواقع دادخواه مي خواهد نشــان دهد كه چطور تهران به عنوان يك شهر بر 

زندگي ساكنانش اثر دارد.
اگر بخواهيم به شــهرهاي جنوبي ايران سفري داشــته باشيم، بدون شك 
كتاب هاي زويا پيرزاد بهترين انتخاب هستند، كتاب »چراغ ها را من خاموشم 
مي كنم«، تصويري از آبادان دهه ۴0 را به مخاطب مي دهد و خواننده مي تواند 
با تكيه بر خيال خود، در خيابان هاي آبادان آن زمان قدم بزند و با مردمانش 

آشنا شود. 
در اين كتاب روند تغييرات شــهر آبادان به واســطه نفت مشهود است. براي 
شناخت اهواز و آبادان بايد به سراغ كتاب »زمســتان 62« نوشته اسماعيل 
فصيح و »زمين ســوخته« نوشــته احمد محمود رفت. اگر افراد كتاب هاي 
نويسندگان جنوبي را خوانده باشــند، با آبادان، خوزستان و اهوازي روبه رو 
مي شــوند كه در روند تغيير قرار گرفته اند و متفاوت با شرايط فعلي شهرها 

هستند.
اين كتاب هايي كه معرفي شدند، وراي داستاني كه براي ما معرفي مي كنند، 
شكل هاي زندگي و تغييرات شهري را به ما نشان مي دهند و جغرافياي خاص 
آن زمان را به تصوير مي كشــند و به خواننده يا همان مخاطب داستان اجازه 
مي دهند كه با تكيه بر كلمات و قلم نويسنده، سفري به شهرهاي مختلف در 

دهه هاي قبل داشته باشد.

 سفر 
در اتاق تحرير* 

سفر به دهه هاي 40 و 50 
تهران و آبادان

كاميار عابدي
پژوهشگر و منتقد

در ۱00سال اخير سفرنامه هاي بسياري نوشته 
شده است كه بسياري از آنها بســيار خواندني 
و ارزشــمند ند و انتخــاب از ميان آنها شــايد 
چندان ساده نباشــد. انتخاب من اما براي عصري كه در آن زندگي مي كنيم، 
 ســفرنامه هاي دكتر محمد اسالمي ندوشن است؛ او كه بســيار سفر كرده و 
شهرها و كشــورهاي مختلف را ديده اســت. از ژاپن و چين گرفته تا شوروي 

سابق تا آمريكا... . 
بعضي از سفرنامه هاي دكتر ندوشن به شــكل مقاله و بعضي هايش به صورت 
كتاب منتشر شده و به نظر من همه آنها خواندني است. كتاب هاي »در كشور 
شوراها« يا »كارنامه سفر چين« و يا كتاب »صفير سيمرغ« كتاب هايي است 
كه من در اين حوزه خواندن آنها را پيشنهاد مي دهم. در واقع، دكتر ندوشن از 
هر سفر هرچند كوتاه يك سفرنامه از خودش به يادگار گذاشته و اين وجه تمايز 

او با ديگر نويسندگان در ذهن من است. 
همچنين تيزبيني او در نگاه به مســائل اجتماعي، فرهنگــي و حاكم بودن 
يك نوع بي طرفي در تحليل و روايت آنچه مي بيند و مي نويســد، بدون آنكه 
تعصبي داشته باشــد، حائز ارزش است. دكتر ندوشــن نه ستايشگر است و 
نه نكوهش كننده و همه اينها در كنار قلم روان،  گيرا و نثر شــيرين ندوشن 
سفرنامه هاي او را جذاب و خواندني مي كند. دانســتن اين نكته هم خالي از 
لطف نيست كه اين سفرنامه ها مربوط به دهه ۴0 تا ۷0 هستند و روايت آنها از 
شهرهاي ايران شروع مي شود، به شهرهاي اروپايي مي رسد و درنهايت تجربه 

آمريكا هم به آنها اضافه مي شود.
البته يكي از ســفرنامه هاي خوبي كه در چند ســال اخير منتشــر شــده، 
سفرنامه هاي محمد دهقاني اســت به نام »يادداشت هاي پكن«. دهقاني كه 
براي تدريس زبان فارسي به پكن سفر كرده بود به روايت همه آنچه در اين سفر 
ديده، پرداخته است و محصول نهايي اين فرايند، كتابي پر كشش شده كه من 

خواندن آن را توصيه مي كنم.

از صفير سيمرغ تا 
يادداشت هاي پكن 

حامد عسكري
شاعر

نشــر اطراف مجموعه ســفرنامه هايي در مورد 
شــهرها منتشــر كرده اســت كه يكي از اين 
سفرنامه ها در مورد سفر حج يكي از زنان قاجار 
است. »چادر كرديم رفتيم تماشا« ســفرنامه عاليه خانم شيرازي است. اين 
كتاب در زمان ناصرالدين شاه نوشته شده و در بخش اول، نويسنده به موضوع 
شروع ســفرش از كرمان، رفتن به بمبئي و سختي ها و ماجراهاي سفر حج و 

عتبات مي پردازد. 
ســفرنامه زنانه در ميان ســفرنامه هاي ايراني به ندرت ديده مي شود و ما در 
اين سفرنامه مي بينيم كه يك زن قاجار در آن فضاي كامال مردانه راهي حج 
مي شود. اين كتاب در نوع خود بسيار جذاب است و با تمام ويژگي هاي زنانه 

يك سفرنامه را رقم زده است.
دوره قاجار بيشتر دوره مذكري است و اسناد به جاي مانده از آن دوران بيشتر با 
نگاه مردانه نوشته شده است و زماني كه چنين نگين هايي از آن دوران به دست 

مي آيد، حال خوشي را به جاي مي گذارد.

سفر حج با زني از روزگار 
قاجار

مائده اميني - ليال شريف 
روزنامه نگار

فرزاد مؤتمن
كارگردان و نويسنده

»در نيمه شــب، وقتي در وين تماشاخانه ها 
بســته و اپراها و تئاترها خاموش مي شوند؛ 
در نيمه شــب در وين كه مردم در خيابان ها 
و كافه ها پخش مي شوند يا به خانه هايشــان برمي گردند، من و اليزابت سوار 
قطاري مي شويم كه مقصد كرانه هاي درياي خزر به  سوي ايران است.« كتاب 
با اين جمالت شــروع مي شــود تا تصاوير فيلم هاي ثابت آن دوره برايتان به 

روشني تداعي شود.
 »عبور از صحاري ايران«، نوشته »آلفونس گبريل« يك سفرنامه بسيار خواندني 
و هيجان انگيز است كه من خواندن آن را شــديدا توصيه مي كنم. اين كتاب 
توسط يك پزشك و جهانگرد اتريشي كه دوبار كوير ايران را طي كرده، نوشته 
شده است كه بار دومش منجر به نوشتن اين سفرنامه مي شود كه به لحاظ زماني 
به نخستين روزهاي صدارت رضاشاه برمي گردد. درواقع اين پزشك از مسير 
دشت كوير مركزي به مرز افغانستان مي رود و از ايران خارج مي شود. اين كتاب 
را من با ترجمه فرامرز نجد ســميعي خواندم و حظ فراوان بردم. نكته جالبي 
كه در اين كتاب وجود دارد حضور جواني اســت كه از ميانه مسير به آلفونس 
مي پيوندد. اين اتفاق در روســتاي محمدان كه يك روستاي كويري است اما 
به طرز عجيبي منابع آبي زيرزميني دارد مي افتد. وقتي آلفونس به اين روستا 
مي رسد و از شتر پياده مي شود مي بيند كه جواني ۱6-۱5ساله با يك شاخه 
گل در دست از ميان باغ گل هاي محمدي يك روستاي كويري بيرون مي آيد و 
انگار مثل يك معجزه به او مي رسد، شاخه گل را به او مي دهد و تا مرز افغانستان 

دكتر را همراهي  مي كند.
وجه تمايز اين كتاب، تصويرهاي نابي اســت كه از گذشته كه در ذهن شكل 
مي بندد و به عقيده من مقايسه اي كه خواننده مي تواند از حدود ۱00سال پيش 
تا به امروز كند، بي نظير است. نويسنده وقتي مسير انزلي به رشت را توصيف 
مي كند،  تصويري كه به ذهن شما متبادر مي شود يك جاده خاكي پر از گوسفند 
و گاو است كه حاال همان مسير تبديل به جاده اي آسفالت و توريستي شده و 

درك همين تفاوت ها بسيار لذتبخش است.
اين جواني كه در محمدان به آلفونس ملحق مي شــود نامش عبداهلل بود. من 
در دهه۷0 عبداهلل را پيدا كردم. زنده بود و به پاركينســون مبتال شده بود اما 
خاطراتش با آلفونس گبريل را به خوبي در ياد داشت. حتي مي دانست چه روزي 

چه غذايي با او خورده است.
مي خواستم براســاس اين كتاب يك فيلم بســازم. قرار بود خسروشكيبايي 
نقش آلفونس گبريل را بازي كند و نيكي كريمي نقش اليزابت همســر او را. 
اما نشد كه بشود. قرار بود اين فيلم نخستين فيلم من باشد اما با تهيه كننده 
به مشكل خورديم و كار به بن بست رسيد، درحالي كه فيلمنامه اوليه اش هم 
توسط محمد سجادي نوشته شــده بود و من به خاطر ساخت اين فيلم تمام 

مسير دكتر را خودم طي كردم. 
همه اينها را گفتم تا بگويم اين سفرنامه براي من بسيار خواندني و دلچسب 

بود و داستان بسيار پركششي داشت.
شايد بهتر باشد كه در پايان گريزي هم به معجزه شخصي خودم بزنم. وقتي 
براي بررسي و تحقيق به محمدان رسيدم و از لندرور پياده شدم ديدم پيرمردي 
با شاخه گلي محمدي در دســت به ســمت من مي آيد تا انگار تصويري كه 

آلفونس ديده دوباره در همان جغرافيا متولد شود.

 عبور از صحاري ايران
با عبداهلل 

حجت االسالم محمدرضا زائري
فعال فرهنگي و مديرمسئول نشريه خيمه

اولين كتابي كه با پرسش شما در ذهن من نشست، رمان »بازمانده روز« ايشي 
گورو بود. نويسنده ژاپني االصل انگلستان كه براي اين كار كه سومين كتابش 

بود، جايزه بوكر را دريافت كرد.
داستان، تجربه سفر يك سرپيشخدمت خانه يا كاخي اشرافي در اطراف 
لندن را روايت مي كند كه براي نخستين بار فرصت سفر پيدا مي كند و 
در طول سفر خاطرات گذشته و حسرت هاي جواني اش را به ياد مي آورد. 
ترجمه شيرين و خوشخوان نجف دريابندري در كنار تصويرسازي هاي 
ماندگار نويســنده باعث شده تا تجربه اي شــيرين از خواندنش داشته 
باشم. مخصوصا اينكه خودم اين كتاب را در سفر به همراه برده و خوانده 

بودم.

 بازمانده 
روز

كاوه فرهادي
جامعه شناس

 كليدر؛ راوي يك منطقه
 از ايران
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 سفرهای
هنری

این شماره

دیزنی لند کالیفرنیا 
اولین و اصلی ترین دیزنی لند جهان است. یکی از بخش های اصلی این پارک، 
مین استریت یا خیابان اصلی دیزنی لند اســت که مغازه ها و رستوران های 
فراوانی در آن جای گرفته اند. میدان نیواورلئانز با تم قرن نوزدهمی و ساختمان 
تاریک دزدان دریایی کارائیب در حوالی آن، یکی از معروف ترین تم های این 
پارک اســت. میکیز تون، شهرکی است که بر اســاس کارتون میکی ماوس 
ساخته شده و عروسک های میکی ماوس و مینی ماوس در آنجا حضور دارند. 
ادونچرلند بخشی جنگلی است که حال و هوای ایندیانا جونزی و تارزانی دارد.
فرانتیرلند گذشته آمریکا را بازسازی کرده است و غرب وحشی و کشتی مارک 
تواین را در آن خواهید دید . فنتسی لند که بین دختران طرفدار بیشتری دارد، 
سرزمین زیبای خفته، سفیدبرفی، پینوکیو و دیگر شخصیت های کارتونی 
محبوب بچه هاست. تومورولند بخشی اســت که از قصه های ژول ورن الهام 
گرفته شده است. کریتر کانتری یا سرزمین خرس ها، تم آخر دیزنی  لند است 

که پو، خرس افسانه ای و دوستانش در آنجا حضور دارند.

دیزنی لند فلوریدا 

بزرگ ترین منطقه دیزنی جهان است. شهرت  این پارک از منطقه مجیک کینگدام 
یا قلمرو پادشاهی سحر و جادو است و قلعه سیندرال در آن قرار دارد. بخش قلمرو 
حیوانات، فضایی جنگلی دارد و درخت زندگی  در آن بسیار معروف است. اِپکوت 
که یک سازه فضایی کروی مدرن است به نوعی حال و هوای آینده ما و زمین را 
نشان می دهد. از معروف ترین مکان های این دیزنی  لند که طرفداران زیادی دارد، 

دو پارک آبی به نام های تیفون الگون و بلیزرد بیچ هستند.

دیزنی لند توکیو 
سومین پارک دیزنی، تم های مشــابه دیزنی  لند آمریکا مثل قلعه سیندرال، 
دیار میکی ماوس و سرزمین فانتزی با همان حال و هوا هسستند. وجه تمایز 
دیزنی  لند توکیو در بازار جهانی آن اســت که جایگزین خیابان  اصلی ورژن 

آمریکایی آن است. 

دیزنی لند شانگهای
 جذاب ترین بخش این دیزنی لند ترژرُکو اســت که کشتی جک گنجشکه 
در دزدان دریایــی کارائیب در این منطقه قــرار دارد. قطار هفت کوتوله و 
بخش آلیس در سرزمین عجایب از مکان های پرطرفدار این پارک به شمار 

می آیند.

سینما دریچه ای است برای آغاز ناخودآگاهانه ترین سفرهای جهان. فیلم ها چه جهان درون ذهن یک فرد بیمار را نشان دهند، چه طبیعت یک منطقه یا 
درون یک سیاهچاله عظیم یا کوچه پسکوچه های شهرهای مشهور جهان، بیننده را ناخواسته به مکان و زمانی می برند که شاید در شرایط حقیقی، هرگز 
امکان تجربه آن وجود نداشته باشد. تنها با تماشای فیلم »تنت« آخرین ساخته کریستوفر نوالن دست کم به 6کشور مختلف سفر خواهید کرد: استونی، 
ایتالیا، انگلستان، هندوستان، دانمارک و نروژ. یا با تماشای فیلم به یادماندنی »لورنس عربستان« به کارگردانی دیوید لین، چشم اندازهایی خیره کننده از طبیعت و شهرهای مختلف 
در اسپانیا، قبرس، مغرب، انگلستان و آمریکا را خواهید دید. تماشای فیلم های اسطوره ای و افسانه ای هم جهانی فراتر از واقعیت را در برابر دیدگان بیننده قرار می دهد. اما برخالف 
تصور، بسیاری از این فیلم ها در مکان هایی حقیقی ساخته شده اند، نه در فضای مجازی نرم افزارها. در ادامه چند مورد از شگفت انگیزترین لوکیشن های فیلم های پرفروش و محبوب 

سینمای جهان را مشاهده می کنید.

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

    لوکیشن سه گانه پرفروش پیتر جکسون، »ارباب حلقه ها« در نیوزیلند پس از پایان ساخت فیلم برجا باقی ماند و امروز به یکی از مهم ترین جاذبه های توریستی کشور نیوزیلند 
تبدیل شده است. شهر »هوبیتون« امروز منطقه ای توریستی است که مسافران می توانند در آن اقامت داشته باشند، به کافه های شهر بروند و در فستیوال های آن شرکت کنند.

   قلعه آلنویک مکانی حقیقی واقع در نورتامبرلد در بریتانیاست که شهرت تاریخی اش 
به دلیل استفاده از آن در تصویربرداری نماهای داخلی و خارجی »مدرسه هوگوارتز« در 

مجموعه فیلم های پرطرفدار هری پاتر، دوچندان شده است.

   صحنه های تصویربرداری شده از »قمر یاوین« در مجموعه  فیلم های جنگ های ستاره ای 
در میان خرابه های معابد مایاها در پارک ملی تیال در گواتماال تصویربرداری شده است. جورج 
لوکاس، کارگردان فیلم این لوکیشن را پس از تماشای تبلیغ یک شرکت مسافری انتخاب کرد.

   »آیت بن حّدو« روستایی زیبا و تماشــایی واقع در شمال غرب منطقه »ورززات« 
در کشور مغرب اســت. بخش هایی از فیلم مشهور الرنس عربســتان در این روستا 
تصویربرداری شده است. برج های سرخ این روستا را در فیلم »گالدیاتور« هم دیده اید. 

    صخره های »وادی روم« واقع در قبرس عالوه بر شهرتی که به خاطر زیبایی طبیعی اش 
دارد، در 2 فیلم مشهور، الرنس عربستان و فیلم »مریخی« هم به عنوان لوکیشن مورد استفاده 
قرار گرفته است و همین موضوع محبوبیت آن را به عنوان جاذبه توریستی افزایش داده است.

   شهر باستانی پترا واقع در اردن یکی از چشم اندازهای خیره کننده ای اســت که از یاد و خاطر طرفداران مجموعه فیلم های »ایندیانا جونز« پاک نمی شود. شهر پترا در فیلم 
»ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی« به عنوان یکی از لوکیشن های ساخت فیلم مورد استفاده قرار گرفته  است.

سفر به سرزمين زيباي خفته
درباره مکان های تفریحی و دیدنی جهان که گردشگران زیادی به سوی خود جذب مي کنند

بسیاری از کشورها برای افزایش جذب گردشگر و تقویت صنعت گردشگری خود، به ساخت پارک ها 
یا مجموعه هایی روی می آورند که مردم در صنعت سینما با آنها آشنا هستند. همچنین جهان مملو از 
اماکن تاریخی و شگفت انگیز ساخته دست بشر است که متأسفانه اکثر آنها اکنون دیگر وجود ندارند 
یا به ویرانه ای تبدیل شده اند. به همین دلیل برای حفظ یاد آنها در ساخت فیلم های سینمایی و انیمیشن ها از آنها الهام می گیرند. از سوی دیگر 
لوکیشن های تاریخی بسیاری از فیلم ها و انیمیشن ها، مکان مناسبی برای جذب گردشگر هستند که مورد استقبال گردشگران در نقاط مختلف 

جهان قرار گرفته اند. در ادامه به چند مکان زیبا و شگفت انگیز اشاره کرده ایم.

فتانه احدی 
روزنامه نگار

دیزنی لند هنگ  کنگ
یکی از کامل ترین تم پارک هــا و در عین حــال کوچک ترین دیزنی لند 
جهان به شــمار می رود. در این پارک تم هایی مثل »توی استوری لند« 
که الهام گرفته از انیمیشــن معروف داستان اســباب بازی ها است، دیده 
می شــود. گریزلی گالش با یک چرخ و فلک معروف بــه جای فرانتیر لند 
در ورژن آمریکایی طراحی شده است. میســتیک پوینت،  خانه ای پر رمز 
و راز در دل جنگل است که برای سرگرمی ها و بازی های عجیب و غریب 

ساخته شده است.

دیزنی لند پاریس 
در این پارک قلعه زیبای خفته )دیو و دلبر(، ســرزمین عالءالدین و کوه 
جنگ ســتارگان که اتفاقا به تازگی افتتاح شده است از مکان های دیدنی 
دیزنی لند پاریس هستند. دیســکاوری لند منطقه ای است که بر اساس 
تفکرات و قصه های لئونــاردو داوینچی، اچ.جی.ولز و ژول ورن ســاخته 

شده است.

دیزنی لند هاوایی
نام آن آوالنی است و در هاوایی آمریکا قرار گرفته است. با دیزنی  لندهای 
دیگر تفاوت دارد و تشکیل شده از مجموعه ای از هتل هاست که با هدف 
تفریحات ساحلی، اسپا و اســتراحت، به ویژه برای کودکان ساخته شده 

است.

استون هنج 
استون هنج در انگلستان و در دشت سالیسبری قرار دارد. از این سنگ های 
شگفت انگیز در ســاخت فیلم ها و انیمیشن هایی مانند »دلیر«  و »منجمد« 
الهام گرفته شده است. در حالی که نمی توانید وارد دایره سنگی استون هنج 
شوید، می توانید به یکی از مشهورترین سازه های سنگی جهان نزدیک شوید. 
این ساختمان که در میان مجموعه وسیعی از کارهای خاکی ماقبل تاریخ قرار 
دارد، شامل صدها تپه مدفون است. بحث درباره منشا و عملکرد دقیق استون 
هنج همچنان ادامه دارد. تا  به حال و به رغم تحقیقات زیاد و همه جانبه ای که 
باستان شناسان و دانشمندان روی اســتون هنج در انگلستان انجام داده اند، 
نتوانسته اند به نتایج خاصی برسند اما نگران نباشید چون رازهای استون هنج 

آرام آرام در حال رو شدن است.

سفر به دنیای هری پاتر

در لندن می توان با یک تور تفریحی به دنیای هری پاتر رفت و با تمام جزئیات 
ســاخت فیلم های جادویی، از جمله مجموعه فیلم، لوازم، صحنه و لباس و 

جلوه های ویژه آشنا شد.
 می توانید در سالن بزرگ بایستید، در امتداد کوچه دیاگون قدم بزنید، دفتر 
دامبلدور و موارد دیگر را ببینید. موتورهای بخار اصلی هاگوارتز اکســپرس 
وسایل، لباس ها و جلوه های ویژه ای که فیلم ها را بسیار جادویی کرده است، 

تماشا کنید.

ماچو پیچو 
شهر ویران شده ماچو پیچو در مکانی عجیب در پرو واقع شده است. این شهر 
بر فراز کوهی قرار دارد که تنها با قطار یا پیاده روی چهارروزه قابل دسترسی 
است. با وجود این، این مقصد گردشگری آنقدر محبوب است که اخیرا برای 
حفظ آن محدودیت هایی برای تعداد افرادی که می توانند در یک زمان به آنجا 

سفر کنند، ایجاد شده است. 
گفته می شــود وقتی اینکاها خود را در معرض خطر دیدند، برای حفاظت از 
خاندان سلطنتی تصمیم گرفتند تا جایی دیگر را برای زندگی انتخاب کنند. 
بنابراین اینکاها تصمیم گرفتند تا ماچوپیچو در پرو را در ارتفاع ۷۹۷2 فوتی 
بسازند. در انیمیشن »دهکده  پاچا« و »عادت جدید امپراتور« از ماچو پیچو 

الهام گرفته شده است.

شهر ممنوعه چین

محل زندگی امپراتور چین در انیمیشن »موالن« با الهام از شهر ممنوعه در 
کشور چین طراحی و اجرا شد. این شهر که اکنون درهایش روی عموم باز 
اســت، روزگاری محل اقامت اعضای خاندان سلطنتی سلسله های مینگ و 
چینگ بوده است. براساس گزارش یونسکو، بزرگ ترین مجموعه سازه های 
چوبی باستانی حفظ شده در جهان در این مکان قرار دارد. این شهر در واقع 
مجموعه ای از قصرهای دیدنی است که روزگاری محل زندگی امپراطورهای 
سلسله های مختلف چین بوده است. از آنجا که ورود افرادی غیر از خاندان 
امپراطور به آن ممنوع بوده، نام »شــهر ممنوعه« روی آن گذاشتند. البته 
امروزه شــهر ممنوعه در پکن یکي از جاذبه هاي گردشگری مهم محسوب 

مي شود.

الحمرا

الحمرا، قصری زیبا و تاریخــی در میان منطقه ای کوهســتانی در جنوب 
اسپانیاست که در سال88۹ بر فراز ویرانه های روم باستان ساخته شد. در آن 
زمان گرانادا تحت سلطه مسلمانان بود. هنگامی که اسپانیایی ها کنترل قلمرو 
را به دست آوردند، الحمرا به عنوان دربار ســلطنتی فردیناند و ایزابال مورد 
استفاده قرار گرفت. اکنون با نمایش معماری شگفت انگیز خود گردشگران 
را از سراســر جهان به خود جذب می کند.  از الحمرا نیز برای ساخت فیلم و 
سریال الهام گرفته شده است. »خاطرات الحمرا« یک مجموعه تلویزیونی 

محصول کره جنوبی است که در اسپانیا ساخته شده است. 

جغرافياي سينما
نگاهي به لوکیشن های خیره کننده سفرهای ناخودآگاه بشر
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بعداز10بردمتوالي،تيماسكوچيچامشببهمصافحريفيقويترازهمهرقبايقبليميرود
كرهجنوبيميتواندبهاندازهسريالمعروفاينروزهايشبرايتيمسرحالايرانخطرناكباشد

مسابقات مقدماتي جام جهاني2022 در آسيا هر هفته حساس تر مي شود و 
امروز تيم ملي ايران در مهم ترين بازي دور رفت ميزبان كره جنوبي خواهد 
بود. اگر اين مسابقه را مهم ترين مصاف ايران در كل اين رقابت ها بدانيم 
هم اغراق نكرده ايم. چراكه كره جنوبي نزديك ترين و مهم ترين رقيب ما 
در اين گروه است و بازي برگشت 2 تيم هم در شرايطي انجام مي شود كه 
احتماال پيش از آن صعود ما قطعي شده است. بنابراين به احتمال فراوان 
بازي رفت 2 تيم يك جدال 6 امتيازي بين 2 تيم صدرنشين و بازي برگشت 

يك مصاف تشريفاتي بين 2 تيم صعودكرده خواهد بود.

  چالش بزرگ براي برترين خط دفاعي
ايران از 3بازي قبلي 9 امتياز كامــل را گرفته اما كره جنوبي با يك توقف 
مقابل عراق به 7 امتياز رســيده اســت. آمارهاي AFC نشان مي دهند 

كره جنوبي بيشتر از ايران حمله مي كند اما كمتر از ايران به گل مي رسد. 
در خط دفاعي اما ايران بهتر ظاهر شده و كمتر از همه تيم ها به رقبايش 
فرصت داده است. در ميان 12تيم حاضر در هر 2 گروه، ايران تنها تيمي 
است كه هنوز گلي دريافت نكرده است. ايران در دوره قبلي و با هدايت 
كارلوس كي روش نيز در اين زمينه ركورددار بود و طي 10بازي 9كلين شيت 
متوالي داشت و تا روز آخر گلي دريافت نكرد. حاال تيم اسكوچيچ هم در 
حال تكرار آن ركورد است. البته به شرطي كه بيرانوند، كنعاني، شجاع و 

بقيه در مقابل خط حمله پركار كره جنوبي هم موفق به كلين شيت شوند.

  بچه ها مواظب باشيد
اين مسابقه، جدال جالب شوتزن ترين تيم گروه با تيمي است كه كمترين 
فرصت شــوتزني را به رقبا داده اســت. يكي از ويژگي هاي فوق العاده 

شــاگردان پائولو بنتو، انتقال ســريع توپ از دفاع به حمله است كه با 
درخشش سون هيونگ مين ستاره تاتنهام خيلي خوب مي توانند توپ را 
به گردش درآورده و مهاجم نوك خود را تغذيه كنند. شايد اگر بي دقتي هاي 
مهاجمان اين تيم نبود در همين بازي قبلي دروازه سوريه چندين بار باز 
مي شد. كره اي ها با پاس كاري هاي متعدد براي خود فضاسازي مي كنند 
و مطمئنا مقابل ايران هم از اين تاكتيك براي پيدا كردن فضاهاي خالي 
استفاده خواهند كرد. تيم بنتو روي شروع مجددها هم بسيار تقويت شده 
و بازيكنان ايران نبايد يك لحظه هم در ضربات كرنر و ايستگاهي از حريف 

مستقيم خود غافل شوند.

  طلسم يك دهه اي مقابل ايران
كره جنوبي در يك دهه اخير موفق به شكست ايران نشده و پيروز شدن 

در تهران هم آرزويي است كه در تاريخ 63ساله بازي هاي 2 تيم هرگز به 
آن نرسيده است. در عوض ايران طي 10سال اخير 4بار در بازي هاي رسمي 
و دوستانه كره جنوبي را برده و يكي از اين بردها در خاك كره به دست آمده 
است. تاريخچه تقابل هاي ايران و كره جنوبي نشان مي دهد 2 تيم 31بار با 
هم روبه رو شده اند كه 9بازي مساوي شده و در 22بازي ديگر هم برتري 
13-9 از آن ايران بوده اســت. كره جنوبي آخرين بار سال2011در جام 
ملت هاي آسيا تيم ايران را كه توســط افشين قطبي هدايت مي شد يك 
بر صفر برد و از جام ملت ها حذف كــرد. در مقدماتي 2 جام جهاني اخير، 
ايران با كارلوس كي روش مقابل كره جنوبي به 3برد و يك تساوي رسيد 
و هرگز از اين تيم گل نخورد. آخرين بازي 2 تيم هم مسابقه اي دوستانه 
در سئول بوده كه ايران با هدايت مارك ويلموتس مقابل حريف به تساوي 

1-1رسيده است.

    يكتا جمالي
 3كيلو تا طالي جهان

    قهرمان همه 
تورنمنت ها

    دوقطبي
 ادامه دارد

وزنه بردار ايراني كه خردادماه در مسابقات قهرماني 
جوانان جهان 3برنز گرفته بود، ديروز در مسابقات 

قهرماني نوجوانان 2نقره و يك برنز گرفت

كريم بنزما كليد ركوردزني تيم 
ملي فرانسه در قهرماني همه 
تورنمنت هاي ملي جهان بود

رقابت شديد رونالدو با مسي 
بر سر ثبت ركوردهاي جديد
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بهروز رســايلي| چهارمين بازي ايــران در مرحله انتخابي 
جام جهاني فوتبال، امروز برابر كره جنوبي برگزار مي شود. ما هر 
3 مسابقه قبلي را برده ايم و با شرايط روحي و رواني خوب وارد 
اين ديدار خواهيم شد. همچنين تيم ملي امروز بعد از نزديك 
به 2 سال به ورزشگاه آزادي برمي گردد كه اين هم يك فاكتور 
مثبت ديگر است. با توجه به شرايط گروه ايران، پيروزي احتمالي 
شاگردان دراگان اسكوچيچ مي تواند تا حد بسيار زيادي صعود 
تيم ملي به جام جهاني 2022قطر را قطعي كند. اگر امروز 3 امتياز 
را بگيريم، در حقيقت تنها يك سلسله اتفاقات عجيب و غريب 
مي تواند تيم ملي را از رسيدن به دوحه محروم كند. چند نكته 

در مورد مسابقه امروز بخوانيد.

1  خالي از معنا نيست اگر ديدار برابر كره جنوبي را »امتحان نهايي 
اسكوچيچ« بناميم. سرمربي كروات تيم ملي تا كنون نتايج بسيار خوبي 
گرفته است. با اين حال همچنان ميزان اثرگذاري و دستاوردهاي او در 
اين تيم زير سؤال مي رود. تيم كشورمان با هدايت اسكو، هر 10بازي اش 
را برده كه بين آنها مسابقات دشواري همچون تقابل با بحرين و عراق 
هم وجود داشته، اما قطعا مصاف با كره جنوبي سخت ترين بازي دوران 
اسكوچيچ از روز اول خواهد بود. اين يك سنگ محك جدي براي مرد 
كروات است؛ امتحاني كه اگر در آن بلغزد، خيلي از منتقدان بهانه الزم 

را براي غرزدن به جانش پيدا خواهند كرد و اگر در آن پيروز باشــد، 
تشكيك در توانايي هاي او بسيار سخت تر از قبل خواهد شد.

2    شرايط بازي با كره جنوبي با همه مسابقات قبلي تيم ملي متفاوت 
اســت. درحقيقت پيش از اين، مخصوصا در ديــدار با تيم هايي مثل 
بحرين و عراق، اين تيم ملي ايران بود كه عطش انتقام و شور پيروزي 
داشت. شكست هاي قبلي، هم احساســات ملي پوشان را جريحه دار 
كرده بــود و هم ناچارمان كرده بــود براي صعود، بازي هــا را ببريم. 
داستان رقابت با كره اما فرق دارد. در مسابقه امروز شايد يك مساوي 
هم براي مان بد نباشــد، اما در عوض تيم رقيب به شدت دنبال كسب 
پيروزي و اعاده حيثيت به نظر مي رسد. كره اي ها تشنه انتقام هستند 
و چيزي نزديك به يك دهه ناكامي آنها در كسب پيروزي برابر ايران 
باعث شده به چيزي كمتر از برد فكر نكنند. از اين جهت هم بازي امروز 
براي شاگردان دراگان اسكوچيچ، متفاوت و دشوارتر از هميشه است.

3   در مسابقه امروز، اعضاي ساختار دفاعي تيم ملي هم وظيفه بسيار 
سنگين تري خواهند داشــت. به طور كلي از زمان حضور اسكوچيچ، 
عملكرد گلر و مدافعان ايراني بد نبوده اســت. ما در اين مدت تنها 2 
گل خورده ايم؛ يكي در ديدار دوستانه با ازبكستان و ديگري در تقابل 
با هنگ كنگ. تيم ملي ايران 3 بازي پياپي اســت كه گل نخورده، اما 

طبيعتا حفظ اين روند برابر كره جنوبي و ســتاره هايش كار سختي 
است. زوج شجاع خليل زاده و محمدحسين كنعاني زادگان در چنين 
مسابقه اي بايد ثابت كنند در قواره حضور در مرحله نهايي جام جهاني 
هستند. آنها به مدافعان مياني ثابت و هماهنگ تيم ملي تبديل شده اند 
و اگر از آزمون امروز هم سربلند بيرون بيايند، كامال از بقيه رقبا مثل 
مجيد حســيني، مرتضي پورعلي گنجي و... فاصلــه خواهند گرفت. 
اين داســتان در مورد عليرضا بيرانوند هم صدق مي كند. بيرو در رده 
باشگاهي روزهاي پرفراز و نشيبي را پشت سر مي گذارد، اما كلين شيت 
برابر تيمي مثل كره، او را همچنان از دســترس پيــام نيازمند و امير 

عابدزاده دور نگه خواهد داشت.

4   هر دو مهاجم تيم ملي براي بازي امروز صاحب انگيزه هاي ويژه 
هستند. سردار آزمون در مسابقه قبلي پنالتي خراب كرده و قول داده 
جبران كند. او قبال 2 بار دروازه كره جنوبي را باز كرده است؛ بنابراين با 
يك گل ديگر به علي كريمي و با2 گل ديگر به علي دايي خواهد رسيد. 
اين دو اسطوره، برترين گلزنان تيم ملي در تقابل با كره جنوبي هستند. 
از سوي ديگر مهدي طارمي هم كه هم اكنون در اوج دوران فوتبالش 
قرار دارد، هنوز موفق به گلزني به كره جنوبي نشده است. مهدي حتما 
بدش نمي آيد در تقابل با سون هيونگ مين، گران قيمت ترين لژيونر 

آسيا، كره جنوبي را هم به فهرست قربانيان خود اضافه كند.

بنتو: كاش تماشاگران ايراني هم بودند
پائولو بنتو، سرمربي پرتغالي تيم ملي كره جنوبي در نشست خبري پيش از مصاف با ايران، گفت: »ايران 
تيم بسيار قدرتمندي است. بازيكنان اين تيم قدرت فيزيكي بااليي دارند و تيم سازماندهي خوبي دارد. 
ما اين تيم را به خوبي آناليز كرديم. ما هم بازيكنان خوبي داريم كه بايد بتوانيم سازماندهي خوبي در 
تركيب داشته باشيم. ما در تالش هستيم با اين سازماندهي و حضور بازيكنان باتجربه و خوبمان بتوانيم 
به اين 3امتياز دست پيدا كنيم.« بنتو درخصوص اينكه طلسم عدم پيروزي كره جنوبي مقابل ايران در اين 
سال ها چقدر ممكن است روي بازيكنان كره جنوبي تأثير بگذارد، گفت: » اين اتفاقات در گذشته بوده و ما 
نمي توانيم آن را تغيير دهيم. ما روي اين بازي آناليز كرديم و مي خواهيم روش بازي خودمان را ارائه دهيم. 
بازي امروز مهم است و بازي هاي قبل ديگر اهميت ندارد. مي دانيم بازي  سخت و متفاوت خواهد بود و 
ايران نيز از اين موضوع باخبر است. ايران هم مي داند كه آن بازي ها مربوط به گذشته است.« سرمربي 
كره اي ها عدم حضور تماشاگران در اين بازي را تأثيرگذار دانست: »قطعا اين موضوع خيلي تأثيرگذار است 
و اصال خوب نيست. فوتبال بازي ای است كه با حضور تماشاگرانش معنا دارد. ما همه روزهاي سختي را 
در كرونا سپري كرديم و من شخصاً دوست داشتم تجربه بازي در ورزشگاه آزادي با حضور تماشاگران را 
تجربه كنم. دوست داشتم چه در آزادي و چه در ورزشگاه هاي ديگر با حضور تماشاگران بازي كنم. به هر 

حال اين موضوع پيش آمده و بايد ما خودمان را با شرايط موجود وفق دهيم.«

نكته بازي

آماربازي

باز خدا را شكر »كره« هست

تيم ملي ايران يا مصر؟

مجسمه ات را بسازيم؟

از همــان روز اول كــه مديــران 
فدراسيون فوتبال با لحني قاطع 
مي گفتند در بازي با كره جنوبي، 
هم تماشاگر خواهيم داشت و هم 
سيستم كمك داور ويدئويي، مي شد 
حدس زد كه اين وعده و وعيدها بيش 
از حد خوش بينانه است. هرچه هم كه جلوتر آمديم، همين 
مسئله ثابت شــد. اول گفتند 10هزار تماشــاگر داريم، بعد 
شد 7هزار نفر، بعد رســيد به هزار نفر و نهايتا هم بازي بدون 
تماشاگر شــد. در مورد VAR هم بعد از آن همه داد و قال و 
پوشــش ثانيه به ثانيه ورود تجهيزات به ايران، روشن شد كه 
خبري از بازبيني تصاوير نيست و بازي به صورت سنتي قضاوت 
 خواهد شد. باز خدا را شكر تيم حريف به تهران رسيد، وگرنه 2

 روز بيشتر طول مي كشيد، مي گفتند بازي ايران و كره جنوبي 
بدون كره جنوبي برگزار مي شود!

بعد از كلي كش وقــوس، باالخره 
روزبه چشمي به ايران رسيد و با 
عقد قرارداد در باشگاه استقالل 
به جمع آبي پوشان پيوست. او كه 
پيش تر در همين تيم توپ مي زد، 
يك فصل را در ليگ قطر پشــت سر 
گذاشت و احتماال به اين دليل كه مشتري ديگري گير نياورد 
به فوتبال ايران برگشت. چشمي در نخستين مصاحبه اش 
آرزوهاي قشنگ زيادي كرده؛ از اينكه با استقالل جام بگيرد 
تا دعوت دوباره اش به تيم ملي. طبيعتا تنها با گذر زمان روشن 
خواهد شد چشــمي به كدام يك از آرزوهايش مي رسد. اما 
الاقل در مورد دعوت به تيم ملي به نظر مي رسد كار او سخت 
است. آن كسي كه اعتقاد داشــت روزبه مدرن ترين مدافع 
10سال اخير فوتبال ايران است، االن سرمربي مصر شده؛ 

فقط حيف كه نمي تواند چشمي را به آن تيم دعوت كند!

برخــي تمديــد قــرارداد يحيي را 
تالش سرپرســت موقت باشگاه 
براي »فعال نمايــي« مي دانند و 
گروهي هم عقيده دارند با توجه 
بــه باقي ماندن يك فصــل كامل 
از قــرارداد يحيي، تمديد قــرارداد او 
هم اكنون جزو اولويت هاي باشگاه نبود. در چنين شرايطي اما 
مجيد صدري ادعا كرده تمديد قرارداد سرمربي پرسپوليس يك 
»اتفاق تاريخي« است. حاال يا آقاي سرپرست معني »تاريخي« 
را درســت نمي داند و يا در جريان ديدگاه هاي انتقادي نيست. 
حتي اگر از تمام نقد و نظرها چشم پوشــي كنيم، باز تمديد با 
يحيي نهايتا يك اتفاق مثبت است. رويداد تاريخي چيزي مثل 
حضور برانكو در پرسپوليس و بلندكردن اين تيم از خاك بود. 
البد صدري انتظار دارد به خاطر اين فتح الفتوح مجسمه اش را 

هم بسازند!

متريكا

تيم كره جنوبي كه امشب در ورزشگاه آزادي 

ميهمان ايران خواهد بود، به گواه آمارهاي 70
سايت AFC مالكانه ترين بازي ها را در گروه
A انجام داده و در ميــزان مالكيت توپ و 
تعداد پاس ركورددار است. مالكيت توپ كره اي ها در 3بازي قبلي هرگز 
از 68درصد پايين تر نبوده و معدل مالكيت توپ اين تيم 70درصد بوده 
است. اين در حالي است كه ايران طي 3پيروزي قبلي به معدل 54درصد 
در مالكيت توپ رسيده و بعد از كره و امارات سومين تيم است. در تعداد 
پاس نيز كره اي ها مجموعا طي 3بازي 1701پاس ردوبدل كرده اند كه 
باالترين ركورد ثبت شده در ميان 6تيم گروهA محسوب مي شود. امارات 
با 1573پاس و ايران با 1259پاس دوم و سوم هستند. البته همه اينها به 

شرطي است كه آمارهاي سايت AFC را كامال جدي بگيريم!

 با وجود اينكه در گروهA ايران بيشترين گل 

زده را دارد اما كره جنوبي بيشترين شوت را 58
به چارچوب دروازه حريفان زده اســت. 
ايران در هر دو بخش »شــوت« و »شوت 
داخل چارچوب« تيم دوم است اما از شوت هايش بيشترين بهره را برده 
و 5بار به گل رسيده است. درحالي كه كره جنوبي فقط 3گل زده دارد. 
كره اي ها طي 3بازي در مجموع 58شــوت بــه دروازه رقبا زده اند كه 
18شوت آنها داخل چارچوب بوده اســت. ايران اما 32بار در موقعيت 
شوت قرار گرفته و 13ضربه داخل چارچوب داشته است. در تعداد شوت، 
سومين آمار برتر متعلق به امارات اســت اما در تعداد شوت هاي داخل 
چارچوب به شكلي عجيب تيم لبنان است كه سومين حدنصاب برتر را 
در اختيار دارد. لبناني ها 9شوت داخل چارچوب داشته اند اما هنوز هيچ 

گلي نزده اند.

 اما در بخش دفاعي، آمار ايران از كره جنوبي 

و ساير تيم ها بهتر بوده است. خط دفاعي 14
ايران كمتر از تمام تيم هــا به حريفانش 
فرصت شوت زني داده است. تيم اسكوچيچ 
در 3بازي مجموعا 14بار به رقبا فرصت ضربه زني داده كه از اين تعداد فقط 
3ضربه داخل چارچوب بوده اســت. يعني در هر 90دقيقه فقط يك بار 
چارچوب دروازه ايران تهديد شده اســت. براي كره جنوبي اين آمار به 
16شوت در هر بازي مي رسد كه از اين تعداد 7شوت داخل چارچوب بوده 
است. آمار امارات هم با كره جنوبي مساوي است و اين تيم هم در هر بازي 
با 7شوت داخل چارچوب مواجه شده است، يعني بيش از 2برابر ايران. در 
اين گروه، چارچوب دروازه عراق و سوريه بيشتر از ساير تيم ها تهديد شده 

است.

امتحان نهايي
4 نكته در مورد مسابقه تيم ملي با كره؛ سخت ترين آزمون اسكوچيچ تا امروز

اسكوچيچ: نمي توانم در 10بازي 12برد بياورم
دراگان اسكوچيچ روز گذشته در نشست خبري پيش از بازي با كره جنوبي، گفت: »فردا بازي مهمي خواهيم 
داشت. بعد از بازي برابر امارات انگيزه ما زيادتر شده است. براي حريف احترام زيادي قائل خواهيم بود؛ تيمي 
كه با نظم و سازماندهي زياد در زمين حاضر خواهد شد. خوشبختانه تمام بازيكنان را در اختيار خواهيم 
داشت و آمادگي الزم را براي بازي فردا مهيا كرده ايم.« اين نشست خبري به شكلي پيش رفت كه اسكوچيچ 
برخالف گذشته پاسخ هاي تندي به منتقدانش داد. سرمربي تيم ملي درباره انتقاداتي كه از شكل بازي 
تيمش مطرح شده، گفت: »دقيقا نمي دانم انتظار هواداران چيست. فكر كنم بازي خوبي مقابل امارات در 
آن شرايط جوي نشان داديم. من فقط مي توانم جواب انتقادات را با برد نشان دهم. نكند بازي را باختيم كه 
چنين صحبت هايي مطرح مي  شود! در 10بازي كه سرمربي تيم ملي بودم، امكان نداشت كه 12برد داشته 
باشم و سعي كرديم كه در همه بازي ها برنده باشيم.« دراگان كه تندتر از هميشه صحبت مي كرد ادامه داد: 
»شايد اين انتقادات به اين خاطر باشد كه بسياري دوست دارند اين جايگاه را به عنوان سرمربي در اختيار 
داشته باشند. اما بايد به اين افراد بگويم كه زمان مناسبي را براي اين انتقادات انتخاب نكرده اند و بايد منتظر 
زمان ديگري باشند.« اسكوچيچ در پاسخ به سؤال خبرنگار كره جنوبي درباره اينكه چه بازيكني از كره را برابر 
ايران خطرناك مي داند هم گفت: »به نظرم سون بازيكن خطرناكي است كه مي تواند در هر لحظه خطرناك 

باشد و نتيجه را به سود تيم خود تغيير دهد، ولي من به تيمم و به كاري كه انجام مي دهيم باور دارم.«

يونگ: ايران خط حمله خوبي دارد
جانگ وو يونگ هافبك كره جنوبي كه به همراه سرمربي اين تيم در نشست خبري حاضر شده 
بود، درباره بازي امروز ايران و كره گفت: » ايران تيمي بسيار قدرتمند است و سازماندهي خوبي 
دارد. آنها بازيكنان خوبي دارند و از نظر فني و تكنيكي در شرايط خوبي به سر مي برند. خودمان 
را طبق شرايطي كه ايران دارد، آماده كرده ايم. همانطور كه مي دانيد بازيكنان خط حمله ايران 
خوب هستند. تمركز مي كنيم كه در 90دقيقه توان بااليي داشته باشيم، چون ايران و كره جنوبي 
تيم هاي مهم اين گروه هســتند. بايد منتظر باشيم كه بعد از سوت شــروع بازي چه اتفاقي رخ 
مي دهد و چه كســاني در تركيب حضور دارند. هر بازيكني كه در زمين باشــد، سعي مي كند 
بهترين عملكرد را داشته باشد، چون ما يك تيم هستيم و سعي مي كنيم به صورت تيمي خوب 

عمل كنيم.«

بيرانوند: كلين شيت ها فقط مال من نيست
از جمع ملي پوشان ايران، عليرضا بيرانوند همراه با سرمربي تيم در نشست خبري حاضر شد و به 
سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد. دروازه بان شماره يك ايران درباره بازي با كره جنوبي گفت: »بازي 
سختي خواهيم داشت. كره نشان داده كه تيم بسيار خوبي است. ما هم در ديدارهاي اخير نشان 
داديم تيم قدرتمندي هستيم. بازيكنان كره در ليگ هاي مختلف دنيا بازي مي كنند ولي ما نقاط 
ضعف آنها را آناليز كرده ايم و اميدوارم با دعاي مردم به 3امتياز برسيم.« دروازه بان تيم ملي در 
مورد كلين شيت هاي اخيرش تأكيد كرد: »افتخاراتي كه تيم ملي به دست آورده براي كل تيم 
است. كلين شيت فقط براي من نيست و تمام تيم در آن سهم دارند. از تداركات تا خط حمله 
تيم ملي در آن سهم داشتند. در دوره قبل با 12بازي بدون گل خورده راهي جام جهاني شديم و 

اين دوره هم در 3بازي اين روند ادامه داشته و اميدوارم همچنان ادامه دار باشد.
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درست يك شــب پس از آنكه رونالدو باز هم گل 
ملي زد و با 45دقيقه بازي مقابل قطر به چند ركورد 
شخصي دست يافت، براساس چشم و هم چشمي 
موجود بين او با مســي، همتاي آرژانتيني اش هم 
دست به ركوردزني زد. در شبي كه برزيل باالخره در 
رقابت هاي انتخابي جام جهاني در منطقه آمريكاي 
جنوبي امتياز از دســت داد و با كلمبيا بدون گل 
مساوي كرد، آرژانتين توانست 3 بر صفر تيم خشن 
و ســختكوش اروگوئه را ببرد. مسي در اين بازي 
يك گل اتفاقي زد و درحالي كه مي خواست توپ را 
روي دروازه حريف سانتر كند، مهاجم تيم خودي 
با دروازه بان حريف قاطي كــرد و همان توپ وارد 

دروازه اروگوئه شد.

    اين هشتادمين گل ملي مسي با پيراهن آرژانتين 
بود كه او را به تنهايي در رده اول بهترين گلزنان ملي در 
منطقه آمريكاي جنوبي قرار داد. پله كه نزديك ترين 
گلزن به او در اين جدول است، 77گل ملي براي برزيل 
در كارنامه دارد. او يك پاس گل هم به دي پائول، هافبك 

اتلتيكو مادريد داد. گل ديگر را الئوتارو به ثمر رساند.
    مسي اين 80گل را در 155بازي ملي به ثمر رسانده 
است كه نسبت به ميانگين گلزني خودش نرخ پاييني 
را نشان مي دهد؛ حدود 0.52گل در هر بازي. حريفان 
محبوب او طبيعتــا اهل آمريكاي جنوبي هســتند. 
ميانگين گلزني رونالدو در بازي هاي ملي 0.62گل در 
هر بازي و از 30سالگي به بعد يك گل در هر بازي است.

    بوليوي 8گل از او دريافت كرده، اكوادور و اروگوئه 

6گل و برزيل، شــيلي و پاراگوئه هر كــدام 5گل. او 
نخســتين گل ملي اش را در ســال2006در ديدار 
دوستانه با كرواسي به ثمر رساند كه گل دوم آرژانتين 

در پيروزي 3-2در آن مسابقه بود.
    مسي 34گل از اين 80گل را در 47ديدار دوستانه 
وارد دروازه حريفــان كــرده و 46تاي ديگر ســهم 

بازي هاي رقابتي در 108مسابقه بوده است.
    اين بيســت وهفتمين گل مســي در مسابقات 
انتخابي جام هــاي جهاني بــود. او در ادوار جام هاي 
جهانــي 19بازي كــرده و 6گل به ثمر رســانده كه 
هيچ يك در بازي هاي حذفــي نبوده. رونالدو هم آمار 
گلزني خوبي در جام جهاني ندارد و در 17بازي تنها 
توانســته 7گل بزند كه البته از سال2004 به بعد در 
همه ادوار جام جهاني و يورو گلزني مســتدام داشته 

است.
    مقايسه اي هم بخواهيم بين گل ها و بازي هاي ملي 
مسي و رونالدو انجام بدهيم، نتيجه به اين شكل خواهد 

بود؛ مســي 80گل و 47پاس گل در 155بازي براي 
آرژانتين و رونالدو 112گل و 32پاس گل در 181بازي 

براي پرتغال.
    مسي در مسابقات رقابتي و غيردوستانه براي هر 
گل 200دقيقه انتظار كشيد و براي هر تأثيرگذاري 
روي گل ها )گل يا پاس گل( 118دقيقه. اين آمار براي 
رونالدو 121دقيقه انتظار براي هر گل و 96دقيقه براي 

هر گل يا پاس گل بوده است.
    نرخ گلزني 2 ستاره در ديدارهاي دوستانه هم به 
اين ترتيب است؛ مسي 108دقيقه انتظار براي هر گل 
و 75دقيقه انتظار براي هر تأثيرگذاري روي گل ها و 
رونالدو 164دقيقه انتظــار براي هر گل و 113دقيقه 

براي هر تأثيرگذاري.
    مسي در رقابت هاي انتخابي جام جهاني براي هر 
گل 173دقيقه صبر كرده و هر تأثيرگذاري 125دقيقه 
و رونالدو براي هر گل 107دقيقه و هر گل يا پاس گل 

80دقيقه.

  دوقطبي ادامه دارد
رقابت شديد رونالدو با مسي بر سر ثبت ركوردهاي جديد

قانون جديد آفسايد باعث شد فرانسه به نخستين تيم تاريخ فوتبال تبديل شود كه 
در همه تورنمنت هاي ملي جهان به قهرماني دست يافته است؛ يورو، ليگ ملت ها، 
جام جهاني، المپيك و جام كنفدراسيون ها. كريم بنزما هم عالوه بر دريافت جايزه 
بهترين بازيكن زمين و زدن يك گل فوق زيبا، موفق شــد نخستين جام خود از 
جام هاي 27گانه اش را با پيراهن تيم ملي فرانســه به دست آورد. او در قهرماني 

جام جهاني2018تحريم و غايب بود.

   درحالي كه فرانسه و اسپانيا با نتيجه يك-يك خودشان را براي وقت هاي اضافه فينال 
دومين دوره ليگ ملت هاي اروپا آماده مي كردند، امباپه در موقعيتي كامال آفســايد با 

دروازه بان اسپانيا تك به تك شد و گل پيروزي بخش فرانسوي ها را وارد دروازه حريف 
كرد و عجيب اينكه كمك داور ويدئويي هم اين گل را سالم تشخيص داد. 

قانون جديد باعث دردسر اسپانيايي ها شد. پاس تئو هرناندس زماني 
ارسال شد كه امباپه در موقعيت آفســايد جا گرفته بود اما تأثير 

ناچيزي كه اريك گارســيا، مدافع حريف روي توپ گذاشت، 
آفسايد را از بين برد و باعث شــد گل در شرايط سالم به ثمر 
برسد. پيش از ايجاد تغييرات در قوانين آفسايد، اين گل مردود 
مي شد اما با توجه به تغييراتي كه از ابتداي فصل 22-2021در 
قوانين آفسايد ايجاد شــده، اين گل در موقعيت سالم به ثمر 

رسيده. متن قانون جديد آفسايد مي گويد: »اگر در زمان ارسال 
توپ، بازيكن مهاجم در موقعيت آفسايد قرار داشته باشد و مدافع 

عمدا روي توپ تأثير بگذارد و اين ارسال درنهايت به بازيكن مهاجم 

حاضر در موقعيت آفسايد برسد، اين صحنه آفسايد نخواهد بود.« انگار داور و كمك داوران 
ويدئويي مي خواســتند به جهانيان بياموزند كه چنين قانوني وجود دارد. شايد اگر اين 
مسابقه چند ماه زودتر برگزار مي شد، االن قهرمان اين تورنمنت تيم ديگري بود. گارسيا 
پس از پايان بازي با تعجب توضيح داد: »امباپه در موقعيت آفسايد بود. داور به من گفت 
كه سعي كرده ام بازي را ادامه بدهم، چه كار مي توانستم بكنم؟ كنار بايستم و اجازه بدهم 

توپ به امباپه برسد؟ ظاهرا اين يك قانون است.« 
    تيم ملي فرانســه ســابقه قهرماني در 5 تورنمنت معتبر ملي را دارد كه 2 تاي آن با 
مربيگري ديديه دشان و 2 تا هم در زمان بازي دشان در تيم ملي به دست آمده است. فقط 
قهرماني جام ملت ها در سال1984 ربطي به دشان نداشت. او يك بار هم فرانسه را به فينال 
يورو2016 برد اما به پرتغال باخت. دشــان 2 جام را به عنوان كاپيتان و 2 جام را 

به عنوان سرمربي باالي سر برده است.
    ســرمربي فرانســه بايد ممنون امانوئل مكرون، رئيس جمهور 
فرانسه باشد كه با دخالت خود سرمربي تيم ملي را وادار كرد كريم 
بنزما را پس از 5 ســال ونيم به تيم ملي دعوت كند و دشان از 

موضع سرسخت خود در قبال اين ستاره كوتاه بيايد.
    بنزما در اين تورنمنت تنها در 2 بازي نيمه نهايي و فينال 
حضور داشــت كه در هر بازي يك گل زد و پايه گذار كام بك 
فرانسه در اين 2 بازي مهم شد. لوييس انريكه، سرمربي اسپانيا 
درباره گل بنزما گفت: »وقتي به هر تيمي گل مي زنيد، از نظر 
روحي و رواني بازيكنان را تحت تأثير قرار مي دهيد، اما كاري كه 

كريم بنزما انجام داد باور نكردني بود.«

    كريم بنزما موفق شده در 48 بازي سال 2021، روي 48 گل تأثير مستقيم بگذارد. حاال 
همه از شايستگي او براي فتح توپ طال حرف مي زنند كه البته همه  چيز جايزه هاي فردي 
به شايستگي افراد بستگي ندارد و بيشتر ســليقه روزنامه نگاران، مربيان و كاپيتان هاي 
تيم هاي ملي است. درواقع غيراز جايزه آقاي گلي تورنمنت هاي مختلف و كفش طالي 
اروپا، در بقيه جوايز سليقه افراد تأثيرگذار است. البته فراموش نكنيم كه لواندوفسكي با 
50 گل، هالند با 41 گل، مسي با 37 گل، رونالدو با 35 گل و امباپه با 35گل، در سال 2021و 
در مجموع بازي هاي ملي و باشگاهي، بيشتر از بنزما گل زده اند. بنزما امسال با 34 گل، 

باالتر از هري كين )32 گل( و لوكاكو )30 گل( ايستاده است.
    بنزما در 12بازي اين فصل در همه رقابت ها 12گل زده، 7پاس گل داده و 1089دقيقه 
بازي كرده كه نرخ هر 89دقيقه يك گل و هر 57دقيقه يك گل يا پاس گل را به نام خودش 

ثبت كرده است.
    بنزما در 809بازي رسمي در عمر حرفه اي اش 388گل به ثمر رسانده است. مهم تر 
اينكه 27جامي كه كريم به دســت آورده، بيشترين جام كسب شده توسط يك بازيكن 
فرانسوي در تاريخ فوتبال است. بنزما 19 جام با رئال، 7 جام با ليون و يك جام با تيم ملي 
فرانسه به دست آورده است. او 4ليگ قهرمانان، 3الليگا، 2جام حذفي اسپانيا، يك جام 
حذفي فرانسه، 4قهرماني ليگ فرانسه، يك سوپرجام فرانسه، 3سوپرجام اسپانيا، 4جام 

جهاني باشگاه ها، 4سوپرجام اروپا و يك ليگ ملت ها در كارنامه دارد.
    پيروزي برابر اســپانيا بيســت و پنجمين بازي بدون باخت متوالي )بدون احتساب 
شكست اين تيم در ضربات پنالتي بازي مقابل سوئيس در مرحله يك هشتم نهايي يورو 
2020( فرانسه بود كه دومين روند طوالني شكســت ناپذيري در تاريخ اين تيم پس از 

27  بازي بدون باخت شان محسوب مي شود.

فوتبال ايران

كارشناسی

نگذاريد شوت بزنند
 كره جنوبي با آمار عجیب 58شوت

 در 3 بازي به ايران آمده است

 نامجومطلق: 
نبايد اسكوچیچ را تحت فشار بگذاريم

آنهايي كه مسابقات قبلي كره جنوبي 
و ازجمله بازي اخير اين تيم برابر 
سوريه را تماشا كرده اند، مي دانند 
كه تيم ملي كشورمان امروز بيشتر 
از هر چيز ديگري بايد نگران ضربات 
از راه دور بازيكنان اين تيم باشــد. در 
حقيقت كره اي ها به شكلي عجيب، مصرانه و بسيار خطرناك 
از ضربات راه دور و شوت هاي پشــت محوطه جريمه استفاده 
مي كنند. گل اول آنها در بازي با ســوريه هم از همين طريق 
به دســت آمد و حتي 30ثانيه قبل از گل هم آنها با يك شوت 
از راه دور ديگر بخت مسلم گلزني داشتند. ساده ترين راه براي 
توصيف شرايطي كه از آن حرف مي زنيم، استناد به آمار و ارقام 
است. شايد باورتان نشود كه كره در 3 بازي قبلي مجموعا 58بار 
به سمت دروازه رقبا شــوت كرده است. از اين تعداد، 23ضربه 
مربوط به همين بازي اخير با سوريه بوده، 20شوت در ديدار با 
لبنان شليك شــده و آنها 15بار هم دروازه عراق را با اين روش 
تهديد كرده اند. در اين آمار، هر نوع ضربه اي به سمت دروازه از 
هر مسافتي »شوت« حساب شــده، اما سهم ضربات از راه دور 
بسيار چشمگير اســت. كره اي ها از اين تاكتيك براي مقابله با 
دفاع فشرده رقبا استفاده مي كنند. بنابراين در بازي امروز وظيفه 
هافبك هاي دفاعي بسيار سنگين است. آنها به هيچ وجه نبايد 
اجازه شوتزني به كره اي ها داده و با بستن فضاها، حتي المقدور 
احتمال خطر را كاهش دهند. عليرضــا بيرانوند هم هر لحظه 
بايد منتظر دريافت ضربات ناگهاني و بدون دورخيز تيم حريف 

باشد. از ما گفتن بود.

مجيد نامجومطلق، بازيكن سابق 
تيم ملي فوتبال ايران بر اين 
عقيده اســت كه هم اكنون 
شرايط فني و روحي و رواني 
شــاگردان دراگان اسكوچيچ 
بهتر از كره جنوبي اســت و ايران 
مي تواند با شكست اين تيم، يك گام بزرگ براي رفتن 
به جام جهاني بردارد. نامجومطلق در آستانه اين بازي 
حساس دقايقي با همشهري ورزشي گفت وگو و شرايط 

فعلي تيم ملي را تحليل كرد.

   كره با گذشته اش فاصله دارد
تقابل ايران و كره هميشــه جزو حســاس ترين بازي ها در 
تورنمنت هاي مختلف بوده و اين دو تيم هميشــه رقابتي 
فشرده و نزديك با هم دارند. البته اعتقاد من اين است كه 
كره با گذشته اش فاصله دارد و نسبت به آن تيم پرقدرت و 
باصالبتي كه از آنها مي ديديم، ضعيف  تر شده اند. گرچه اين 
دليل نمي شود كه بگوييم ايران بازي آساني در پيش دارد. 
كره بازيكناني خطرناك و تأثيرگذار دارد كه ممكن است از 
غفلت ما نهايت استفاده را ببرند، ضمن اينكه هر بازي هم 
شرايط خاص خودش را دارد. اينكه آنها حدود 11سال است 
ايران را شكســت نداده اند، طبيعتا مي تواند يك  بار رواني 
برايشان ايجاد كند. در مجموع اعتقاد من اين است كه ايران 
نسبت به كره تيم قوي تري است و اگر كم اشتباه باشيم، از 

اين بازي برنده بيرون خواهيم آمد.

   بهترين ها در اختيار دراگان
نگاهي به نفرات تيم ملي نشــان مي دهد كه ايران بابت در 
اختيار داشــتن بازيكنان باكيفيت و سطح باال چقدر غني 
است. هم اكنون 9 تا 10بازيكني را كه در تركيب ثابت قرار 
مي گيرند، لژيونرها تشكيل مي دهند و اين تيم ملي يكي از 
قوي  ترين تيم هاي چند دهه اخير اســت. طبيعتا هر مربي 
دوست دارد با چنين بازيكناني كار كند و حاال اين فرصت 

به اسكوچيچ رسيده است.

   شكاف ميان بازيكنان و كادر فني
تيم ملــي بعــد از آمــدن دراگان از لحــاظ نتيجه گيري 
فوق العاده عمل كرد؛ هر چند كه از لحاظ فني شايد نقدهايي 
به اين تيم وارد باشد و مردم هم اين توقع را داشته باشند كه 
تيم ملي زيباتر و تاكتيكي تر بازي كند. نبايد فراموش كرد 
كه اين تيم در زمان مربيگري مارك ويلموتس چه شرايطي 
پيدا كرد و اســكوچيچ بعد از حضور در تيم ملي به خوبي 
توانست شرايط را مديريت كند. او شناخت خيلي خوبي از 
بازيكنان و فوتبال ايران داشت و خيلي زود بر كارش مسلط 
شد. حاال برخي مي گويند ايران به خاطر بازيكنانش نتيجه 
مي گيرد ولي من معتقدم نبايد شــكافي بين كادر فني و 
بازيكنان ايجاد كرد. يك تيم بدون داشتن بازيكنان خوب 
يا مربي خوب نمي تواند نتيجه بگيرد، اينكه بخواهيم كادر 

فني و بازيكنان را از هم جدا كنيم، منطقي نيست.

   صعود به جام جهاني كافي نيست
از حاال نبايد در مورد شانس صعود به جام جهاني حرف زد و 
مهم ترين مسئله اين است كه روند خوب مان را ادامه دهيم. 
البته ديگر صعــود به جام جهاني نمي توانــد براي فوتبال 
ما يك اتفاق نادر و خيلي بزرگ باشــد، ايــن اتفاق براي 
فوتبال ما كافي نيست و بايد كاري كنيم كه در جام جهاني 

بدرخشيم.

قهرمانهمهتورنمنتها
كريم بنزما كليد ركوردزني تيم ملي فرانسه در قهرماني همه تورنمنت هاي ملي جهان بود

ديگر گوش هايت را نگير!

از مدت ها قبل شايعه شده بود كه اســتقاللي ها با روزبه چشمي توافق 
كرده اند و اين بازيكن به زودي به جمع آبي پوشان باز خواهد گشت. نهايتا 
هم اين اتفاق رخ داد و چشمي با حضور در باشگاه استقالل، با تيم سابقش 
قرارداد بست. به اين ترتيب اين بازيكن 28ساله در ليگ 21در خدمت 

فرهاد مجيدي خواهد بود.

   يك سال بي خبري
مورد روزبه چشمي از يك نظر جالب اســت؛ اينكه نه جدايي او سر و صداي 
چنداني به پا كرد و نه بازگشتش آنطور كه انتظار مي رفت خبرساز شد. چشمي 
اواخر دوران حضورش در استقالل از نظر فني افت كرده بود. به همين دليل هم 
فصل گذشته خيلي از هواداران چندان بابت جدايي او ناراحت نشدند و حتي 

در تمام طول مدتي كه استقالل مشكل دفاعي داشت، كمتر كسي ياد چشمي 
مي افتاد. او پس از مسابقات ليگ قهرمانان آسيا در فصل گذشته كه با حذف 
استقالل برابر پاختاكور و البته نمايش ضعيف خودش رخ داد، رسما جدا شد 
و سر از ليگ ستارگان قطر در آورد. در اين يك سال هم خبر و عكس خاصي از 
روزبه منتشر نشد و شايد اگر او عملكرد مطلوبي داشت، مثل اميد ابراهيمي يا 
پژمان منتظري همچنان در قطر مي ماند. در چنين شرايطي طبيعتا بازگشت 
چشمي هم خيلي سر و صدا نكرده است. خيلي از هواداران استقالل نمي دانند 
اين بازيكن هم اكنون چه كيفيتي دارد و فراتر از آن، اصال بايد دوستش داشته 

باشند يا نه.

   دفاع يا هافبك؟
اين پرسش هميشه در مورد روزبه چشمي وجود داشته است كه كارايي او در 
خط دفاع بيشتر است يا وقتي به عنوان هافبك دفاعي به ميدان مي رود؟ پاسخ 
اغلب هواداران به اين سؤال روشن است. آنها چشمي هافبك را مطمئن تر از 
چشمي مدافع مي دانند. روزبه در پست دفاع مياني كمي كند و پراشتباه نشان 
مي دهد و نرخ باالي پنالتي دادن هايش هم تيم را آزار مي دهد. شرايط موجود 

هم طوري است كه به نظر مي رسد چشمي از سوي فرهاد مجيدي 
به عنوان هافبك دفاعي به ميــدان خواهد رفت. فرهاد در 

پست دفاع وسط بازيكناني مثل سياوش يزداني، عارف 
آغاسي، محمد دانشگر و حتي عارف غالمي مصدوم را در 
اختيار دارد، اما در پست هافبك دفاعي مسعود ريگي را 

از دست داده و گويا قرار است چشمي جانشين او باشد.

   نياز به اصالح رفتار
غير از مسائل فني، چشمي اين اواخر رفتارهايي هم داشت كه 

برازنده نبود و بازتاب هاي مثبتي براي اين بازيكن به همراه نياورد. 
او به عنوان بازيكن استقالل، در آخرين مصاحبه اش ليگ نوزدهم 
فوتبال ايران را به »سيرك« تشبيه كرد و پيش از آن نيز در مواجهه 
با گاليه هواداران، بعد از گلزني در يك مسابقه آسيايي گوش هايش را 
به نشانه اعتراض گرفته بود. انتظار مي رود چشمي در بازگشت مجدد 
به تيم، رفتارهاي حرفه اي تري داشــته باشد. استقالل خودبه خود 

آنقدر حاشيه دارد كه ديگر مجالي براي اين چيزها باقي نمي ماند.

روزبه چشمي؛ بازيكني كه نه جدايي اش خبرساز شد، نه بازگشتش

مقامتشريفاتيميزبان
ايتاليا توانست با خوش شانسي و پيروزي بر بلژيك در ديدار رده بندي ليگ ملت هاي 
اروپا به مقام سومي اين رقابت ها دست پيدا كند. در اين ديدار تشريفاتي انگيزه اي به 
چشم نمي خورد. جورجينيو، دي بروين، لوكاكو، وراتي و... در تركيب 2 تيم قرار نگرفته 
بودند. كورتوا، دروازه بان بلژيك در اعتراض به انجام چنين مسابقاتي كه معنا و ارزشي 
ندارد، گفت كه يوفا فقط به فكر پر كردن جيب خودش بوده. شــايد تنش هاي ميان 
باشگاه رئال مادريد با اتحاديه فوتبال اروپا، دروازه بان اين باشگاه را به انجام چنين 
مسابقه اي كشانده اما واقعيت هم همين اســت كه 2 تيمي كه از رسيدن به فينال باز 
مانده اند، نمي توانند براي ديدار رده بندي انگيزه اي داشته باشند. بلژيك 3 بار توپ 
را به ديرك دروازه ميزبان كوبيد و گل دوم ايتاليا هم روي يك صحنه مشكوك پنالتي 
به دست آمد. جالب اينكه 7 تقابل اخير ايتاليا و بلژيك با تساوي به پايان نرسيده است. 
نسل طاليي بلژيك هم بار ديگر ثابت كرد عالقه اي به رسيدن به فينال ها و دستيابي به 
جام ندارد. از زمان رسيدن به صدر رنكينگ فيفا كه براي اولين بار در نوامبر2015 رقم 
خورد، تاكنون اين تيم در همه تورنمنت ها حذف شده؛ يورو201۶ )حذف از يك چهارم 
نهايي(، جام جهاني2018 )رسيدن به مقام ســومي(، ليگ ملت هاي اروپا 2018-19 
)حذف از مرحله گروهی(، يورو2020 )حذف از يك چهارم نهايي(، ليگ ملت هاي اروپا 
21-2020 )چهارم(. كورتوا هم هر 5مسابقه آخرش با پيراهن رئال مادريد و تيم ملي 
بلژيك را باخته و 9گل هم در اين بازي ها دريافت كرده است. از طرفي، روبرتو مانچيني 
زودتر از هر سرمربي ديگري در تيم ملي ايتاليا به 30برد رسيد. او اين تعداد پيروزي را 

در 44مسابقه به دست آورده است.
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اختالف سطح

بدون خارجي

مهلت نام نويســي از نامزدهاي رياســت مجمع فدراســيون 
بسكتبال به پايان رســيد و حاال 12نفر آماده رقابت هستند. 
در وهلــه اول »قد مديريت« بســكتبال تــوي ذوق مي زند 
چون تركيب نامزدها، كوتاه تر و كم وزن تر از هميشــه است. 
آيين نامه هاي ســفت و سخت در شــيوه جديد انتخابات در 
كنار »بي تفاوتي« طيف وســيعي از پيشكســوتان و مديران 
جامعه بسكتبال نسبت به سرنوشت اين ورزش، عوامل اصلي 
استقبال نكردن بسياري افراد از ورود به كارزار انتخاباتي است. 
با وجود اين، خطــاب به داوطلباني كه بــا آتش تند تغييرات 
ساختاري و شعارهاي به دور از واقعيت ورود كرده اند بايد گفت 
بسكتبال پيش از هر چيز به همدلي، تفاهم و مشاركت نياز دارد.

بازي هاي بسكتبال دختران در ليگ با نتايج يكطرفه در برخي 
ديدارها نااميدكننده است. 4سال پيش كه فيبا به دختران 
ايراني مجوز داد تا در مسابقات بين المللي با حجاب شركت 
كنند، همه خوشــحال بوديم كه تغييرات اساسي را شاهد 
خواهيم بود اما پس از گذشــت دو سه فصل نه تنها حركتي 
در جهت رشد بسكتبال زنان صورت نگرفت، بلكه اين روزها 
شاهد اختالفات بســياری در مربيگري، داوري و حتي بين 
بازيكنان هستيم. اختالف ســطح بين تيم ها در رقابت هاي 
باشگاهي هم قوز باالي قوز شــده مثل اختالف 70امتيازي 
در يك مسابقه! در بسكتبال 3  نفره فيبا هم، 22پله سقوط 
كرده ايم. افت فاحش بســكتبال زنان نشــان مي دهد بعد 
از مجوزهاي فيبا فقــط ذوق كرديم امــا در برنامه ريزي و 

هدف گذاري اصولي عاجز بوديم.

ليگ بسكتبال از شــنبه در تهران آغاز مي شــود. با توجه 
به ســوابق تيم ها و بازيكنان، از هم اكنــون مي توان حدس 
زد كه مســابقات در ليگ 16تيمي در چه سطحي برگزار 
مي شود. امســال حضور بازيكنان خارجي در برخي تيم ها 
آن هم از ابتداي ليگ تازگي دارد. ســال هاي گذشته تيم ها 
بازيكن خارجي را بيشتر در ميانه  فصل يا پلي آف استخدام 
مي كردند. اين كار نشان مي دهد تعداد بازيكن در بسكتبال 
رو به افول است و اســتخدام خارجي ها در شروع فصل كه 
به نيمكت  نشين شــدن تعدادي بازيكــن مي انجامد، به ما 
مي گويد ليگ بسكتبال، ظرفيت 16تيمي شدن را ندارد. آش 
با خارجي  ها آنقدر شور شده  كه تيم هاي نظامي درخواست 
داده اند حريفان شان بدون خارجي ها مقابل آنها بازي كنند!

يكتا جمالي؛3كيلو تا طالي جهان
 وزنه بردار ايراني كه خردادماه در مسابقات قهرماني جوانان جهان 3برنز گرفته بود

 ديروز در مسابقات قهرماني نوجوانان 2نقره و يك برنز گرفت 

زير حلقه

انتخابات

افشين داوري به مشهد برگشت 
افشين داوري ســمت جديد گرفت. او كه بيش از يك دهه پيش 
مديركل ورزش و جوانان خراســان رضوي بــود، دوباره براي اين 
سمت انتخاب شــد. داوري بعد از يك دوره رياست در فدراسيون 
دووميداني، ناشــنوايان و چوخه در تالش بود، رياست فدراسيون  
ديگري را به عهده بگيرد. او در فدراســيون هاي بوكس، واليبال، 
دوچرخه سواري و... سرپرست بود و براي رياست فدراسيون هاي 
واليبال، دووميداني، كاراته، ژيمناســتيك و... نيز نامزد شد اما در 
همه انتخابات شكست خورد يا مجبور به كناره گيري شد. به نظر 
مي رسد او بعد از اينكه مطمئن شد نمي تواند نظر اعضاي مجامع 

فدراسيون ها را جلب كند، قبول كرد به سمت قبلي اش برگردد.

منهای فوتبال

غزل و غزاله، دوقلوهاي وزنه برداري هســتند؛ خواهران حســيني كه در مسابقات قهرماني 
نوجوانان جهان وزنه زدند. غزاله در دسته 59كيلوگرم برنز دوضرب را گرفت؛ نخستين مدال 
جهاني وزنه برداري زنان ايران در گروه سني نوجوانان. غزل هم در دسته 55كيلوگرم هشتم 
شد. آنها در حالي در عربستان نخستين مسابقه جهاني شان را تجربه كردند كه مربي شان مينا 

عصفوري همراهشان نبود.
عصفوري دوقلوها را به وزنه برداري ايران معرفي كرده است. غزل و غزاله از 9سالگي وزنه برداري 
را شــروع كرده اند؛ زماني كه در نزديكي هيأت وزنه برداري مشهد، در كالس هاي آموزشي، 
ژيمناستيك ياد مي  گرفتند. شرايط جسماني آنها عصفوري را ترغيب كرد دوقلوها را به سمت 
وزنه  برداري بكشاند: »دوقلوها كالس ژيمناستيك مي رفتند كه آنها را ديديم و با استعداديابي 
به وزنه برداري آمدند. بعد از تمرين، در 12سالگي براي نخستين بار قهرمان كشور شدند. يك 
سال بعد هم اين قهرماني را تكرار كردند.« نزديك به 2سال است كه غزل و غزاله به اردوهاي 

تيم نوجوانان دعوت شدند.
غزل و غزاله با اينكه دوقلو هســتند اما هم وزن نيســتند. غزل 5كيلوگرم سنگين تر است و 
به خاطر همين يك دسته باالتر وزنه  مي زند. با اينكه غزل در عربستان نتوانست مدال بگيرد، اما 
عصفوري به آينده هر دوي  آنها اميدوار است: »در عربستان بيشتر رقباي جهاني غزل و غزاله  
متولد سال2004 بودند اما دوقلو ها متولد2006 هستند. سال ديگر رقباي آنها به گروه سني 
جوانان مي روند و شانس غزل و غزاله براي گرفتن مدال خيلي بيشتر مي شود. آنها در حدي 
هستند كه بتوانند طال و نقره جهاني بگيرند.« دوقلوها بازي هاي المپيك 2024 نوجوانان را هم 
در پيش دارند و براي اين مسابقات تمرين مي كنند. عصفوري مي  گويد: »آنها براي بازي هاي 

المپيك بورسيه هستند و مي توانند در المپيك هم روي سكو بروند.«
اما چرا عصفوري در مسابقات قهرماني جهان كنار شاگردانش نبود؟ او مي گويد: »من خيلي 

دوست داشتم كه همراه تيم بروم اما شرايط تيم ملي متفاوت است. تيم دختران مربي ثابت 
زن ندارد. مربيان زن ادواري از استان هاي مختلف به تيم ملي دعوت مي  شوند. اين بار مربي 
البرز همراه تيم بود.« سؤال اين است كه چرا فدراسيون وزنه برداري براي مسابقات جهاني 
مربي را كه 2شاگرد در تيم داشــت، نديد: »نمي دانم. خيلي ها با من تماس گرفتند و گفتند 
حق شما بود كه كنار تيم باشيد اما من به خاطر اينكه تمركز شاگردانم را در مسابقات به هم 

نزنم، سكوت كردم.«
وزنه برداري زنان ايران از سال1396 فعاليت رسمي اش را آغاز كرده و زود است كه زنان در اين 
رشته مربيگري كنند. عصفوري از نخستين مربيان اين رشته است: »بدنسازي كار مي  كردم. 
سالي كه اجازه فعاليت زنان در رشته وزنه برداري صادر شد، من هم به سمت وزنه برداري آمدم. 
مقام كشوري دارم و يك دوره هم به اردوي تيم ملي دعوت شدم ولي ترجيح دادم به سمت 
مربيگري بروم و در كالس هاي مربيگري شركت كردم. در كالس ها و كارگاه هايي كه قهرمانان 

المپيك مي گذاشتند، حاضر مي شدم و با آنها در ارتباط هستم و مشورت مي  گيرم.«
وزنه برداري زنان مخالف كم ندارد و در بعضي از شهرها سختگيري ها بيشتر است. با وجود اين، 
عصفوري براي جلب رضايت خانواده حسيني كار سختي نداشته است: »خوشبختانه خانواده 
دوقلوها ورزشي هستند و راضي كردن آنها براي اينكه اجازه بدهند دخترانشان وزنه بردار شوند، 
سخت نبود.« به گفته عصفوري، خراسان رضوي هم اكنون حدود 200وزنه بردار زن دارد كه 
50نفر آنها مشهدي هستند و از اين تعداد 10وزنه بردار در اردوهاي تيم ملي حضور دارند. حفظ 
اين نفرات در وزنه برداري براي عصفوري و همكارانش راحت نبوده است: »خيلي اذيت شديم، 
به خصوص سال هاي اول. جامعه قبول نمي كرد زنان وزنه برداري كار كنند. حتي وزنه برداران 
مرد مي  گفتند وزنه برداري ورزش مردانه است و زنان حق ندارند در اين رشته فعاليت كنند.« 
عصفوري براي قانع كردن خانواده ها راه هاي متفاوتي را امتحان كرده است: »بيشتر دختراني 

كه در خراسان رضوي در وزنه برداري فعال هستند، خانواده ورزشي دارند. ما حتي براي اين 
خانواده ها هم كالس هاي توجيهي برگزار كرديم تا اجازه بدهند دخترانشــان در اين رشته 
بمانند.« نگراني خانواده ها بيشتر به خاطر آســيب ديدگي هاي احتمالي در اين رشته است: 
»خانواده ها به خاطر آسيب هاي اين رشته مي ترسند و حق هم دارند ولي كساني كه آنها را از اين 
صدمات مي ترسانند اطالعات كافي از اين رشته ندارند. وزنه برداري دومين ورزش كم خطر در 
جهان است. اگر اين رشته زيان داشت، زنان روسيه، ازبكستان و تايلند كه حرف اول را مي زنند، 
كار نمي كردند. ما براي اينكه خيال خانواده  ها راحت بشود، براي آنها كالس مي گذاشتيم و 
ازشان مي خواستيم تا در كالس هاي تمريني شركت كنند و خودشان از نزديك ببينند كه 
دخترها چطور تمرين مي كنند. در بيشتر كالس ها هم غزاله و غزل حضور داشتند و با ديدن 
آنها و تمريناتشان خيال خانواده ديگر ورزشكاران راحت مي شد.« عصفوري اميدوار است با 
مدال برنز غزاله، دختران راحت تر از قبل جذب وزنه برداري شوند و در اين رشته فعاليت كنند.

دوقلوهاسالآيندهطالونقرهميگيرند
گفت و گو با مريم عصفوري مربي خواهران وزنه برداري كه اجازه پيدا نكرد در مسابقات قهرماني جهان كنار آنها باشد 
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يكتا جمالي 3مــدال ديگر براي وزنه بــرداري زنان ايران 
گرفت؛ 2نقره و يك برنز جهاني. يكتا اگر 3كيلوگرم بيشتر 
وزنه مي زد، مي توانست روي ســكوي اول بايستد. او كه 
خردادماه در مســابقات قهرماني جهان 2021تاشكند با 
3مدال برنز، نخستين مدال هاي جهاني را براي وزنه برداري 
زنان ايران به دست آورده بود، اين بار در مسابقات قهرماني 
نوجوانان جهان روي سكو رفت. يكتا كه 26آذرماه امسال 
17ساله مي شود، عصر ديروز در عربستان صاحب 2نقره و 
يك برنز شد. او در دسته 81كيلوگرم وزنه زد و در يك ضرب 
با ركورد 90كيلوگرم برنز گرفت. جمالي در آخرين حركت 
خود پشت وزنه 93كيلوگرم ايســتاد تا شانسش را براي 
گرفتن مدال طــال امتحان كند اما نتوانســت اين وزنه را 

مهار كند.
جمالي در حركت دوضرب هم مــدال نقره گرفت. او ابتدا 
وزنه 107كيلوگرمي و سپس وزنه 115كيلوگرمي را باالي 
سر برد و نقره اش را قطعي كرد. اين وزنه بردار با مهار وزنه 
119كيلوگرمي مي توانســت صاحب طالي مجموع شود 
اما اين وزنه را هم انداخت. يكتــا در مجموع هم با ركورد 
205كيلوگــرم صاحب مدال نقره شــد. 2مــدال نقره او 
باارزش ترين مدال هايي هستند كه تا كنون در وزنه برداري 
زنان به دست آمده است. روزهاي گذشته هم غزاله حسيني 

مدال برنز دوضرب وزن 59كيلوگرم را گرفته بود.
ديروز در وزن يكتا جمالي، ناديا گادليا از گرجســتان به 
مدال طال رســيد. ركوردهاي او 3كيلوگرم ســنگين تر 
از ركوردهاي يكتا بــود. وزنه بردار گرجــي در يك ضرب 
90كيلوگرم، در دوضــرب 117كيلوگــرم و در مجموع 
208كيلوگرم وزنه زد. او 2مدال طالي مجموع و دوضرب 
و مدال نقره يك ضرب را گرفت. طالي يك ضرب اين وزن 
به ليزارا هرناندز از مكزيك رسيد. او 92كيلوگرم وزنه زد اما 
چون در دوضرب 108كيلوگرم وزنه زد، با ركورد مجموع 
200كيلوگرم در رده چهارم ايستاد. مدال برنز مجموع هم 
به داريا مشچريكووا از روسيه رسيد كه در يك ضرب 87كيلو 

و در دوضرب 114كيلوگرم وزنه زد.
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  نرده هاي كنار اتوبان مدرس به سرقت رفته است
مدت زيادي است كه نرده هاي كنار اتوبان مدرس به سرقت مي رود 
و هر روز از اين نرده ها كم مي شــود. چرا نهادي ناظر بر حفظ اموال 

عمومي نيست؟ 
خدابنده از تهران

  بيمارستاني در پرديس؛ نيازمند نظارت مسئوالن
بيمارستاني در پرديس بعد از فوت 2نفر كه علت آن قصور كادر درمان 
بود تعطيل شد. بعد از حدود 2سال تعطيلي از 6 ماه قبل اين بيمارستان 
مجددا بازگشايي شد ولي تخلفات مختلف همچنان در آن ادامه دارد. 
نكته اول هزينه هاي بسيار ســنگين و عدم پذيرش بيمه هاست كه 
شهروندان را دچار مشكالت بسيار مي كند. رفتار برخي كادر درمان 
در اين بيمارستان مناسب نيست و به نظر مي رسد آمار فوتي هاي آن 
باالست. ضروري اســت بر كادر درمان نظارت بيشتري صورت گيرد 
و به كارگيري آنها براساس تخصص ها باشــد نه اينكه مثال از باغبان 
به عنوان كادر درمان يا كمك درمان اســتفاده شــود. از سوي ديگر 
زباله هاي عفوني بيمارستان قاطي زباله هاي شهرداري در روبه روي 
مجتمع ساحل بيمارستان دپو مي شود. از بازرسان وزارت بهداشت و 

دانشگاه شهيد بهشتي تقاضاي رسيدگي عاجل داريم.
روستايي از شهر جديد پرديس

  تعويض مديران در سطوح كارشناسي اصولي نيست
يكي از علل كندي امور اجرايي و تكرار اشتباهات در كشورهاي در حال 
توسعه تعويض مرتب مديران در سطوح كارشناسي است، كساني  كه در 
سايه سال ها كار، مسيرهاي بهينه را يافته اند با تعويض مديران سطوح 
باال دستخوش تغيير مي شوند و افراد جانشين دوباره كارها را از نقطه 
صفر شروع مي كنند.خوب است از كشورهاي توسعه يافته بياموزيم 
و تغييرات را صرفاً در اليه هاي باالي نظــام اجرايي آن هم درصورت 

ضرورت انجام دهيم.
مجتبي تهراني از تهران

  ايستگاه گلستانه در شهرك خانه اصفهان؛ نيازمند سايه بان
در ابتداي خيابان گلستانه از ســمت ميدان  ماه فرخي شهرك خانه 
اصفهان، در ايســتگاه اتوبوس شــهري فقط 2تابلو وجود دارد و از 
نيمكت و سايه بان در اين ايستگاه اتوبوس شركت واحد اتوبوسراني 
خبري نيست. لطفاً شهرداري منطقه8 اصفهان در اين مورد الزم و 

ضروري اقدام كند.
محمود بليغيان از اصفهان

  سوخت رانندگان تاكسي اينترنتي واريز نشد
اعتبار سوخت رانندگان تاكســي اينترنتي به موقع واريز نمي شود و 
اكنون 3 ماه اســت كه پرداخت اين اعتبار به تعويق افتاده است. بدتر 
اينكه رانندگان تاكسي اينترنتي اصال نمي دانند اين مشكل را از كدام 
ارگان پيگيري كنند و در اين شرايط گراني سوخت و قطعات خودرو 

چگونه به كار ادامه دهند. 
فتحي از تهران 

   نگهداري تنقالت كودكان بيرون مغازه ها نگران كننده است
در مورد نگهداري پفك و چيپس بيرون مغازها هميشه نگراني دارم و 
بارها با شهرداري، فرمانداري و اداره بهداشت صحبت كرده ام اما مثل 
يك توپ بين اين ادارات پاسكاري مي شــوم و هيچ مسئولي خود را 
موظف به اقدامي در اين خصوص نمي داند. مضر بودن پفك و چيپس 
بر هيچ كس پوشيده نيست، حاال نگهداري آن در هوا و نور غيرمتعارف 
و آالينده را هم به مضرات آن بيفزاييد. واقعا بايد براي اين موضوع فكر 
جدي كرد زيرا مصرف كننده اصلي اين تنقالت كودكان معصوم و از 
همه جا بي خبرند. هم مسئوالن به فكر باشند و هم به بچه ها آگاهي 

بدهيم كه از داخل مغازه ها خريد كنند.
غالمرضا فتحي زاده از دزفول

  مشکل سگ هاي ولگرد در ساختمان هاي شركت حفاري
وجود سگ هاي ولگرد جنب منازل شركت حفاري بلوار شاهد اهواز و 
بيمارستان نفت، امان ساكنان اين شهرك و باقي شهروندان را گرفته 
است كه اين وضعيت زيبنده نيســت و خطرناك است. از مسئوالن 

شركت نفت و شهرداري توقع داريم به رفع اين مشكل اقدام كنند.
حيدري از اهواز

  وقت فروشي منشي ها در برخي مطب هاي پزشکي
اغلب پزشكان توصيه مي كنند كه بيمارانشان را 6 ماه يك بار ببينند اما 
به تازگي برخي منشي ها براي بازارگرمي و اينكه نشان دهند سر اين 
پزشك خيلي شلوغ است و مثال ما براي وقت مريض ها خيلي ارزش 
قائليم مي گويند به فرض براي فرورديــن در دي ماه وقت رزرو كنيد 
درحالي كه شما هر روزي به مطب پزشك برويد جاي خالي هست ولي 
منشي ها اين وقت ها را گران تر از قيمت ويزيت به بيماراني كه بدون 
نوبت مي آيند، مي فروشــند. با اين تعداد پزشكي كه در كشور داريم 
تنها تعدادي از پزشكان ترافيك كاري بسيار دارند كه به دليل استفاده 
از تجربيات آنها تحمل نوبت هاي طوالني قابل تحمل است ولي اينكه 
پزشكان جوان و بعضا گمنام با اين بازي ها ســعي در بازاريابي دارند 

موضوعي است كه نيازمند نظارت نهادهاي مربوطه است.
براتي از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

تنها شاهد آتش سوزي 
مرگبار، آلزايمر دارد 

مرگ زن صاحبخانه و مرد مســتاجر در ميان 
شــعله هاي آتش، در حالي  تيــم جنايي را با 
معمايي پيچيده روبه رو كرده كه تنها شاهد 
حادثه، آلزايمر دارد و نمي داند چه اتفاقي رخ 

داده است. 
به گزارش همشــهري، عصر يكشنبه گزارش 
مرگ يك زن 88 ســاله و مردي 61 ساله در 
جريان آتش سوزي در خانه اي در پايتخت به 
قاضي محمد تقي شــعباني، بازپرس جنايي 
تهران اعالم شد.  حادثه در يك خانه قديمي 
در شــرق تهران رخ داده بــود و قربانيان نيز 
صاحبخانه و مستاجر او بودند. صاحبخانه زني 
بود كه بر اثر سوختگي شديد جان باخته و مرد 
مستاجر نيز به دليل دودگرفتگي به كام مرگ 
رفته بود. شواهد نشان مي داد؛ مرد مستاجر 
به همراه همسرش در آپارتماني كه زير طبقه 
همكف قرار داشــت زندگي مي كردند و زن 

صاحبخانه در طبقه اول.
جســد صاحبخانه در پاگــرد افتــاده بود و 
بررسي ها نشان مي داد كه در ميان شعله هاي 

آتش سوخته و جانش را از دست داده است. 
در چند قدمي او نيز، جسد مرد مستاجر افتاده 
بود كه روي بدنش آثار سوختگي وجود نداشت 
كه به دليل استنشاق دود ناشي از آتش سوزي، 

جان باخته است.
در نزديكي اجساد، يك ظرف 4 ليتري بنزين 
افتاده بــود و اين يعني آتش ســوزي عمدي 
بوده اســت.  به نظر مي رســيد كه محتويات 
داخل ظــرف بــر روي زن صاحبخانه ريخته 
شده و او آتش  گرفته بود و دود ناشي از همين 

آتش سوزي جان مستاجر را هم گرفته بود. 
همه شواهد از اين حكايت داشت كه جنايتي 
رخ داده است، اما مشخص نبود كه دقيقا چه 
اتفاقي افتاده. تنها شــاهد ماجرا، همسر مرد 
مستاجر بود كه دچار اختالل حواس و آلزايمر 
بود. وقتي ماموران ســراغ وي رفتند، او حتي 
يادش نمي آمد كه چه اتفاقــي افتاده و تصور 
مي كرد كه ماموران پليس پيك پيتزا هستند. 

ايــن زن چيــزي از حادثه آتشــين و مرگ 
همسرش و زن صاحبخانه را به ياد نمي آورد و 
در اين شرايط 2 فرضيه پيش روي تيم جنايي 
قرار گرفت.  نخست اينكه، مرد مستاجر با زن 
صاحبخانه به دليل اختالف درگير شــده و با 
بنزين او را آتش زده كــه خودش نيز به دليل 

دودگرفتگي فوت شده است. 
اما فرضيه دوم از اين قرار است كه فرد ديگري 
وارد خانه قديمي شده و به دليل اختالف با زن 
صاحبخانه و انتقامجويي وي را به آتش كشيده 
و مرد مســتاجر نيز پس از اطــالع از حادثه، 
براي نجات زن صاحبخانه وارد عمل شده، اما 
خودش به دليل دودگرفتگي جان باخته است. 
هنوز هيچ يــك از اين فرضيه هــا به نتيجه 
نرسيده اســت و هم اكنون اجســاد قربانيان 
به پزشكي قانوني منتقل شــده و گروهي از 
كارآگاهــان اداره دهم پليــس آگاهي تهران 
مامور شــده اند تا با انجام تحقيقات ميداني و 
بررسي تصاويردوربين هاي مداربسته اطراف 
محل حادثه ، اسرار مرگ زن صاحبخانه و مرد 

مستأجر را فاش كنند.

كالهبرداري پيامکي از 
مشتاقان سفر به عتبات 

عاليات
»شما برنده كمك هزينه سفر به عتبات عاليات 
شــده ايد«؛ اين پيامك، نخســتين بخش از 
نقشه اعضاي باند كالهبرداري بود. آنها با اين 
ترفند طعمه هايشان را فريب داده و در ادامه با 
دسترسي به  حساب بانكي شان، آنها را خالي 
مي كردند. به گزارش همشــهري، رسيدگي 
به اين پرونده از چندي قبل با شكايت 2نفر در 
پليس فتای استان گلستان آغاز شد. يكي از آنها 
گفت: چند روز قبل پيامكي برايم ارسال شد كه 
در آن نوشته شده بود »شما برنده كمك هزينه 
سفر به عتبات عاليات شده ايد«، با اينكه در هيچ 
مسابقه اي شركت نكرده بودم اما با شماره اي 
كه در پيامك آمده بود تماس گرفتم. آن طرف 
خط، مردي جوابــم را داد و ادعا كرد نماينده 
يكي از مؤسسه هاي معروف است. او طوري با 
من صحبت كرد كه كوچك ترين شكي نكردم 
و تحت تأثير چرب زباني اش به او اعتماد كردم. 
او در ادامه از من خواست تا براي انجام كارهاي 
مالي سفر به عتبات عاليات شماره كارت و ساير 
اطالعات بانكي ام را به او بدهم و من هم همين 
كار را كردم اما يك روز بعد متوجه شدم كه از 
حساب بانكي ام چند ميليون تومان برداشت 
شده است. با اظهارات شاكيان، تحقيقات آغاز 

شد و 3كالهبردار دستگير شدند. 
سرهنگ ابراهيم پرســا، رئيس پليس فتای 
استان گلســتان با اعالم جزئيات اين پرونده 
گفت: در جريان بازجويي هاي اوليه از متهمان 
معلوم شــد كه با اين ترفند از افــراد زيادي 
كالهبــرداري كرده اند. او ضمن هشــدار به 
شــهروندان براي پيشــگيري از وقوع چنين 
ســرقت هايي، گفت: اگــر افــراد پيامكي با 
محتواي برنده شــدن از طريق شــماره تلفن 
همراه شــخصي دريافت كردند، حتماً به آن 

شك كنند و مراقب باشند كه در دام نيفتند. 

 تصميم هولناك پزشك زنان
پس از سقط جنين مرگبار

مدتي پس از مرگ زن  باردار هنگام 
عمل غيرمجاز سقط جنين، خانم داخلي

دكتــر كــه در برابر اتهــام قتل 
شــبه عمد قرار گرفته بود در اقدامي دردناك به 

زندگي خود پايان داد.
به گزارش همشهري، مدتي قبل به بازپرس جنايي 
تهران خبر رســيد كه خانم دكتــري با خوردن 
تعدادي قرص به زندگي خود پايان داده اســت. 
جســد اين زن جوان در مطبش در غرب تهران 
پيدا شده بود و وقتي مأموران كالنتري در محل 
حاضر شدند، با انجام بررسي ها پي بردند كه وي 

خودخواسته، به زندگي اش پايان داده است.
بررسي ها حكايت از اين داشت كه اين زن پزشك 
زنان و زايمان بوده است اما هنوز علت خودكشي 
او معلوم نبود تا اينكه در ادامه تحقيقات، ســرنخ 

مهمي درباره انگيزه وي به دست آمد.

جراحي مرگبار 
ماموران متوجه شدند كه زمستان سال گذشته، 
زن جواني در مطب اين پزشك جانش را از دست 
داده بــود. در آن زمان وقتــي كارآگاهان پليس 

آگاهي تهران، به دستور قاضي حبيب اهلل صادقي، 
بازپرس جنايــي پايتخت خود را بــه اين مطب 
رساندند. متوفي زني جوان بود كه پيكر بي جانش 
در يكــي از اتاق هاي مطب به چشــم مي خورد. 
بررسي ها حكايت از اين داشــت كه او به همراه 
شوهرش به مطب پزشك زنان و زايمان مراجعه 
كرده بود تا جنين 14هفته اي خود را سقط كند اما 

هنگام عمل جانش را از دست داده بود.
شــوهر اين زن در تحقيقات به كارآگاهان گفت: 
همســرم در هفته چهاردهم بارداري بود كه در 
سونوگرافي به ما گفتند بچه دچار مشكل ژنتيك 
است. يك روز قبل يعني 29بهمن ماه از منزلمان 
در كرج به مطب خانم دكتــر مراجعه كرديم كه 
پس از معاينه قرار شد روز بعد يعني سي ام بهمن 
به مطب برويم تا عمل سقط جنين را انجام بدهد.

وي ادامه داد: من و همســرم روز حادثه به مطب 
خانم دكتر رفتيم و همســرم به همراه پزشك و 
منشي به اتاق عمل رفتند اما لحظاتي بعد به من 
خبر دادند كه حال همسرم بد شده و لحظاتي بعد 
هم گفتند كه او و جنينش جانشــان را از دست 
داده اند. با اين اطالعات بازپــرس جنايي تهران 

دستور انتقال جسد زن جوان را به پزشكي قانوني 
صادر كرد تا علت اصلي مرگ وي مشخص شود. 
از سوي ديگر بازپرس پرونده براي پزشك زنان و 
منشي مطب پزشــك نيز قرار قانوني صادر كرد، 
چرا كه در بازرسي از مطب وي، وسايل و لوازمي 
كشف شد كه نشان مي داد او دست به سقط جنين 

غيرقانوني در مطبش مي زده است.
پرونده مرگ زن باردار در دادسرا تحت رسيدگي 
بود و پزشكي قانوني علت مرگ وي را شوك ناشي 
از ســقط جنين اعالم كرد. در اين شرايط بود كه 
بازپرس جنايي دســتور احضار خانم پزشك كه 
مجوز قانوني براي انجام سقط جنين در مطب را 
نداشت، صادر كرد. اما تنها چند روز بعد از صدور 
اين دستور بود كه خانم پزشك با خوردن قرص در 
مطبش به زندگي خود پايان داد. با خودكشي اين 
پزشك، احتمال مي رود كه وي پس از عمل سقط 
جنين مرگبار روي بيمارش به شدت متاثر و دچار 
عذاب وجدان شــده بود. همچنين وي به خاطر 
اتهامي كه در برابر آن قرار گرفته و مي بايســت 
در دادســراي جنايي تهران حاضر مي شد، دچار 
استرس زيادي شده بود و همه اينها مي توانست 
انگيزه  او براي پايان دادن به زندگي اش باشــد. با 
مرگ خانم دكتر تحقيقات در اين پرونده همچنان 
ادامه دارد چرا كه خانواده زن جواني كه در مطب او 
فوت شده پيگير ماجرا هستند و از مقصران مرگ 

دخترشان شكايت دارند.

2ميليون گرفتار در سيل چين

دستگيري سارقان آب در گرگان

پسربچه 3ساله پاكستاني 
قرباني كودك آزاري

نيز گفت: كبودي ها به خاطر اين است كه هادي آن روز از باالي  پله ها 
افتاد. عالوه بر اين هر وقت با برادرش بازي مي كرد آسيب مي ديد. 
سوختگي ها به دليل اين است كه هادي و بچه هاي ديگرم به شدت 
كنجكاو و بازيگوش هستند و هرازگاهي با گاز بازي مي كردند. آنها 
هنگام بازي با گاز چندين بار از ناحيه دست دچار سوختگي شده اند.
همســر اين مرد هم گفته هاي شــوهرش را تأييد كرد. اين زوج 
پاكستاني كه به سختي مي توانستند به زبان فارسي صحبت كنند 
در حالي چنين ادعايي مطرح كردند كه آثار ســوختگي روي كمر 
پسرشان نشان مي دهد ادعاي آنها درباره بازي بچه هايشان با گاز، 
فاصله زيادي تا حقيقت دارد. عالوه بر اين آثار كبودي و سوختگي 
روي بدن و دستان پســر ديگر آنها نيز وجود داشت كه با توجه به 
خطر كودك آزاري، بازپرس دستور داد 2پسر ديگر اين زوج تحويل 
بهزيستي شوند؛ اين زوج پاكستاني نيز بازداشت شده اند و تحقيق از 

آنها براي كشف حقايق بيشتر ماجرا ادامه دارد.

به دستور بازپرس جنايي تهران پدر و 

مادر اين كودك بازداشت شدند

شركت مترو، بابت خرابي پله برقي متروي محمديه عذرخواهي مي كند
روابط عمومي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان »پله برقي متروي ميدان محمديه همچنان 
خراب اســت« در ســتون با مردم روز 21مردادماه پاسخ داده است: 
» احتراما ضمن تشكر از مسافر گرامي، به اطالع مي رساند در ايستگاه 
تقاطعي متروي ميدان محمديه در خط7، تعداد 12دستگاه پله برقي 
ســالم و فعال وجود دارد و احتماال منظور مسافر محترم، نقص فني 
يكي از پله هاي برقي )دسترســي از سالن فروش بليت به سكو( است 
كه پس از يك روز، در مورخ نوزدهم مردادماه مشــكل برطرف شد و 
مورد استفاده مسافران محترم قرار گرفت. شركت بهره برداري مترو 
به خاطر مشكل پيش آمده، از تمام مسافران گرامي ايستگاه يادشده 

عذرخواهي مي كند.«

  شليك به مرد ايراني 
 در خاك تركيه

مرد ايراني كه  قاچاقي وارد خاك تركيه شده بود 
با شليك مأموران پليس تركيه در منطقه مرزي 

جانش را از دست داد. 
به گزارش همشهري، چند وقت قبل مرد ايراني 
تصميم گرفت براي زندگــي و پيداكردن كار به 
تركيه سفر كند. او با پرداخت پول به قاچاقچيان 
انسان راهي شــهر مرزي ايران و سپس به صورت 
غيرقانوني وارد خاك تركيه شــد امــا فكرش را 
نمي كرد كه حادثه مرگباري در انتظارش باشــد. 
در مرز تركيه، مأموران پليس تركيه به سمت مرد 
ايراني تيراندازي كردند كه اين اتفاق منجر به مرگ 
او شد. به دنبال اين حادثه، خانواده مرد ايراني راهي 
دادســراي جنايي تهران شدند و به طرح شكايت 
پرداختند. آنها خواستار رسيدگي به اين پرونده 
شدند و براي مقصران مرگ مرد ايراني درخواست 
مجازات كردند. در اين شــرايط قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس شــعبه چهارم دادسراي جنايي 
تهران دســتور داد تا از طريق پليس بين الملل، 
تحقيقات گسترده درباره مرگ مرد ايراني صورت 
بگيرد و پليس تركيه مستندات خود را در اين باره 

تحويل دستگاه قضايي ايران بدهد.

  شتر، 2نفر را 
  به كشتن داد

برخورد پژو206 با شــتر و انحراف آن از مســير، 
باعث جان باختن 2نفر و مجروح شدن 2نفر ديگر از 

سرنشينان اين خودرو شد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه يكشنبه شب 
در محدوده سه راهي روستاي خيرخوجه سفلي 
در جاده گنبدكاووس بــه مراوه تپه اتفاق افتاد و 
در جريان آن يك پژو206 با 4سرنشــين پس از 
برخورد با يك شتر كه در ميان جاده آمده بود از 
مسير منحرف شد. اصغر نودهي، رئيس جمعيت 
هالل احمر گنبدكاووس در اين باره گفت: يكشنبه 
شب برخورد يك دستگاه پژو206 با يك نفر شتر 
و به دنبال آن ســتون برق در محدوده سه راهي 
روستاي خيرخوجه سفلي در جاده گنبدكاووس 
به مراوه تپه به هالل احمر گزارش شد و نيروهاي 
اين سازمان و امدادگران اورژانس به محل حادثه 
اعزام شــدند. وي در ادامه گفت: در اين حادثه بر 
اثر شدت ضربه، 2نفر در محل حادثه جان خود را 
از دست داده و 2نفر ديگر مصدوم شده بودند كه 
توسط نيروهاي امدادي به مركز درماني منتقل 
شــدند. به گفته او پيكر قربانيــان حادثه پس از 
رهاســازي از داخل خودرو به مأمــوران نيروي 

انتظامي تحويل داده شد.

بارش شديد باران در استان شانشــي در چين باعث 
جاري شدن سيلي هولناك شــده كه تا كنون حدود 
2ميليون نفر از مردم اين استان را تحت تأثير قرار داده 
است. به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي چين، 
سازمان مديريت اورژانس استان شانشي اعالم كرده كه 
بيش از يك ميليون و 750هزار نفر در 76شهر استان 
شمالي شانشي تحت تأثير اين ســيل قرار گرفته اند و 
تا كنون بيش از 120هزار نفر از آنها تخليه شــده و به 

مكا ن هاي امن منتقل شده اند.

گفته مي شــود كه خسارات اين ســيل ممكن است 
بدتر از سيلي باشد كه 3ماه پيش استان هنان چين را 

دربرگرفت و باعث مرگ 300نفر شد.
هر چند هنوز آمار دقيقي از قربانيان سيل اخير چين 
منتشر نشده، اما مرگ 4افسر پليس بر اثر رانش زمين، 
كشته شدن 3نفر و ناپديد شدن 11نفر در جريان سقوط 
يك اتوبوس به درون رودخانه تأييد شده است. اين سيل 
همچنين برخي از آثار باستاني ازجمله بخش هايي از 
ديوار قديمي در اطراف شهر باســتاني پينگيائو را در 

معرض خطر قرار داده و باعث توقف عمليات 60معدن 
زغال سنگ كه در اين استان فعاليت داشتند شده است.

روز گذشته شبكه تلويزيوني جهاني چين گزارش داد 
كه روستاها در آب غرق شده، 17هزار خانه فروريخته 
و ساكنان را گرفتار كرده و برخي از سدها نيز فروريخته 

است. 
همچنين تصاوير هوايي نشــان مي دهد كه خاك زير 
پل هاي راه آهن شسته شده و آنها را در معرض سقوط 

قرار داده است.

سارقان آب با ايجاد انشعاب مخفيانه در آب شرب گرگان از آن براي آبياري 
زمين هاي كشاورزي اســتفاده مي كردند اما ســرانجام دستشان رو شد و 

دستگير شدند.
به گزارش همشهري، ماجراي اين انشــعاب غيرمجاز زماني فاش شد كه 
كارشناسان اداره آب و فاضالب استان گلستان هنگام بررسي يكي از خطوط 
انتقال آب در مقايسه حجم ورودي و خروجي اين لوله كه در شرق گرگان 
واقع شده است پي  بردند كه خروجي آب هيچ تناسبي با حجم ورودي آب 
ندارد و به احتمال زيادي در اين خط انشــعابي غيرقانوني وجود دارد و آب 
شرب به سرقت مي رود. اين خط انتقال آب از اهميت زيادي برخوردار بود؛ 
چراكه بخش مهمي از آب شرب مردم گرگان را تامين مي كرد و اين ماجرا 
باعث مشكل در تامين آب مورد نياز مردم شده بود. در اين شرايط تحقيقات 
ادامه پيدا كرد تا اينكه مأموران اداره آب موفق شــدند انشــعاب غيرمجاز 
را كشــف كنند. شــواهد حاكي از آن بود كه 2نفر به طور مخفيانه در خط 

انتقال آب، انشعاب ايجاد كرده و حجم زيادي از آب را براي آبياري زمين های 
كشاورزي شان استفاده مي كنند. افشاي ماجراي سرقت آب خيلي زود به 
دادستاني گزارش شد و با مجوز قضايي 2متهم پرونده دستگير و انشعاب 

غيرمجازشان برچيده شد.
حجت االسالم والمسلمين سيدرضا سيدحسيني، دادستان عمومي و انقالب 
مركز استان گلســتان با اعالم جزئيات اين پرونده از آغاز رسيدگي قضايي 
خبر داد و گفت: رســيدگي به اين پرونده به يكــي از بازپرس هاي توانمند 
دادسراي گرگان سپرده شــد و معاون حقوق عامه دادستاني نيز همراه با 
بازپرس پرونده، از محل اين مخزن و خط انتقالي كه بخش قابل توجهي از 

آب آشاميدني مردم شهر گرگان را تامين مي كند، بازديد كردند.
وي ادامه داد: بررسي هاي اوليه نشان مي دهد متهمان اين پرونده كه 2نفر 
هســتند، از يكي از خطوط اصلي انتقال آب به گرگان به صورت غيرقانوني 
انشعاب گرفته و با بخشي از اين آب زمين هاي كشــاورزي خود را آبياري 

مي كردند. براي روشن شــدن ابعاد ديگر اين ماجرا، پرونده با دقت در حال 
بررسي و تكميل تحقيقات اســت و به تدريج همه متهمان و مظنونان اين 

پرونده به دادسرا احضار خواهند شد.
دادستان عمومي و انقالب مركز استان گلستان به شهروندان اطمينان داد 

كه در برخورد با متخلفان اين پرونده، با هيچ كس مماشات نخواهد شد.

مرگ دردناك پسربچه 3ساله پاكستاني در يكي از 
بيمارستان هاي تهران و وجود آثار شكنجه روي بدن جنايي

او موجب شــد تا بازپــرس جنايي تهران دســتور 
 بازداشــت والدين وي را صــادر كند تا اســرار ايــن حادثه تلخ

فاش شود.
به گزارش همشــهري، ظهر يكشــنبه هجدهم مهرماه به قاضي 
محمدتقي شعباني، بازپرس جنايي تهران خبر رسيد كه پسربچه 
3ساله اي به نام »هادي« در يكي از بيمارستان هاي تهران جانش را 
از دست داده و به نظر مي رسد كه او قرباني كودك آزاري شده است.

با دســتور بازپرس جنايي، گروهي از مأموران پليس آگاهي تهران 
براي انجام تحقيقات راهي بيمارستان شدند. شواهد نشان مي داد 
كه پسربچه 3ساله اهل پاكستان است كه به همراه خانواده اش در 

يكي از محله هاي جنوب تهران زندگي مي كردند.
او توسط پدر و مادرش براي درمان به بيمارستان منتقل شده بود 
و براساس گفته پزشكان، شــكم او متورم شده بود و حال وخيمي 
داشت. به رغم تالش پزشكان، كودك پاكستاني جانش را از دست 
داد و چون مرگ او مشكوك بود و آثار كبودي و سوختگي روي بدن 
و دست و پاهاي كودك وجود داشت، مسئوالن بيمارستان ماجرا را 

به پليس گزارش كردند.
در اين شرايط بازپرس جنايي دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني 
را صادر كرد تا علت اصلي مرگ كودك مشخص شود. از سوي ديگر 

دستور بازداشت پدر و مادر وي كه هر دو اهل پاكستان هستند نيز 
صادر شد.

ادعاي بي گناهي 
زوج پاكستاني صبح ديروز براي انجام تحقيقات به دادسراي جنايي 
تهران منتقل شدند و پيش روي بازپرس جنايي تهران قرار گرفتند. 
آنها مدعي شدند كه نقشي در مرگ كودك شان نداشته اند و منكر 

هر گونه كودك آزاري و شكنجه او شدند.
پدر كودك درباره علت مرگ پسر خردسال شان گفت: من و همسرم 
سال ها قبل براي كار و زندگي از پاكستان به ايران آمديم و در يكي از 
محله هاي جنوب تهران ساكن شديم. به جز هادي كه 3سال داشت 

و فوت شد، 2پسر ديگر كه 5ساله و 18ماهه هستند نيز داريم.
وي ادامه داد: چند روز قبل پسرم هادي با برادر بزرگ ترش در حال 
بازي روی راه پله ها بود كه ناگهان پسر بزرگم او را هل داد و همين  
باعث شد تا هادي تعادلش را از دست بدهد و به پايين پله ها بيفتد. 
دســت و پايش در اين حادثه كبود و زخمي شد و از آن پس هادي 
مدام مي گفت در ناحيه شكم احساس درد شديدي مي كند كه ما به 
او شربت مسكن داديم. اما همچنان درد داشت تا اينكه روز حادثه 
ناگهان حالش بد شد و از هوش رفت. من و مادرش هم به سرعت او را 

به بيمارستان رسانديم اما پسرمان دوام نياورد و فوت شد.
وي درباره آثار كبودي و سوختگي روي دست و بدن پسر 3ساله اش 
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ادبیات

جنبش ادبي »اولیپو« با »ايرادي در كار است« به بازار نشر آمد 
معماييكپرواز

جايزه ادبي معتبر گنكور در سال 
2020بــه رمــان »ناهنجاري« 
)L'Anomalie( نوشته اِروه 
لو ته لیه رسید. لو ته لیه 64ساله 
نويســنده و زبان شــناس اهل 
فرانسه و يكي از اعضاي جنبش 
ادبــي »كارگاه ادبیــات بالقوه« 
مشــهور به »اولیپو« اســت. به 
تازگي، »نشر شما« با همكاري 
انتشارات »بهجت« اين رمان را 
با ترجمه محمود سلطانیه و حامد 

فوالوند با عنوان »ايرادي در كار اســت« منتشر كرده است. اين 
كتاب در فرانسه فروش خوبي داشته و حتي پیش از اينكه لو ته لیه 
براي آن برنده جايزه گنكور شود، ناشران خارجي حق ترجمه آن 
را خريده بودند. حاال، انتشار اين كتاب به زبان فارسي اين امكان را 
به وجود آورده تا كتابخوانان ايراني با يكي از جنبش هاي ادبي مهم 
و نويسنده خوش قريحه اي كه در ايران چندان شناخته شده نیست 
آشنا شوند و امكان مطالعه كتابي را به دست آورند كه تصويري از 
جهان امروز را منعكس كرده اســت. پیش از اينكه به خود كتاب 

بپردازيم، ابتدا تاريخچه جنبش ادبي اولیپو را از نظر مي گذرانیم.

اوليپو؛يكمرورسريع
در سال 1960، رمون كونو، نويسنده و شاعر فرانسوي، به همراه 
فرانسوا لو لیون، مهندس شیمي و نويسنده، جنبش ادبي اولیپو را 
 Ouvroir« مخفف عبارت )Oulipo( پايه گذاري كردند. اولیپو
de littérature potentielle« به معناي »كارگاه ادبیات 
بالقوه« است. پايه گذاران اين جنبش در جست وجوي ساختارها و 
الگوهاي نويني بودند كه نويسنده ها مي توانستند به دلخواه خود 
از آنها استفاده كنند. كونو نويسندگان جنبش اولیپو را موش هايي 
توصیف مي كند كه قصد فرار از هزارتويــي را دارند كه خود آن را 
ساخته اند. به طور ساده مي توان گفت نويسندگان اولیپو به دنبال 
امكانات ادبي اي غیر از ادبیات موجودند. آنها براي رسیدن به اين 
مقصود الزامات و قیودي را به كار مي بندند كه ســبب مي شود به 
نتايجي متفاوت از آنچــه در ادبیات معمول وجود دارد دســت 
يابند. اين الزامات  گاه بســیار ساده و گاه بســیار سخت هستند. 
براي نمونه، ژرژ پرك، نويسنده فرانسوي، در رمان 290صفحه اي 
»محوشدگي«)1969(، مطابق با همان الزامات و محدوديت هاي 
اولیپو، مطلقا از حرف »e« استفاده نكرده است. اهمیت كتاب پرك 
صرفا به دلیل فقدان حرف »e« در آن نیست، بلكه موضوع جالب 
اين اســت كه نبود اين حرف به تم اصلي كتاب بدل شده است. 
در نمونه اي ديگر، هري متیوز، نويســنده آمريكايي و يكي ديگر 
از اعضاي اولیپو، در كتــاب »لذت هاي منحصربه فرد« 61صحنه 

مختلف را با 61شیوه متفاوت بیان مي كند.
شیوه هايي كه نويسندگان اولیپو براي نوشــتن به كار مي گیرند 
بي شباهت به روش هاي رياضي نیست و باعث ايجاد معاني خاص در 
ساختارهاي منحصر به فرد مي شود. با اينكه بسیاري از نويسندگان 
در هنگام نوشتن تمايل دارند كه از هر قید و بندي كه آنها را محدود 
سازد حذر كنند، اما نويسندگان اولیپو معتقدند كه الزامات و قیود 
باعث مي شود كه آنها شــیوه ها و راهكارهاي ادبي خالقه اي براي 

نوشتن برگزينند.

چهايراديدركاراست؟
اروه لــو ته لیه كــه چهارمین دبیــر جنبش ادبي اولیپو اســت، 
نويسندگي حرفه اي را از 1991با انتشــار داستان هاي كوتاهش 
آغاز كرد. او در رمان »ايرادي در كار است« منطق و خرافات را در 
مقابل هم قرار مي دهد و به آن بخشي از وجود انسان نقب مي زند 
كه عموما ناديده گرفته مي شود. لو ته لیه زماني رياضي دان بوده، اما 
به گفته خودش ديگر دغدغه رياضي ندارد، با اين حال چه در محتوا 
و چه در ساختار آخرين رمانش، نشانه هاي واضحي از عالقه او به 
دنیاي اعداد وجود دارد. اما داســتان »ايرادي در كار است« از چه 
قرار است؟ در ژوئن2021، رويدادي ديوانه كننده در پرواز پاريس 
ـ نیويورك زندگي صدها زن و مرد را زير و رو مي كند. فرود اجباري 
و قرنطینه مسافران و خدمه نشان مي دهد كه چیزي »ناجور« و 
نامرسوم مشاهده شده، نوعي نابهنجاري در اين رويداِد مرموز وجود 
دارد كه ذهن متخصصان را مشغول كرده  است. به اعتقاد منتقدان 
ادبي، در رمان »ايرادي در كار است« عبور از مرزهاي میان ادبیات، 

هنر و علوم دقیقه به اوج خود رسیده  است.
لوته لیه اين كتاب را به گونه اي نوشته كه در كنار پايبند بودن به 
سبك هاي ادبي مدرن به شكلي هوشمندانه بر محدوديت هاي ادبي 
غلبه كرده و خواننده را با تركیبي از ژانرهاي مختلف ادبي، از يك 
داستان هیجان انگیز علمي تخیلي و عامه پسند گرفته تا يك رمان 
روانشناسي و فلسفي با رويكردي درون نگر كه مملو از اشارات ادبي 
ا ست، مواجه مي كند. لوته لیه خود درباره اين كتاب گفته: »ايرادي 
در كار اســت، رماني تجربي نیســت وگرنه من مرزهاي ژانرهاي 
مختلف را تا آخرين جاي ممكن به عقب مي راندم. من مي خواستم 
روي ويژگي خوانش پذيــري متن تمركز كنم؛ بــه اين معنا كه 
ژانرها در متن قابل مشاهده هســتند، اما نه به طور اساسي. كتاب 
داراي رنگ خاصي است، اما به شدت رنگي نیست تا از پراكندگي 
جلوگیري و بر تعلیق متمركز شود. نامزد شدن در مهم ترين جوايز 
ادبي جهان و برنده شدن جايزه معتبر ُگنكور سال 2020فرانسه در 
كنار ترجمه شدنش به بیش از 37زبان نشاني از آن است كه نبايد از 

كنار اين كتاب به سادگي گذشت.
كتاب »ايرادي در كار است« نوشته اروه لو ته لیه با ترجمه محمود 
سلطانیه و حامد فوالدوند در نشر شما و با همكاري نشر بهجت در 

500نسخه به قیمت 110هزار تومان منتشر شده است.

افسانهزندگيشيرين
ذهن كودكانه و قصه هاي آسماني

 

قصه هايي كه بــراي كــودكان مي گويیم 
به دلیل اعتماد فراواني كه كودك به ما دارد 
جاي مهمي در ذهنشان پیدا مي كند و نقش 
مهمي در ساحت بخشیدن به ذهن و نگاه 
آنها به دنیا و نقشه هايي كه براي آينده خود 
تصوير مي كنند، خواهد داشت. ما در طول 
زندگي به  احتمال زيــاد قصه هايي را كه از 
آدم هاي امن و مورد اعتمادمان مي شنويم، 
دنبال و آنها را زندگي مي كنیم. افسانه اي كه 
انیمیشــن »روي  ماه« ساخت سال2020 
كمپاني نتفلیكس روايت مي كند، زندگي 
دخترك چیني را در يك خانواده پیشــه 
ور معمولي شــكل مي دهد. زندگي آرام و 
عاشقانه اين خانواده در جريان است و مادر 
كه طبعي لطیف و شــاعرانه دارد، افسانه 
اساطیري »چانگاي« را چنان با جزئیات و 
ملموس براي دخترش تعريف كرده كه او 
به طرفدار پر و پا قرص اين ايزد بانوي ماه، 
دختر خداي آب و همسر تیرانداز آسماني 
تبديل شده و زندگي مطلوب را زندگي اين 
زن جاودانه و شريك ابدي مرد مي داند. مادر 
به بیماري ســختي مبتال مي شود و فوت 
مي كند و هیبت افسانه چانگاي در زندگي 
»في في« فرو مي ريزد. با آمدن نامادري به 
خانه، تالش دخترك براي جســت وجوي 
چانگاي واقعي اوج مي گیرد. در اســتعاره 
انیمیشن كه براي بیان بلوغ فكري في في 
به كار رفته او ســفینه اي مي ســازد، به  ماه 
مي رود و با چانگاي واقعي مالقات مي كند. 
چانگای افسرده و ناكام منتظر كمك است 
و في في در جريان جســت وجو براي پیدا 
كردن راه نجات چانگاي، راه رهايي خودش 
را پیدا مي كنــد و به زمیــن بازمي گردد. 
آنچه او در اين رؤياي نمادين ديده اســت 
از او آدمي براي زندگي زمیني مي ســازد و 
افســانه ايزد بانوي  ماه براي او معناي تازه 
و ســازگارانه تري از زندگي مي سازد. ذهن 
كودكان بســیار انتزاعي و جســت وجوگر 
عمل مي كند. آنها مي توانند به هر پديده اي 
معنايي منحصر به فرد بدهند و با آن ساختار 
ذهني منحصر به فردي را براي خودشــان 
بسازند. اگر اين ساختار ذهني متناسب با 
شرايط زندگي و واقعیت اطراف او باشد، اين 
ساختار در اختیار زندگي او قرار مي گیرد و 
در غیر اين صورت كــودك عصبي و ناتوان 
از ناهماهنگي، آشفته و پريشــان و ناآرام 
رفتار مي كند، به زمیــن و زمان بي اعتماد 
مي شود و همواره از زندگي ناراضي و طلبكار 
خواهد بود. استعاره هاي افسانه هاي كهن، 
الگوهاي متناقض زندگــي را به گونه اي در 
كنار هم مي آورند كه پاســخ اغلب سؤاالت 
اساسي، ســخت و حتي بي پاسخ زندگي از 
قبیل هويت، عشق ورزي و جدايي، معناي 
زندگي و ماجراي انواع بي پايان رابطه را در 
كنار هم جاي مي دهند تا ذهن ما بتواند در 
جايي متناسب با موقعیت خويش در میانه 
طیف اين پاسخ هاي به شدت متنوع، جايي 
براي آرام و قرار يافته و قصه را متناسب با نیاز 
خود معنا كند و باور كند تا حیات ذهني او به 
سالمت ادامه يابد. صرف نظر از هر پاسخي 
كه مي يابیــم، يافتن اين محدوده پاســخ 
حیاتي اســت. مانند في في كه مي پذيرد 
تنها ماده شیرين كننده كلوچه هاي كارگاه 
شیريني پزي، شیرين كننده مورد استفاده 
مادر نیست. او پس از مالقات با چانگاي ياد 
گرفته دلبســتگي به يك شــیرين كننده، 

زندگي را به كام او تلخ خواهد كرد.

هرساله در زمان برگزاري جشــنواره فیلم كودكان و نوجوانان، 
پرداختن به ســینماي كودك به يكي از موضوعات ثابت اغلب 
رسانه ها بدل مي شود؛ گويي بررسي سینماي كودك و نوجوان 
در رسانه ها نیز مثل خود جشنواه فیلم كودك دچار نوعي تكرار 
شده و در ديگر مواقع سال كه اخبار مهم تري وجود دارد، نمي شود 
به ســینماي كودك پرداخت. با وجود اين، در گفت وگو با نادره 
تركماني، كارگردان سینماي كودك و نوجوان، سعي كرديم از 
زاويه اي متفاوت و با رويكردي انتقادي به موضوع سینماي كودك 
نگاه كنیم. تركماني سابقه ساخت فیلم هايي مثل »خاله سوسكه« 
)1389( و »گورداله  و عمه غوله« )1393( را در كارنامه اش دارد 
و در جشنواره امسال فیلم كودك نیز يكي از منتورهاي پنجمین 

المپیاد فیلمسازي نوجوانان است.

سينمايكودكحتي2سالپيشهمكهكرونا
نبودومشــكالتاقتصاديكمتربود،حالوروزخوشــي
نداشت.درشرايطكنوني،سينمايكودكايرانميتواند
آثاريتوليدكندكهكودكانونوجوانانايرانيكهمحصوالت
جذابروزسينمايجهانراديدهاند،عالقهمندبهتماشاي

اينفيلمهاباشند؟
بگذاريد من بپرســم مگر پیش از كرونا هنرهاي تجسمي مثل 
گالري ها و نمايشگاه هاي نقاشي و... رونق داشت يا ساير بخش هاي 
فرهنگ و هنر وضع خوبي داشتند؟ اساسا مقوله هنر به راحتي با 
مسائل اقتصادي سنجیده مي شود درحالي كه نبايد به طور كلي 
هنر و به طور خاص ســینما را صرفا با معیار موفقیت اقتصادي 
سنجید. اين روزها حتي سینماي بزرگســال هم، به رغم اكران 
در سینما و اكران آنالين، رونق ندارد و بي مخاطب است. سینما 
يك جريان فرهنگي اســت؛ يك بُعد فرهنگي است. در سرتاسر 
دنیا، مردم آنقدر كه به فیلم ديدن تمايل دارند به كتاب خواندن 
تمايل ندارند. با اغلب ناشران و نويســندگان كه حرف مي زنید، 
معتقدند كه دارند در اين وضعیت نابود مي شــوند. آيا مي شود 
گفت چون مردم كم كتاب مي خوانند، ديگر نبايد كتاب نوشت! 
به همین سادگي نمي شود درباره پديده هاي هنري حكم صادر 
كرد و مثال گفت چون سینماي كودك وضع خوبي ندارد بايد آن 

را حذف كرد.
طبيعتاحكمصادرنكردم.فقطمعتقدمدريك
بازارسالمرقابتيسينمايكودكايرانباكيفيتيكهازآن

سراغداريمنميتواندباقيبماندودوامبياورد.
سینماي كودك پیش از كرونا ضربه هاي كاري خورده بود و كرونا 
شرايط را بدتر كرد. اما شما به من بگويید اگر ما فرزندي داشته 
باشیم كه در مدرسه نمره هاي الزم را نیاورد و توقع ما را برآورده 
نسازد، آيا او را از مدرسه بیرون مي آوريم و اجازه نمي دهیم كه به 
تحصیلش ادامه دهد يا به او كمك مي كنیم كه پیشرفت كند و 
به حد مطلوب برسد؟ همین سینماي كودك در سال هاي دهه 
60 دوران طاليي اي داشت. اصال ســینماي ايران را در جهان با 
سینماي كودك شناختند. پس از انقالب كه سینما دچار ركود 
بود و تولیدي وجود نداشت و تولیدات قديمي هم نمي توانستند 
به نمايش درآيند، اين سینماي كودك بود كه سینماي ايران را 
حفظ كرد. حاال اگر اين سینما روزگار خوبي ندارد، درست نیست 
تعطیلش كنیم. اين سینما نیازمند اســت كه از جهات مختلف 
مورد حمايت قرار بگیرد، درست مانند همان بچه اي كه در درسش 
موفق نیست. جايي كه مي توانســت از سینماي كودك حمايت 
كند، آموزش و پرورش بود كه به سینماي كودك كم لطفي كرد. 
آموزش و پرورش مي توانست به مدارس بگويد كه دانش آموزان را 
به تماشاي فیلم هاي كودك ببرند، اما به جاي اين به مدارس اعالم 
مي كرد كه بچه ها را به ديدن فیلم هايي مثل »ملك ســلیمان«، 
»نفوذي« و »رسوايي« ببرند. يا صداوسیما مي توانست فیلم هاي 

كودك را بخرد و به ســینماي كودك كمك كند، ولي اين كار را 
انجام نداده است.

مشكلايناستكهسينمايكودكبراياينكه
سرپابماندمدامنيازمندحمايتاست.دانشآموزخودشبايد
حقانتخابداشتهباشدكهفيلميراببينديانبيند،نهاينكه
بهاجبارمدرســهبهديدنفيلمكودكبرود.جزاين،وقتي
دستاندركارانسينمايكودكهميشهرويحمايتدولت
تأكيدميكنند،بايدانتظارداشتهباشندكهدرنهايتفيلمي

بسازندكهمطابقباخواستسفارشدهندهباشد.
قبول دارم كه ســینماي كودك بايد بتواند دخل و خرج كند و 
روي پاي خودش بايستد ولي چنین چیزي فعال مقدور نیست و 
اين بچه نیاز به كمك دارد. اين روزها رقابت با كمپاني هاي بزرگ 
سینما كه فیلم كودك مي سازند براي ما بسیار سخت شده است. 
در جهان، سوپراستارهاي سینما در فیلم هاي كودك حضور دارند 
و اين نشان مي دهد كه سینماي كودك مهم است. پس بايد به اين 
سینما توجه كرد. شهرداري براي بچه ها پارك و بوستان مي سازد 
و اين نشان مي دهد كه شهرداري به موضوع كودكان توجه دارد، 
ولي اگر  بخواهیم كه براي تبلیغ فیلم كودك بیلبورد رايگان در 
اختیار ما بگذارد، قبول نمي كند. يا در تلويزيون آثار زيادي براي 
كودكان تولید مي شــود كه كیفیتشــان نزديك به صفر است. 
تلويزيون رسانه خصوصي نیســت و بودجه اش از منابع عمومي 
تامین مي شود، پس چرا به كیفیت آثار كودك توجه نمي كند؟ اگر 
تلويزيون با سینماي كودك همراهي مي كرد، هم براي سینماي 

كودك و هم براي تلويزيون اتفاقات خوبي رخ مي داد.
اگرسينمايكودكبتواندجذابيتداشتهباشدو
برايكودكانونوجوانانوخانوادههايشانمهمباشد،قاعدتا
نهادهايديگرراحتترحاضربههمكاريباآنهستند،چون
حداقلميدانندكهاينسينماســوداقتصاديدارد،امادر
وضعيتفعلينميشودجاييرابهخاطرهمكارينكردنبااين
سينماسرزنشكرد؛مضافبراينكهاغلبفيلمهايكودكبا

حمايتدولتيساختهميشوند.
همیشه اين انگ روي سینما كودك بوده كه فیلم هاي كودك با 
حمايت دولتي ساخته مي شوند و سرمايه گذار خصوصي حاضر 
به سرمايه گذاري در اين سینما نیســت، درحالي كه اين حرف 
درست نیست. در سینماي كودك افرادي مثل غالمرضا موسوي 
يا سیدجواد هاشمي از بخش خصوصي هستند كه فیلم هايشان 
بدون دريافت بودجه دولتي ساخته مي شود و اتفاقا به موفقیت 
هم رسیده اند. سینماي كودك با وجود همه مشكالتش، به دلیل 
وجود 13ـ12میلیون كودك و نوجوان در كشور جايگاه مهمي 

دارد كه بايد به آن توجه شود.
يك نكته مهم ديگر هم وجود دارد و آن اينكه در فیلم هاي خارجي 
ســینماي كودك، به رغم همه ويژگي هاي مثبتشان مثل تبلیغ 
دوستي، محبت، اعتماد به نفس، عشــق و...، خشونت مضموني 
تكرارشونده است. البته من خودم تماشاگر آثار خارجي هستم و 
بسیاري از آنها مثل كارهاي هايائو میازاكي را دوست دارم، ولي 
نمي شود خشــونت موجود در برخي از اين آثار را ناديده گرفت. 
كودكان ايراني، به دلیل شــرايط اجتماعي و مســائل سیاسي و 
اقتصادي اي كه در جامعه وجود دارد، نیاز به تماشاي آثاري دارند 
كه صلح و دوســتي و آرامش را به آنها بیاموزد. ما به اندازه كافي 
خشونت داريم و ديگر نیاز نیســت كه سینماي كودك ما تبلیغ 

خشونت كند.
پسشــمافكرميكنيدتفاوتسينمايكودك
ايرانباآثارخارجيميتوانددرعاريازخشــونتبودِن

فيلمهايايرانيباشد.
در واقع براي احیاي سینماي ايران بايد به سمت سینماي سالم 
خانوادگي برويم. مي توانیم نام اين ســینما را سینماي كودك 
بگذاريم ولي نبايد فراموش كنیم اگر ســینماي سالم خانوادگي 
در ايران رونق بگیرد از كوچك تا بزرگ به سینما رفتن و تماشاي 

فیلم در سینما عالقه نشان خواهند داد.  

جمالرهنمايي
روانشناس

ياوريگانه
روزنامه نگار

احيايشورايعاليسينما
رئیس سازمان سینمايي كشور از احیاي شوراي  عالي سینما خبرداد.  رئیس سازمان سینمايي 
كشور با اعالم خبر احیاي شوراي  عالي سینما گفت: با پیگیري هاي وزير ارشاد، نخستین جلسه 

شوراي  عالي سینما، آذرماه سال جاري با حضور رئیس جمهور برگزار مي شود.
به گزارش همشهري، محمد خزاعي،ادامه داد: شوراي  عالي ســینما پس از وقفه اي 8 ساله 
با تالش ها و پیگیري هاي وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي، به زودي در عالي ترين سطح برگزار 
خواهد شد. اعضاي شوراي  عالي سینما پس از بررسي و ارزيابي هاي گسترده انتخاب شدند و 
به زودي معرفي خواهند شد. اين شورا، همزمان با نخستین نشست آن با حضور رئیس جمهور 
آغاز به كار مي كند. رئیس سازمان سینمايي كشور با اشاره به بخش هايي از مهم ترين اهداف 
شوراي عالي سینما، عنوان كرد: اعمال سیاست هاي متمركز در حوزه سینماي ايران براي اجرا، 
توسط تمامي دستگاه هاي اجرايي و مراجع ذيربط درچارچوب الگوي اسالمي- ايراني پیشرفت 
و آرمان هاي بلند انقالب اسالمي، پیشــرفت همه جانبه كمي و كیفي توانمندي هاي ملي در 
عرصه سینما، پیشرفت متوازن زيرساخت هاي سینماي ايران، تقويت مؤلفه هاي سینماي ملي 
و انقالبي به عنوان يكي از عناصر هويت اســالمي ايراني، رونق اقتصاد سینما و توانمندسازي 
بخش هاي غیردولتي فعال درحوزه سینما از جمله هدف های ما در اين زمینه است. همچنین 
حمايت و هدايت ســینما در جهت تحقق اهداف كالن فرهنگي انقالب اســالمي و منويات 
رهبري، ارتقاي حضور اثرگذار و مشاركت ســینماي ايران در عرصه بین المللي، گسترش، 
تنظیم و ساماندهي بازار فیلم در راستاي توسعه اقتصاد سینما و پاسخگويي به نیازها و مطالبات 
مخاطبان، افزايش كمي و ارتقاي كیفي تولیدات ســینما با توجه به مضامین، موضوعات و 
سوژه هاي ارزشمند، تقويت و ساماندهي آموزش و پژوهش سینمايي متناسب با رويكردها و 
جهت گیري هاي پیشرفت و تعالي سینما و شناسايي و پرورش استعدادهاي جديد و تربیت 
نیروهاي متخصص و متعهد به ارزش هاي اسالمي- انقالبي در كشور ازجمله اين اهداف است.
خزاعي با بیان اينكه با توجه به دغدغه جدي رئیس جمهور و وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي، 
اين شورا بعد از 8 سال تعطیلي، احیا مي شود، افزود: احیاي شوراي  عالي سینما پس از سال ها 
تعطیلي، در دولت سیزدهم و حمايت شخص رئیس جمهور به عنوان عالي ترين مقام اجرايي 
كشور از فعالیت اين شورا، نشان دهنده اهمیت و جايگاه راهبردي سینما و مرجعیت فرهنگي 
آن در جامعه است. رئیس سازمان ســینمايي اظهار امیدواري كرد كه اين اقدام بتواند براي 
سینماي ايران درگام دوم انقالب و در جهت تحول و بازسازي انقالبي و اعتالي آن مؤثر باشد. 
وي در پايان عنوان كرد:  به شخصه از رئیس جمهور و   وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به دلیل توجه 
و اهتمام ويژه به نیازهاي سینماي كشور تشكر و قدرداني مي كنم و باور دارم بركات و نتايج 

فعالیت اين شورا باعث رونق، پويايي و بالندگي بیشتر سینماي كشور خواهد شد.

جورج كلوني قصد ندارد وارد عرصه انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا شــود. او دونالد 
ترامپ را سیاستمداري پخمه توصیف كرد 

كه به انجام كارهاي سطحي عالقه دارد.
به گزارش هالیوود ريپورتر، جورج كلوني در 
گفت وگو با آنديو مار از بي بي سي، ورود دوباره 
به عرصه سیاست را رد كرده و گفته كه يك 
زندگي آرام و زيبا را ترجیح مي دهد و درصدد 
كاهش حجم زيادي از كارهاي خود اســت. 
اين كارگردان و فیلمنامه نويس 60ساله كه از 
هواداران جو بايدن است، به اين مسئله اشاره 
كرد كه آمريكا به عنوان يك كشور، هنوز در 
حال بازيابي و احیاي خود از آسیب هايي است 
كه سیاست هاي دونالد ترامپ به اين كشور 
وارد كرد. او كه براي تشريح و تبلیغ فیلم »بار 
ظريف« آخرين كار سینماي اش با بازيگري 
بن افلك در يكي از برنامه هاي گفت وگومحور 
بي بي سي، حضور يافته بود در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا قصد دارد كانديداي انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا شود، گفت: خیر؛ 

چراكه دنبال يك زندگي زيبا هستم.
او افــزود: درصدد هســتم پروژه هاي كاري 
كمتري را بپذيرم و تا زماني كه سالم هستم 
و بیمار نشده ام، دوست دارم بسكتبال بازي 

كنم و به كارهايي كه دوست دارم، بپردازم.
جورج كلوني در ادامه گفت: امسال 60ساله 
شده ام. من و همسرم خیلي كار مي كرديم و 
البته هنوز هم خیلــي كار مي كنیم. من در 
گپ وگفتي كه با همسرم داشتم به او گفتم 
كه ما بايد به ســال هاي آينــده زندگي مان 
به عنوان سال هاي »هالسیون« يا آرامش نگاه 
كنیم. )هالسیون، پرنده اي مشابه سیمرغ در 
شرق است كه مردم غرب باستان بر اين باور 
بودند كه در چله زمســتان دريا را آرام نگه 
مي دارد( من تا 80ســالگي، 20سال فاصله 
دارم. 80 هــم يك عدد واقعي اســت. مهم 
نیســت كه چقدر كار كنید يا چه بخوريد، 
اين مسائل اين واقعیت را تغییر نمي دهد كه 
80ساله شده ايد و در مسیر سال هاي پاياني 
زندگي قرار گرفته ايد؛ به همین دلیل من به 
همسرم گفتم ما بايد از اينكه در اين سال هاي 
باقیمانده عمرمان از زندگي تا حد امكان لذت 
خواهیم برد، مطمئن شــويم. جورج كلوني 
نگراني هــا از كاهش محبوبیــت جو بايدن 
درنظرسنجي ها را بي اهمیت دانست و گفت 
كه بايدن همچنان با میــراث ترامپ درگیر 
اســت. اين مانند آن اســت كه يك كودك 
مضروب شده اي كه روحیه اش تضعیف شده 

را به مدرسه ببريد و تصور كنید در روز 
اولي كه او به مدرسه مي رود 

همه  چیــز خــوب پیش 
خواهد رفت. هنوز خیلي از 
آسیب هاي به جا مانده از 
دوران ترامپ بايد ترمیم 
و خیلي از مســائل بايد 
درست شود و بهبود امور 
بعد از يك دوره تخريب 

زمان بر خواهد بود.
كلوني با اشاره به اينكه 
ترامپ همچنان به عنوان 
عنصري مهم در سیاست 

آمريكا حضور خواهد داشت، گفت: امیدوارم 
آمريكايي ها با كمي هوشیاري و هوشمندي 
بیشتر نسبت به گذشــته، زمینه ساز ورود 

دوباره وي به كاخ سفید نشوند.
اين بازيگر آمريكايــي در ادامه گفت: ترامپ 
پیش از  آنكه وارد عرصه سیاســي شود نیز 
فردي پخمه و احمق بود. او مردي بود كه از 
نظر اجتماعي كارهاي جالبي نمي كرد. تمام 
چیزي كه او به آن اهمیت مي داد، آشــنايي 
با افراد كم اهمیت و انجــام كارهاي خالف 
عرف يك سیاســتمدار بود. جورج كلوني از 
حامیان حزب دمكرات آمريكاست و پیش تر 
در سال2008 از باراك اوباما، در سال2016 
از هیــالري كلینتــون و در 2020 از جــو 
بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
حمايت كرده بود. او پیش تــر نیز به عنوان 
يك فعال سیاســي و در جايگاه سفیر صلح 
به كشورهاي آسیايي و آفريقايي سفر كرده 
بود. آخرين و جديد ترين اثر ســینمايي كه 
جورج كلوني آن  را كارگردانــي كرده فیلم 
»بار ظريف« است كه با اقتباس از رماني به 
همین نام اثر جي.آر مورينگر با فیلمنامه اي 
از ويلیام موناهان ساخته شده است. ويلیام 
موناهان پیش تر به خاطــر نگارش فیلمنامه 
»رفتگان«)2006( برنده جايزه اسكار شده 
بود. فیلــم »بار ظريف« در ابتدا قرار اســت 
در تاريــخ 17دســامبر)26آذر( به صورت 
محدود در سینماهاي منتخب در نیويورك 
و لس آنجلس روي پرده  سینماها برود و در 
ادامه از تاريخ 22دســامبر)3دي(، اين فیلم 
به صورت گســترده اكران خواهد شد.  فیلم 
داستان پسري را روايت مي كند كه به دنبال 
جايگزيني براي پدر ناپديد شده خود است. 

براســاس آخرين گزارش ها، جورج كلوني 
همچنین قرار است در فیلمي به كارگرداني 
»جان واتس« در كنار برد پیت ايفاي نقش 
كند. جان واتس، ســابقه كارگرداني3فیلم 
از ســري فیلم هاي مــرد عنكبوتي ازجمله 
»مــرد عنكبوتي: راهي به خانه نیســت« را 
در كارنامه خود دارد. هنــوز جزئیات فیلم 
جديد استوديوهاي اپل با بازي جورج كلوني 
 و برد پیت، ازجمله نام و داســتان اين فیلم

 افشا نشده است.

60سال بدون سياست
كلوني: در انتخابات رياست جمهوري آمريكا كانديدا نمي شوم 

فرحنازدبلشكي
مترجم

ندازندي
روزنامه نگار

احياي سينماي 
ايران با سينماي 
خانوادگي

 گفت وگو با نادره تركماني
درباه سینماي كودك و نوجوان 

یه
 ته ل

ه لو
ارو
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كيوسك

 بــا وجــود تبليغات گســترده و 
دعوت هاي مكرر احزاب و جريانات گزارش

سياسي-ديني عراق از مردم براي 
مشــاركت در انتخابات پارلماني اين كشور طي 
ماه هــاي اخيــر، نتايج اعالم شــده از ســوي 
كميسيون انتخاباتي بســيار دلسرد كننده بود. 
براساس اين آمار، مجموعا نزديك به 41درصد از 
شــهروندان عراقي تصميم گرفتنــد در يكي از 
حســاس ترين انتخابات هاي اين كشور شركت 
كنند؛ آماري كــه معادل كمتــر از 10ميليون 
نفر)از مجموع 25ميليون مشــمول حق راي( 

است.
در اين ميان بغداد با 31درصد، كمترين ميزان 
مشاركت عمومي براي انتخابات را به ثبت رسانده 
است. شــبكه الجزيره اين آمار دلسردكننده را 
پيامي مهم از ســوي بدنه جامعه عراق به طبقه 
سياســي اين كشــور توصيف كرده اســت. در 
گزارش اين شبكه آمده: ناكارآمدي دولت هاي 
متوالي از حل مشــكالت معيشــتي و خدماتي 
نظير بحران برق، فســاد اقتصادي گســترده و 
مناســبات ميان احزاب، مردم عراق را به كلي از 
نظام سياسي اين كشور و اصالح آن نااميده كرده 
است. اين انتخابات نشان داد احزاب بزرگ، بدون 
بازنگري هاي اساسي در عملكرد خود نمي توانند 

همچون گذشته در قدرت باقي بمانند.
البته تأثير »تحريم انتخابات« از سوي اكثريت 
جامعه عراق، تنها محدود به ارســال پيام هاي 
سياسي براي احزاب نيست چراكه كاهش ميزان 
مشاركت، در نتايج رقابت ائتالف هاي انتخاباتي 
نيز به طور غيرمستقيم تأثير داشته است. بر اين 
اســاس ائتالف جريان صدر كه انتظار مي رفت 
در ســايه مشاركت مردمي بيشــتر، در بهترين 
حالت به 60 الي 65كرســي دست يابد، حاال بر 
مبناي نتايج اوليه اعالم شده از سوي كميسيون 
انتخابات نزديك به 80كرسي را در پارلمان آينده 
از آن خود كرده اســت. شــبكه الجزيره يكي از 
داليل موفقيت فراتر از پيش بيني صدري ها در 
رقابت ها را، تحريم انتخابات از ســوي اكثريت 
شهروندان صاحب حق رأي در عراق اعالم كرده 

است.

پيشتازي صدر و موفقيت نسبي احزاب معترض
براي بررسي نتايج انتخابات پارلمان عراق و تأثير 
آن در گرايش فراكسيون اكثريت)فراكسيوني كه 
مسئول انتخاب نخست وزير خواهد بود( پيش از 
هر چيز بايد به ياد داشــته باشيم كه بسياري از 
معادالت تعيين كننده در اين زمينه، با گذشت 
چند هفتــه از انتخابات در جريــان رايزني ها و 
ائتالف هاي متاخر شــكل مي گيرد، آن هم در 
شــرايطي كه هيچ يك از احزاب و ائتالف هاي 
سياسي به پيروزي قاطعي در انتخابات)دست كم 

100كرسي( دست نيافته است. 
براســاس نخستين نتايج رســمي كه عصر روز 
گذشــته، با بيش از 5ســاعت تأخير از ســوي 
كميســيون انتخابات عراق اعالم شــد، پيروز 
اصلي رقابت ها در بيش از 10اســتان )ازجمله 
تمام استان هاي شيعه نشــين جنوب(، جريان 
صدر اســت. اما پس از جريان صــدر، به ترتيب 
ائتالف هاي دولت قانون)نــوري مالكي(، دولت 
ملي)عمار حكيم و حيــدر العبادي( و در نهايت 
فتح)هادي عامري و قيس خزعلي( با فاصله اي 
اندك از يكديگر موفق به كسب رأي شهروندان 
شده اند. از سوي ديگر در استان هاي اهل سنت، 
رقابتــي نزديك ميان 2ائتــالف اراده)خميس 
خنجر( و پيشرفت)محمد الحلبوسي( در جريان 
اســت و ائتالف جبهه نجات به رياســت اسامه 
نجيفي با فاصله قابل توجهي در جايگاه سوم قرار 
دارد. همچنين بررسي مقدماتي نتايج انتخابات 
در مناطق كردنشين بيانگر پيروزي قاطع حزب 
دمكرات كردستان مقابل مهم ترين رقيب خود، 

اتحاديه ميهني است. 
ازجمله نكات قابل توجه در جريان اعالم نتايج 
آرا، توفيق نســبي ليســت »امتداد« در برخي 
اســتان هاي شيعه نشــين جنوب و همچنين 
مركز عراق بوده است. امتداد يكي از ائتالف هاي 
برآمده از جنبش اعتراضي اكتبر2019 در عراق 
اســت كه تصميم گرفت به طور مستقل، بدون 
همراهي با هيچ يك از احزاب شــناخته شده در 
انتخابات شــركت كند. روزنامه العربي الجديد 
اين نتيجه را زنگ خطري بي سابقه براي احزاب 

بزرگ عراقي به شمار آورده است.

خط و نشان مقتدي صدر براي كميسيون انتخابات
بدون شــك مهم ترين حاشــيه روز گذشته در 
انتخابات عراق، تأخير قابل توجه كميسيون در 
اعالم نتايج و در پي آن، پيام هاي هشدارآميز از 

سوي مقتدي صدر و حاميان او بود.
كميســيون انتخاباتــي، متشــكل از قضــات 
مســتقل عراق كه پيش از اين اعالم كرده بود 
نتايج راي گيري را در جريان سازوكاري شفاف، 
به تدريج از ظهر روز دوشــنبه اعالم مي كند، با 
برگزاري نشست هاي خبري متوالي اجراي وعده 
خود را براي چندمين بار به تأخير انداخت. اين 
مسئله با گذشت نزديك به 5ساعت، نارضايتي 
گســترده اي را در ميــان خبرنــگاران و حتي 
شخصيت هاي سياســي عراق به دنبال داشت. 
اما ماجرا از زماني حســاس تر شــد كه مقتدي 
صدر با صدور بيانيه اي فوري، ضمن درخواست 

انتشار علني نتايج نسبت به هرگونه مداخله 
غيرقانوني در شمارش آرا هشدار داد. 

در ايــن بيانيه آمده اســت: كميســيون 
انتخابــات به عنوان امانتــدار مردم عراق 
حق نــدارد مقابــل فشــارهاي داخلي 

و خارجــي براي دخالت در شــمارش 
آرا كوتاه بيايد. همــه بايد بدانند، 

انتخابات مســئله اي داخلي و 
مربــوط بــه حاكميت ملي 

عراق است. همزمان با اين 
پيام، موج گسترده اي از 
حمالت سياسي توسط 
شخصيت ها و رسانه  هاي 
منتســب به جريان صدر 

عليه كميسيون انتخابات و 
برخي احزاب ديگر آغاز شد. 

روزنامه العربي الجديد با اشاره به اين 
حواشي معنادار مي نويسد: پيروزي 
صدري ها، قدرت مانورهاي سياسي 
و رســانه اي اين جريان در بغداد را 
باال مي برد و بر اين اســاس مي توان 
انتظار داشــت تنش هاي سياسي در 
مرحلــه پيش رو به طــور قابل توجهي 

افزايش يابد.

استقبال سرد عراقي ها از صندوق هاي رأي بيانگر بي اعتمادي بخش قابل توجهي از مردم 
به گروه هاي سياسي اين كشور است

سرماي انتخابات در عراق

نيويورك تايمز نوشته كه خانواده هاي آمريكايي 
از ترس ابتالي فرزندان شان به كرونا، همزمان با 
بازگشايي مدارس اقدام به خريد دستگاه هاي 
پرتابل كنترل كيفيت هــوا كرده اند. آنها اين 
دستگاه ها را در كيف فرزندان شان قرار مي دهند 
تا بتوانند وضعيت هواي كالس ها را زيرنظر داشته 

باشند.

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

بحران خشكسالي در غرب 

كنترل هوا در مدارس آمريكا

روزنامه يو اس اي تودي در گزارشي به وضعيت 
خشكســالي در آمريكا و به طور كلي در غرب 
پرداخته و نوشــته كه اين وضعيت، خود عامل 
تشديد آتش سوزي ها در نيمكره غربي است. 
60ميليون نفر از مردم آمريكا در مناطقي زندگي 

مي كنند كه كامال درگير خشكسالي است. 

»پولگزيت«؛ وحشت تازه اروپا 
مخالفان جدايي لهستان از اتحاديه اروپا، در شهرهاي مختلف اين كشور 

به خيابان آمدند تا عليه »پولگزيت« فرياد اعتراض سر دهند

ده ها هزار لهستاني  طرفدار اروپا، در اعتراضي گسترده در شهرهاي لهستان به 
خيايان آمدند و نگراني خود از زمزمه هاي جدايي كشورشــان از اتحاديه اروپا را 

فرياد زدند.
به  گزارش بي بي سي، تظاهرات گسترده در سراسر لهستان در واكنش به حكم 
دادگاهي در اين كشور است كه حكم كرده قوانين اتحاديه اروپا در تقابل با قانون 
اساسي اين كشور هستند. سازمان دهندگان اين اعتراض سراسري گفته اند كه 
مردم در بيش از 100شهر در اين كشور به خيابان ها آمده اند و تعداد معترضان 

فقط در ورشو بيش از 100هزار نفر بوده است.
اين حكم دادگاه اين هراس را در دل لهســتاني هاي طرفدار اروپا انداخته است 
كه كشورشان از اتحاديه اروپا خارج شود. با اين حال دولت گفته است كه چنين 
قصدي ندارد. تصميم دادگاه در پنجشنبه گذشته اين اصل بنيادين در اتحاديه 
اروپا را رد كرده اســت كه قوانين اتحاديه بر قوانين ملي تقدم دارند. اين حكم، 
بزرگ ترين چالشي اســت كه تفوق قوانين اتحاديه اروپا از زمان تصويب شان با 
آن مواجه شده است. اين حكم با انتقاد سياســتمداران در سراسر اروپا مواجه 

شده است.

ماتئوز موراويكي نخست وزير لهستان اما از اين تصميم دفاع كرده و گفته است 
كه حزب حاكم او برنامه اي براي خروج از اتحاديه اروپا يا آنطور كه برخي آن را 
»پولگزيت« )تركيبي از لهستان)Poland( و اگزيت به معناي خروج و برگرفته 

از برگزيت كه به جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا گفته مي شد( مي نامند، ندارد.
او در پي تظاهرات گسترده در حمايت از اتحاديه اروپا در فيسبوك نوشته است: 
»اين ايده افسانه اي مضر است كه مخالفان از آن استفاده مي كنند تا به جايگاه 

لهستان در اتحاديه اروپا لطمه وارد كنند.«
حزب حاكم لهســتان هم احزاب مخالف را متهم كرده است كه با انتشار اخبار 
جعلي مي خواهد عليه دولت اقدام كند و فضا را به نفع حاميان اتحاديه اروپا تغيير 
دهد. تيه ري برتون يكي از مقامات ارشد كميسيون اروپا ديروز گفته است كه با 
وجود حكم دادگاه در لهستان،  حتي يك ثانيه هم به اين فكر نكرده كه پولگزيتي 

در كار خواهد بود.
به گفته او اين كميسيون كه مسئول جمع آوري پيشنهادهاي اعضا براي قوانين 
اتحاديه است، قبل از تصميم گيري درباره واكنش به حكم دادگاه لهستاني، به 
دقت آن را تحليل و بررسي خواهد كرد. كميسيون قبال هشدار داده است كه از 
تمام قدرت خود استفاده می كند تا لهستان را مجبور به همراهي با قوانين اتحاديه 

اروپا كند.

هميشه در اروپا
با وجود حكم دادگاه و برخي زمزمه ها درباره جدايي از اتحاديه، نظرســنجي ها 
نشان مي دهد كه اتحاديه اروپا از حمايت گســترده اي در ميان مردم لهستان 
برخوردار است. اين حمايت، روز يكشنبه كامال عيان بود؛  يعني درست وقتي كه 

اعضاي احزاب مخالف، فعاالن و هنرمندان در تظاهرات خياباني حاضر شدند.
در تظاهرات ورشو، دونالد تاسك رئيس پيشين شوراي اروپا و رئيس حزب مخالف 

»سيويك پلتفرم« از مردم خواست كه از يك لهستان اروپايي دفاع كنند.
در يكي از مراسم اين روز، واندا استاوســكا كهنه سربازي كه در قيام ورشو عليه 
دولت اشــغالي نازي ها در ســال1944 مبارزه كرده بود هم در حمايت از اروپا 
سخنراني كرد؛ »اين اروپاي ماست و هيچ كس قرار نيست ما را از آن بيرون كند.«

حكم جنجالي
دادگاه قانون اساسي لهستان اصل برتري قضايي قوانين اتحاديه اروپا بر قوانين 
ملي را رد كرده است. اين دادگاه، در پي دادخواستي كه نخست وزير لهستان در 

بهار مطرح كرده بود اين مسئله را بررسي و حكم صادر كرده است.
اين نخســتين بار در تاريخ اتحاديه اروپاست كه رهبر يكي از 27كشور عضو اين 
بلوك پيمان هاي بنيادين اتحاديه اروپا را در دادگاه قانون اساسي به چالش كشيده 
است. هدف موراويكي از اقامه اين دعوا اين بوده است كه جلوي قضات لهستاني 
براي زيرسؤال بردن مشروعيت قضات تازه منصوب شده در لهستان را بگيرد. اخيرا 
تغييراتي در سيستم قضايي لهستان انجام شده كه برخي قضات نزديك به دولت 
مستقر را در دادگاه ها منصوب كرده است. براساس قوانين اتحاديه اروپا، قضات 

مي توانند جلوي اين انتصاب ها را بگيرند.
اين تغييرات با انتقاد كميسيون اروپايي مواجه شده چون از نظر اين كميسيون، 
استقالل قضايي دادگاه ها را سلب مي كند و كنترل سياسي روي آنها را افزايش 

مي دهد.
اورسوال فون در الين، رئيس كميسيون اروپا گفته است كه به شدت نگران اين 

حكم است و وعده داده كه اصول بنيادين نظم قانوني اروپا را حفظ كند.
تصميم اين دادگاه آخرين رويداد از روابط عميقا متشــنج اروپا و لهستان است. 
دولت راست گرا و پوپوليست لهستان در مسائل متنوعي از حقوق همجنسگرايان 
گرفته تا استقالل قضايي با كميسيون اروپايي در تقابل است و البته به خاطر اين 
اختالف نظرها، از ده ها ميليارد دالر كمكي كه اتحاديه براي اين كشــور درنظر 
گرفته محروم مانده است. اين كميســيون هنوز بودجه 66ميليارد دالري براي 
مقابله با كرونا در لهستان را تصويب نكرده اســت و عمال اعطاي آن را به اعمال 

تغييرات مورد نظر خود مشروط كرده است.
مذاكرات 2طرف در جريان اســت و برخي تحليلگران معتقدند دولت لهستان 
از اين حكم دادگاه به عنوان اهرم فشار عليه كميســيون اروپا استفاده مي كند 
تا برنامه كمك را زودتر دريافت كند. هفته گذشــته ياسك كارنوسكي سردبير 
هفته نامه طرفدار دولت سيه چي به بي بي سي گفته كه پولگزيت »غيرقابل تصور 

و غيرواقعي« است، هرچند بحث درباره آن در جريان است.
او گفته است كه لهستان هم همچون انگليس كشوري مستقل است اما به اندازه 
انگليس قوي نيست. او همچنين گفته كه لهستان نمي خواهد اتحاديه اروپا با اين 

كشور به عنوان عضو درجه2 برخورد كند.
برخي از بانفوذترين افرادي كه مباحث ضداتحاديه اروپايي را پيش مي كشند، از 
قضا نزديكان ياروسال كاجينسكي، رئيس حزب حاكم اين كشور هستند؛ ريزار 
ترلكي و مارك ساسكي. ساسكي  ماه گذشته از مقابله با »اشغالگران بروكسل« 
صحبت كرده و ترلكي نيز گفته كه انگليس با برگزيت نشــان داده كه مي توان 

ديكتاتوري بوروكراسي بروكسل را با ترك اتحاديه شكست داد.
ترلكي كه رئيس بخش پارلمان حزب حاكم قانون و عدالت است، اصرار دارد كه 
لهســتان مي خواهد در اتحاديه باقي بماند اما گفته است كه اگر مناقشات حل 
نشود، بايد تصميماتي جدي گرفته شود. برخي مي گويند شايد اين زمينه براي 
خروج لهستان از اتحاديه اروپاست و مي خواهد اين كار را زماني عملي كند كه 

اتحاديه از لهستان پول بيشتري براي تامين بودجه  اش درخواست كند.

صدراعظم جديد اتريش معرفي شد

 سناریوهای پیش روی نخست وزیری 
و سرنوشت الکاظمی

بدون شك مصطفي الكاظمي را مي توان يكي 
از موفق ترين شخصيت هاي سياسي در جريان 
تحوالت سال هاي اخير عراق به شمار آورد. او 
بدون وابستگي چشمگير به هيچ يك از احزاب 
بزرگ موفق شد در يكي از بحراني ترين مقاطع 
تاريخ عراق، مديريت اين كشــور را برعهده 
گرفته و ظرف حدود يك سال، ثبات سياسي را 
تا حد قابل قبولي برقرار كند. اكنون سرنوشت 
كاظمي در گروي وزن كشــي هاي سياسي 
پارلمان جديد است. جريان صدر كه هم اكنون 
پيروز انتخابات به شــمار مــي رود ازجمله 
گروه هاي حامي كاظمي به حساب مي آيد؛ اما 
بايد توجه داشت كه اين جريان تنها صاحب 
80كرسي شــده و براي تعيين نخست وزير، 
دست كم به 40الي 50كرســي ديگر نيازمند 
است. به عبارت ديگر، صدري ها به رغم وزن 
باالي سياسي، همچنان بدون تعامل با ديگر 
جريانات سياســي قادر به اجراي برنامه هاي 
خود نيستند. در صورت توافق جريان صدر با 
ائتالف فتح)هادي عامري( و دولت ملي)عمار 
حكيم( مي توان تمديد نخست وزيري كاظمي 
را تمام شده دانســت. اما اگر چنين ائتالفي 
شــكل نگيرد، راه براي گزينه هاي ديگري 
همچون نوري مالكي يا فالح الفياض هموارتر 
خواهد شد. از آنجا كه موضع ائتالف 
دولت ملي در حمايــت از كاظمي 
روشن است، مي توان گفت كليد 
تعيين كننــده براي تشــكيل 
فراكســيون اكثريت و انتخاب 
نخست وزير در دستان ائتالف 
فتح)شــاخه سياسي 
حشد شعبي( قرار 

دارد.

توفان سياســي ای كه اتريــش را در 
آستانه يك بحران بي سابقه قرار داده اروپا

بود، با كناره گيري صدراعظم از قدرت 
و معرفي جانشين او، به آرامش رسيد.

الكساندر شــالنبرگ، وزير خارجه اتريش، ديروز با 
حضور در دفتر الكساندر وان در بلن، رئيس جمهور، 
به عنوان صدراعظم جديد اين كشــور ســوگند ياد 
كرد و جانشــين سباســتين كورتس شد. كورتس 
پس از چنديــن روز مقاومــت در برابــر مخالفان 
به خاطر حواشي ايجاد شده در پرونده سوء استفاده 
او از رســانه ها، روز شنبه اســتعفا كرد. او اتهامات 
مطرح شده عليه خود را نپذيرفت اما گفت كه براي 
جلوگيــري از ورود اتريش بــه هرج و مرج، تصميم 

گرفته از سمت خود كناره گيري كند.
به گزارش خبرگزاري فرانســه، كورتس و شماري 
از اعضاي كابينه او متهم هســتند كه براي تقويت 
جايگاه كورتس در افكار عمومي اتريش، به رسانه ها 
رشوه داده اند. در جريان تحقيقات دادستاني اتريش 
مشــخص شــده كه وزارت دارايي اين كشور بين 
ســال هاي 2016 تا 2018 هزينه انجام و انتشــار 
نظرسنجي هاي  دستكاری شــده به نفع سباستين 
كورتس در رسانه ها را پرداخت كرده است. كورتس 

در آن زمان وزير خارجه اتريش بود و گفته مي شود 
كه اين نظرســنجي ها با هدف جهت دهي به افكار 
عمومي براي رســاندن او به مقام صدراعظمي بوده 

است.
حزب مردم كه همچنان رهبري آن در دست كورتس 
است گرايش راست ميانه دارد و تا سال2024 كه دور 
جديد انتخابات برگزار مي شــود، قدرت را در دست 
خواهد داشت. ســران حزب باهدف عبور از بحران 
سياسي پيش آمده تصميم به كناره گيري كورتس 
از سمت صدراعظمي و جانشيني شالنبرگ به جاي 

او گرفتند. 
كورتس 35ساله است و اكنون اروپا جوان ترين رهبر 
خود را از دست داده اســت. او اما همچنان به عنوان 
يكي از اعضاي پارلمان اتريش به كار خود در سياست 
ادامه خواهد داد. احزاب مخالف دولت با ادامه فعاليت 
كورتس به عنــوان رهبر حزب حاكــم نيز مخالفت 
كرده اند. به گفته آنها »سيستم كورتس« همچنان 
در قدرت است و زمينه سوءاســتفاده دوباره آنها از 

قدرت وجود دارد.
شالنبرگ معروف به »شالي« 52ســاله است و در 
سال1962 در شهر برن سوئيس متولد شده است. او 
از سال2019 تاكنون وزير خارجه اتريش بوده است. 

گفته مي شود شالنبرگ نيز عالقه زيادي به ارتباط 
با رسانه ها داشته و در اين زمينه توانايي بااليي دارد. 
در مراسم اداي ســوگند صدراعظم جديد، مايكل 
لينهارت كه قرار اســت به جاي شالنبرگ وزير امور 
خارجه جديد اتريش باشــد، او را همراهي مي كرد. 
لينهارت پيش از اين به عنوان سفير اتريش در فرانسه 

مشغول به كار بوده است.
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امروز بيستم مهر، روز بزرگداشت حافظ است

عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علی ع: 
آنچه برای تو مقدر شده و بهره ات باشد، از چنگ 

تو نخواهد رفت، پس در طلب، ميانه رو باش.
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بگيريد 20ســال- و قبل از بــروز و ظهور فاطمه عباسی تا همين چند ســال پيش- شما درنظر 
گوشی های هوشمند موبايل، بيشتر كسانی كه كارهای يدی انجام می دادند 
مثل كسانی كه در شاليزارها كار می كردند يا نهايتا كسانی كه سن و سالی 
داشتند دچار بيماری آرتروز می شدند. برخی مشاغل سخت و راننده ها هم 
گاهی در اين ميان آخی سرمی دادند و از آرتروز گاليه می كردند. اما حاال 
ابزار تكنولوژی عامل بيشتر آرتروزهای گردن و دست در ميان مردم است. 
اين روزها هر جا كه برويد، می بينيد بيشتر افراد در حال كار با گوشی تلفن 
همراه هستند. البته اپيدمی اعتياد به گوشی های همراه ظاهراً محدوديت 
سنی هم ندارد. افراد مختلف در تمام سنين، از كودك گرفته تا افراد مسن، 
هر روز ساعات زيادی را به كار با گوشی های همراه خود صرف می كنند. 
تصورش را بكنيد هر كدام از ما در طول شبانه روز حداقل 6ساعت گوشی 
موبايل دستمان است و گردنمان در حالت های مختلف 45درجه ای روی 

صفحه گوشی خم شده و تا اينترنت ياری كند و فيلترشكن نصب شود و 
صفحه ای باال بيايد، نه تنها مهره های گردنمان ساييده شده بلكه دست و 
كتف و آرنج مان هم قولنج می كند و همه اينها در طول زمان تبديل می شود 
به آرتروز كه يك بيماری مفصلی شايع است. قطعاً تا وقتی از فشاری كه 
حالت نامناسب بدن می تواند روی ستون فقرات و مهره ها وارد كند و شدت 
آسيبی كه ممكن است به خود بزنيد آگاه نباشيد، درك خوبی از اين موضع 
نخواهيد داشت. به طور متوسط، وزن سر هر فرد در حدود 5تا6كيلوگرم 
است. به عنوان يك قانون كلی و ســاده می توان گفت كه به ازای هر يك 
سانتی متری كه سرتان را به سمت جلو خم می كنيد، گردن، شانه ها، كمر 
و ستون فقرات بايد حدود 2كيلوگرم وزن بيشتری را تحمل كنند. مثاًل 
كافی است شما برای نگاه كردن به صفحه گوشی تان سرتان را فقط به اندازه 
يك بند انگشــت جلو بياوريد تا گردن تان مجبور شــود وزن يك بچه 
سه چهارماهه را تحمل كند. اين وضعيت گردن و مشكالت ناشی از آن، 

آنقدر شايع است كه پزشكان يك نام جداگانه به آن اختصاص داده اند و به 
آن مشكل »گردن پيامكی« می گويند. تازه اين نامگذاری برای دوره ای 
بوده كه شــبكه های اجتماعی اينقدر ما را معطل خودشان نمی كردند و 
پيامك و گيم و نهايتا يكی دو پيام رسان، همه آن چيزی بود كه در موبايل 

ما يافت می شد.
جالب است بدانيد كه اگر مشــكل گردن پيامكی و حالت نامناسب بدن 
ادامه پيدا كند و فكری بــرای آن نكنيد، در نهايت به مشــكالت بدتر و 
ناخوشايند تری دچار می شويد كه شــايد ديگر درمان آنها چندان ساده 
نباشد، مثل بيرون زدگی ديسك، فرسايش ستون فقرات، آرتروز ستون 
فقرات، از بين رفتن انحنای ســتون فقرات، آسيب به ريشه های عصبی، 
كاهش اكسيژن دريافتی، بی خوابی يا وقفه تنفســی در خواب. راستی 
امروز روز جهانی آرتروز است. به مناسبت اين روز جهانی هم كه شده چند 

دقيقه ای از وررفتن و سياحت در گوشی موبايل و تبلت تان بكاهيد.

آخ از گردن پیامكی

حدود 2سال پيش كه كرونا هوس كرد از ووهان چين 
مثل ماركوپولو به جهانگردی مشــغول شود، كسی سامان رضایی

فكرش را هم نمی كرد چندی بعد شــتر های بيابان های خاورميانه يا پســرعموها و 
دخترعموهايشان يعنی الماهای پرو در آمريكای جنوبی به عنوان درمان اين ويروس 
منحوس معرفی شوند. البته از آنجا كه از قديم گفته اند؛ هركسی از ظن خود شد يار 
من در مورد شتر هم هركسی از ظن خود شــد حكيم باشی و بنابراين دو تلقی كامال 
متفاوت از درمانگری اين بيابانگرد صبور )شتر( رايج شــد. برخی بر اين باور بوده و 
هستند كه درمان شتر به شيوه سنتی و قديمی آن بايد متداول شود و خودشان هم 
پيشــگام شــدند و جرعه جرعه ليموناد تازه شتری سر را كشــيدند و به كارت زرد 
اخطارآميز متخصصان هم اهميتی ندادند. اگر خاطرتان نيســت، ســری به موتور 
جست وجوی گوگل بزنيد؛ چون شرح ماوقع به شكل دقيق آن در روزنامه به طور حتم 

از زير تيغ تيز و مصحح و... جان سالم به در نخواهد برد.
از ليموناد شتری كه بگذريم، تحقيقات دانشــمندان در آن سوی دنيا نشان داد كه 
شتر ها و الماها برای درمان كوويد-19 مفيد هستند؛ با اين تفاوت كه دانشمندان به 
جای ادرار شتر، سراغ پادتن های اين حيوان رفتند و مؤسسه روزاليند فرانكلين هم 
آنطور كه در مجله نيچر كاميونيكيشــنز منتشر شد، اين واقعيت علمی را ثابت كرد. 
كاری نداريم كه اين بار هم برخی سرنا را از سر گشــاد آن زدند، اما آنچه علم تأييد 
كرد اين بود كه پادتن  های شتر ها و الماها، محكم به ويروس متصل می شوند و آن را 
خنثی می كنند. حال آنكه تا پيش از اين فقط پادتن های انسانی با هزينه و دردسر های 

بيشتری عليه ويروس  به كار گرفته می شد.
حاال آنطور كه پروفسور ری  اووز مدير توليد پروتئين در مؤسسه روزاليند فرانكلين و 
نويسنده اصلی اين تحقيق ، می گويد: »پس از توليد محصوالت دارويی به دست آمده 
از پادتن های شتر ها می توان آنها را مستقيما از طريق دستگاه اسپری بينی به مجاری 

تنفسی رساند.«

شتر، كرونا و سرگشاد سرنا

درصد
 مطابق با آخرین سرشماری 
كشور، حدود ۳۶ درصد از 
جمعیت زنان جوان ۱۵ تا 
۳۴ سال كشور را دخترانی 
تشكیل می دهند كه هنوز 
ازدواج نكرده اند و حدود 

2/۳درصد از زنان ۴۵ ساله 
و بیشتر در بازه سنی تجرد 

قطعی قرار دارند.

5
میلیون

طبق این سرشماری، اگر 
جمعیت پسران 2۰ تا ۳۹ 

ساله و جمعیت دختران ۱۵ 
تا ۳۴ ساله مجرد را درنظر 
بگیریم، جمعیت پسران 

2۰ تا ۳۹ ساله مجرد حدود 
۵میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و 
جمعیت دختران ۱۵ تا ۳۴ 

ساله مجرد حدود ۳میلیون 
نفر است.

2
برابر

درواقع نسبت جنسی در 
اینجا حدود ۱۹۱ است كه 

یعنی در مقابل هر ۱۰۰ دختر 
در سن ازدواج ۱۹۱ پسر در 

سن ازدواج داریم و می توان 
گفت نسبت پسران ازدواج 
نكرده در این سنین 2برابر 

دختران است.
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طالبان جمعه ها به تعطيالت مي روند- پارك منطقه ميدان  وردك افغانستان عكس: رويترز اول آخر

عدد خبر

زندگی پديا

مهلــت شــركت در 
سوگواره عكس آيينی 
»اربعين 1400« كه پيش 
از اين قرار بود تا 15 مهر 
باشد، تا امروز تمديد شده 
است. عكس های ارسالی 
در بخش تك عكس كه 
دارای عنــوان و شــرح 
عكس )كپشن( صحيح و 
در بخش مجموعه عكس ها 

نيز دارای بيانيه باشند، مورد داوری قرار می گيرند و 
از امتياز و اولويت بيشتری برخوردار خواهند بود.  
اختتاميه اين سوگواره شــنبه 24 مهر با تجليل از 
استادان پيشكسوت رسول اوليازاده، سيدعباس 
هاشمی و جاسم غصبان پور برگزار خواهد شد. اگر 
عالقه منديد كه در اين سوگواره شركت كنيد، فرصت 
 را از دست ندهيد و همين امروز آثارتان را به نشانی
 bahman.farhangsara.ir/soogvare ارسال 

كنيد.

  »اربعين 1400« 
در قاب تصوير

انجامش بده

حافظ

هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ
از يمن دعای شب و ورد سحری بود

گرينويچ قصه شهر

تفنگ ضد  آلودگی صوتی
مادربزرگ هــا و پدربزرگ های چينی 
كه شمارشــان به چند صد ميليون نفر 
می رسد، مشكل جديدی پيدا كرده اند. 
آنها طبق سنتی چند صد ساله صبح ها 
و عصر ها به ورزش همگانی می پردازند 
و طبق ســنتی چندين ســاله، صدای 
بلندگوهای پخش موسيقی شــان هم 
گوش فلك را كر می كند. اما چند روزی 
است كه بلندگوهايشان ناگهان خاموش 
می شوند. به گزارش خبرنگار گاردين، 
اين قطعی مشــكل فنــی بلندگوهای 
آنها نيســت، بلكه جوان هــای چينی، 
وســيله ای تهيه كرده اند كه بــا آن از 
فاصله 50 متری، اين بلندگو ها را قطع 

می كنند. طبق كاشــف به عمل آمده؛ 
جوانان  ســاكن اطراف اين پارك ها، با 
اسلحه های ضد آلودگی صوتی، به سمت 
پارك امواج راديويــی و مختل كننده، 

شليك می كنند.

اسيد پاشی سايبری
بررســی خبر های دنيا نشان می دهد كه 
انتقام ها هم ديگر شبيه انتقام های قديم 
نيستند. برای نمونه وقوع 2 انتقام گيری 
سايبری و ديتايی در حد اسيد پاشی های 
از مد افتــاده و عهد قجــری فقط طی 3 
روز نشان می دهد كه بايد بيش از پيش، 
مراقب اطالعات ديجيتال خود باشــيم. 
نخستين خبر اين هفته كه بسيار بازتاب 
هم داشت، رفتار عكاسی را روايت می كرد 
كه چون در شب عروسی به او شام نداده 
بودند، تمام عكــس  و فيلم های عروس و 
داماد را پاك كرد. حــاال ديلی ميل خبر 
داده؛ ادمين بخش آی تی چند مدرسه در 
انگلستان، پس از اينكه اخراجش قطعی 

شــد، تمام اطالعات رايانه های مدارس 
را پاك كرده و بعد   گــذر واژه ها يا همان 
پســورد ها را هم عوض كرده است. حاال 
مديران مدرسه مانده اند و چندين رايانه و 

شبكه آموزشی بی مصرف.

الگ آف شو، 2500دالر بگير
 يــك شــركت آمريكايــی به كســانی 
كه بتواننــد 25روز از تمــام پلتفرم های 
شبكه های مجازی بيرون آمده و به جای 
آن فعاليت هــای مثبتــی را انجام دهند، 
2500دالر جايــزه می دهــد. به گزارش 
نيوزبرك شركت AT&T چالش ديتاكس 
يا به نوعی سم زدايی شبكه های اجتماعی 
را معرفی كرد و بسياری از كاربر های فضای 
مجازی هم در تالش برای نام نويســی و 
شركت در آن هستند. شركت كننده ها پس 
از بيرون آمدن از شبكه های اجتماعی شان 
مانند اينستاگرام و فيســبوك و.... بايد به 
فعاليت هايی مانند عكاسی با دوربين های 

پوالرويــد، مطالعــه كتاب يــا يادگيری 
زبان های خارجی بپردازند. در نهايت يك 
نرم افزار ادعای شركت كننده ها را بررسی  و 

صحت و سقم آن  را مشخص می كند.

وداع با مركز  

آخر مصور

مهاجرت نسل جوان اثر »الكس فالكو«

داوود پنهانی 

چند روزی است به خاطر كارم سمت مركز شهر 
می روم. مدت ها بود كه سمت مركز شهر نمی رفتم. 
اين چند روز هم مجبورم با ماشين شخصی بروم. 
مركز شهر جايی است كه تعداد تاكسی ها و موتورها 
از آدم ها بيشتر است. هيچ جايی برای پارك نيست. 
انگار حتی روی درخت ها هم ماشين پارك شده 
است. مركز شــهر تبديل به جايی شده كه همه 
جايش بازار اســت. كوچه ها، محالت و خيابان ها 
همه بازار شده اند، روی شاخه درخت ها، توی النه 
پرنده ها مغازه ساخته شــده و هر خانه ای را   كه 
ببينيد، سال هاست كسی در آن زندگی نمی كند و 
احتماال به انباری برای همان بازارها تبديل شده 
است. مركز شــهر، جايی برای تلفيق ترافيك و 
طرح های ضد ترافيك است. اينجا به هم رسيده اند 
و هر يك بساط خود را پهن كرده اند. از يك سو برای 
پيشگيری از ترافيك قانون محدود كننده نوشته 
شده است و از سوی ديگر برای رفتن به درون همان 

محدوده، به شما گفته می شود كه اگر نياز داريد 
می توانيد با خريد طرح، خود را به مركز برسانيد. 
شهر دارد از مركز دور می شود، همچنان كه نقاط 
مسكونی مركز شــهر اندك اندك جای خود را به 
بازارها می سپرند. توی كوچه های مركز شهر واژه 
بچه محل تداعی آشنايی نمی كند و سايه  درختان 
در حوصله  پيــاده رو نيســت. درخت ها كوچك 
شده اند و پياده روها جلوی موتورها كم آورده اند. 
توی مركز شهر تا چشــم كار می كند انسان های 
عجول از جايی به جــای ديگر می روند و فرصتی 

برای ايستادن، برای تماشای شهر وجود ندارد. 
بايد بروی چون قرار است هر چه زودتر به جايی 
برسی. هر جايی ورای آلودگی و ترافيك و اغتشاش 
مركز شهر. توی مركز شهر از زمين موتور می رويد 
و همين كه بخواهی حواست را خوب جمع كنی، 
يكی هست كه پروازكنان از باالی سرت رد می شود. 
هر بار كه راهی مركز شهر شويم، پيش از رسيدن به 
آنجا، خود را به محدوده فراموشی می رسانيم. جايی 
كه همه عناصر در كنار همديگر قرار می گيرند تا 

بياموزيم كه همه اين ســاعت ها به زودی سپری 
می شوند و در اين سپری شــدن، سهم عمده ای 
به فراموشی می رسد. شايد از اين روست كه مركز 
شهر با تمامی محالت و ساختمان های قديمی، با 
تمام خيابان های كهنسال و آجرهای غبارگرفته 
ديگر قرار نيست در خاطر ما باقی بماند. تند وارد 
می شويم و خيلی سريع از آنجا خارج می شويم. 
در اين فرايند، آنچه منطقی اســت تالش برای 
فراموشی است. ما از مركز شهر می گريزيم چون 
قانون اين منطقه دعوتی اســت بــه گريز. چون 
ترافيك و آلودگی بهانه های خوبی اســت برای 
پيشگيری از حضور شهروندان در مركز شهر. ما 
از مركز شهر می گريزيم حتی اگر تمام بازارهای 
شهر و تمام كافه های شــهر در مركز شهر شكل 
گرفته باشــند. ما چاره ای جز گريز از مركز شهر 
نداريم چه آنكه هر دعوتی به حضور در اين منطقه 
پيشاپيش كالمی برای وداع و خداحافظی است. 
راهی مركز شهر كه می شوی، قرار است به زودی از 

آنجا خارج شوی.

مرگ ماهی
آفرينشی هنری رقم زده. او كوچك مریم ساحلی مرده است. سرنوشت ماهی از مرگ 
و نقره فام بر بستری از شن های باران خورده ساحل، آخرين لحظات 
حيات را پشت سرگذاشته است. به گمانم تن خسته اش كه از تقال 
افتاد، نســيم آواز می خواند و گوش ماهی هــای دور و برش هنوز 
چشم انتظار معجزه  بودند؛ شايد دستی پيدا يا ناپيدا او را به زندگی 

بازگرداند.
زمان   به تماشا نشسته، بی ساعت نمی  دانيم از ظهر گذشته يا هنوز 
تا رسيدنش فرصت هست. باران سر و صورت ساحل شنی را شسته 
و دريا موج می غلتاند روی موج. ابرهای سفيد به ضيافت آسمانی 
آمده اند كه تازه از بارشــی پاييزی فراغت يافته و اما مرگ ماهی، 

خطی كج و معوج انداخته بر تمامی اين شكوه.
ماهی بر بستری از شن، چشم ها را به تماشا می خواند؛ شنی كه پس 
از باران به طاقه ای گشوده از حرير می ماند. تك تك گوش ماهی ها از 
حكايت مرگ اين ماهی باخبرند، ولی ما دست به گريبان با حدس 
و گمان  حرف می زنيم. يكی می گويد: »دريا آلوده  است. حيوان خدا 

بيمار شده و مرده«.
آن يكی هم اول عكس می گيرد و بعد ســر تأسف به چپ و راست 
تكان می دهد؛» كسی چه می داند، شايد از صيد صيادان جا مانده«.
سومی هم يك بند، انواع پساب هايی كه روانه دريا و تاالب می شوند 
را می شمرد و به شــرح مصايب صيد بی رويه و غيرمجاز پرداخته 

است.
من اما وسط همه حرف ها و احتمال های تلخ دلم می خواهد تصور 
ديگری داشته باشم؛ احتمالی ماورای همه اندوهی كه آدمی روانه 
طبيعت ساخته است؛ احتمالی كه نمی شود بلند بگويم: »شايد اين 
ماهی می خواسته به تماشای خشكی بيايد. يك روز هوايی شده و 
گفته بايد رفت. آن وقت همه توانش را جمع كرده و ســينه خيز تا 
اينجا آمده و دم مرگ هم از اين ماجراجويی پشيمان نبوده. يا نه... 
شايد اين نقره فام كوچك، كاردســتی پری دريايی نوجوانی بوده 
كه يك شب آن را زير نور فانوس دريايی با خمير و پولكی كه فقط 
پری ها دارند، ساخته و بعد در گرگ و ميش بامداد، روی شن های 

ساحل جا گذاشته است«.
 



حدیث رند عالم سوز شیراز
 به مناسبت 20مهرماه

 روز بزرگداشت حافظ 

آنچه بیش از شعر حافظ او را فردی شکوهمند می کند، اندیشه آزاد و رهایی بخش اوست 
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ستاره حجتی
خبرنگار

گویی وقتی »شمس الدین محمد« در شیراِز قرن هشتم هجری 
غزل می سرود، می دانست که روزی »رند عالم سوز« ادبیات ایران 
لقب می گیــرد و آوازه اش از مرزهای زبان فارســی فرا رفته و به 
گوش جهان خواهد رسید که می گوید: »صبحدم از عرش می آمد 
خروشی عقل گفت، قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند«. 
اگرچه در قرن های هفتم و هشــتم  هجری شمسی شاهد ظهور 
شاعران و بزرگان ادب پارسی در گســتره فالت ایران هستیم و 
شیراز نیز از این قاعده مســتثنا نبود، اما بی گمان می توان گفت 
که حافظ شــیرازی بیش از هریک از هم عصران خود، در تاریخ 
ادب ایران و جهان شناخته شد و منزلت یافت و کثرت آرایه ها و 
پیرایه ها، او را بیش از هر شاعر دیگری حتی به کتب درسی کشاند.

با وجود اینکه فردوسی می گوید عجم را با شعر پارسی خود زنده 
کرده است، اما خواجه شــمس الدین محمدحافظ شیرازی شعر 
فارسی را برای قرن ها در هر خانه و کاشانه رواج داد. دراین میان 
به حق آنچه مولوی می گوید که »هر کســی از ظن خود شد یار 

من«، برازنده شعر حافظ است و همین موضوع بنایی شد که هنوز 
هم تفأل به دیوان حافظ و باور به اعجاز سخنش درمیان ایرانیان 
رواج دارد؛ آنچنان که خودش چنین می سراید: »شعر حافظ همه 
بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش«.

زیارتگه رندان جهان 
اگرچه ماندگاری شعر حافظ را مدیون طبع خالق این شاعر بزرگ 
در سرایش شعر هستیم، اما »شمس الدین محمد گلندام« )نیمه 
دوم سده هشتم و نیمه اول سده نهم هجری قمری( یار گرمابه و 
گلستان او، اهتمام تام و تمامی در جمع آوری اشعار حافظ داشت 
و دیوان خواجه راز را گردآوری کرد و به آیندگان رســاند. لطف 
کالم حافظ از سال های کوتاهی پس از مرگ او به دل پادشاهان 
ادب دوست ایران نیز نشست و ۶۵ســال پس از وفات، نخستین 
آرامگاه بر مزار او در همین مکانی که به نام حافظیه می شناسیم، 
ازسوی »میرزا ابوالقاسم بابر گورکانی« حاکم فارس به شکل تک 

گنبد ساخته شد.
پس از آن تاریخ در زمان شــاه عباس صفوی و در عصر اوج گیری 
درخشش فرهنگی و ادبی شــیراز و تبدیل این شهر به پایتخت 

فرهنگی ایران، مقبره خواجه شــمس الدین بزرگ تر و مزین به 
تزیینات کاشی عصر صفوی شد. پس از آن، این بنا در عصر نادری 

و زندیه نیز بازسازی و مرمت شد.
اما بنایی کــه امروز به عنــوان آرامگاه حافظ می شناســیم، در 
ســال ۱۳۱۴ و به دســتور پهلــوی اول و براســاس طرحی از 
»آندره گدار« معمار و باستان شــناس فرانســوی ساخته و پس 
از انقالب اســالمی مرمت شــد. آخرین مرمت این بنا مربوط به 
 خردادماه سال گذشته و در دیوار ضلع شــرقی و شمالی آرامگاه

 است.
دراین میان آرامگاه حافــظ، عالوه بر میزبانی از گردشــگران و 
میهمانان شیراز، همواره درسال های اخیر به عنوان محل مناسبی 
برای برگزاری مراسم و کنگره های فرهنگی و ادبی کشور مطرح 
بوده است. گویی شاعر »ناشنیده پند« ما، بعد از گذشت قرن ها از 
حیاتش، هنوز نقش فرهنگی خود را در شهر محبوبش را به تمام 

و کمال ایفا می کند.

شاعر جهانی شیراز
آنچه دراین بین بیشتر به چشم می آید، این است که شعر حافظ نه 

تنها ایرانیان را مجذوب کرد، بلکه توجه بسیاری از مستشرقان و 
ادیبان جهان ازجمله »یوهان ولفگانگ فون گوته« شاعر آلمانی 
را به خود جلب کرد. براین اساس اشعار شاعر شیرین سخن شیراز 
در قرن های ۱۸ و ۱۹ میالدی به زبان های انگلیسی و آلمانی هم 
ترجمه و روانه کتابخانه های اروپا شد. آندره گدار باستان شناس 
فرانسوی که تحت تأثیر فرهنگ و تاریخ ایران، زندگی در کشورمان 
را برگزید، می گوید آنچه بیش از شعر حافظ او را فردی شکوهمند 
می کند، اندیشه آزاد و رهایی بخش اوست، به ویژه آنجا که می گوید: 
»غالم همت آنم که زیرچرخ کبود، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد 
است«؛ اندیشــه ای که با وجود رخنه شــعر حافظ در هر خانه و 

خانواده ایرانی، شاید تاکنون کم تر به آن توجه شده باشد.
»دیوان غربی - شــرقی« اثری به زبان آلمانی است که با تأثیر از 
تغرل ایرانی و غزل حافظ، توســط گوته ســروده شده است. این 
شاعر، فیلسوف و دانشمند آلمانی دلباخته شاعِر بی دِل شیرازی 
ما می گوید: »شــعر حافظ چون ابد، بزرگ است و چه توصیفی 

ماندگارتر از این«.
 20مهرماه روز بزرگداشت اعجوبه زبان پارسی است؛ شاید تفألی 
به دیوان او و خواندن ابیاتی از غزل هــای او بهترین ادای دین به 

شاعری باشد که نام ادب پارسی را جهانی کرد و شعرش، گویای 
هنر اوست و به قول شــهریار تبریزی »که لسان غیب خوش تر 

بنوازد این نوا را«

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود / سر ما خاک ره پیر مغان 
خواهد بود

حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است / بر همانیم که بودیم و همان 
خواهد بود

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه /  که زیارتگه رندان جهان 
خواهد بود

برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو /  راز این پرده نهان است 
و نهان خواهد بود

ترک عاشق کش من مســت برون رفت امروز / تا دگر خون که از 
دیده روان خواهد بود

چشمم آن دم که ز شوق تو نهد ســر به لحد /  تا دم صبح قیامت 
نگران خواهد بود

بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد /  زلف معشــوقه به 
دست دگران خواهد بود

4 3 2

سیاحت آسمان در 
رصدخانه های ایران

 یافته های جدید 
در پرونده آتش سوزی 

تاالب انزلی

آذربایجان شرقی به دنبال 
گردشگری پساکرونا
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محمد بلبلی
خبرنگار

شهر مشــهد ازسوی یونســکو به عنوان »شــهر جهانی 
گوهرسنگ ها« معرفی و ثبت جهانی شده است؛ موضوعی 
که زمینه ساز رونق فروش و صادرات زیورآالت تزئینی طال 
و به ویژه نقره دراین شهر شده است و مزیتی مهم برای اقتصاد استان 
خراسان رضوی به حســاب می آید. این درحالی است که با توجه ویژه، 
مدیریــت صحیح و همچنین ارائه تســهیالت بــه کارگاه های تولید 
زیورآالت نقــره، عالوه بــر ایجاد اشــتغال، می توان صــادرات این 

صنایع دســتی پربازده را افزایــش داد و برای 
کشور ارزآوری کرد.

دردســرهای همه گیری ویروس 
کرونا

رئیــس اتحادیه صنــف طال، 
نقره و جواهر مشــهد با بیان 
اینکــه تولیــدات مرتبط با 
نقره در چند سال اخیر در 
شهر مشــهد رونق بسیار 
خوبــی پیدا کرده اســت، 
بــه خبرنگارهمشــهری 
می گوید: همه گیری ویروس 
کرونا سبب شــد این بازار تا 

حدودی با رکود مواجه شود، 
اما امیدواریم با واکسیناسیون 

عمومی و عادی شدن اوضاع، رونق 
به بــازار نقره بازگــردد. »محمدباقر 

معبودی نژاد« ادامه می دهد: ساالنه حدود 
30میلیون زائر از شــهرها و کشورهای دیگر به 

شهرمقدس مشهد سفر می کنند. با توجه به این موضوع، 
یکی از مهم ترین سوغات این شهر، تولیدات مرتبط با نقره است که یک 
سوغات هنرمندانه صنایع دستی محسوب می شود. وی عنوان می کند: 
زیورآالت نقره همواره جزء جدایی ناپذیر ســوغات شهر مشهد بوده و 
اخیرا نیز افزایش قیمتی نداشته و در هر مثقال ۸۵0هزار ریال معامله 
می شود که نرخ مناسبی است. معبودی نژاد می افزاید: مصنوعات ساخته 
شده از نقره در شهر مشهد به کشورهای دیگر مانند عراق، افغانستان 
و کشــورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود. این صادرات به صورت 
چمدانی انجام می شود؛ به این صورت که ازسوی زائران خریداری و از 

کشور خارج می شود.

کاهش محدودیت های صادراتی
رئیس اتحادیه صنف طال، نقره و جواهر مشهد درباره وضعیت صادرات 
نقره نیز اظهار می کند: در سال های گذشــته برای خارج کردن نقره 
از کشــور محدودیت های زیادی وجود داشــت، اما درحال حاضر این 
محدودیت ها کم تر شده اســت و براســاس مصوبات جدیــد، هر زائر 

می تواند تا 3کیلوگرم نقره را به صورت چمدانی به خارج از کشور صادر 
کند . معبودی نژاد می افزاید: صدور این مجوز همزمان شد با همه گیری 
ویروس کرونا و درپی آن منع رفت و آمد گردشگران که این بازار را با 
رکود بسیاری مواجه کرد و صادرات چمدانی هم درحال حاضر به حداقل 
رسیده است. وی با بیان اینکه افزایش صادرات چمدانی نقره در ایجاد 
اشتغال و بهبود وضعیت معیشت فعاالن این حوزه، همچنین ارزآوری 
برای استان و حتی کشور بسیار موثر بوده است، می گوید: صادرات نقره 

ارزش افزوده ای بالغ بر 30درصد را برای تولید کننده به همراه دارد.
معبودی نژاد ادامه می دهد: درحال حاضر که کشــور بــا تحریم ها و 
مشکالت ارزی روبه رو شده است، می توان با این گونه صادرات چمدانی، 
ارزآوری خوبی برای کشور ایجاد کرد. وی عنوان 
می کند: درصورت عادی شــدن شرایط رفت و 
آمد زائران، به طور حتــم بازار نقره دوباره 
پویایی خود را به دست خواهد آورد. 
درحال حاضر بــا باال رفتن قیمت 
طال و اســتقبال کم تر مردم و 
همچنین قوانین سختگیرانه 
صادرات طــال، نقره جایگاه 
بهتری درمیان خریداران 

پیدا کرده است.

معضالت گمرکی 
رئیــس اتحادیــه صنف 
طال، نقره و جواهر مشــهد 
همچنین می گویــد: به غیر 
از صادرات چمدانــی، نقره را 
می توان به صــورت گمرکی نیز 
صادر کرد، اما این نــوع صادرات با 
حواشی و سختی های بســیاری همراه 
اســت. به عنوان مثال، بانک مرکزی در مشهد 
دفتر نمایندگی ندارد و با این شرایط نقره های صادراتی 
باید برای ارزیابی بانک مرکزی به تهران ارســال شــود که شــامل 
هزینه های حمل و نقل و تأمین امنیت می شــود که صادرکننده را با 
مخارج و مشــکالت زیادی مواجه می کند. معبودی نژاد با بیان اینکه 
نبود دفتر نمایندگی بانک مرکزی در مشــهد، ســد بزرگی درمقابل 
صادرات طال و نقره از اســتان خراســان رضوی محســوب می شود، 
می افزاید: برای ایجاد دفتر نمایندگی بانک مرکزی در مرکز استان، از 
طریق استانداری و همچنین برگزاری جلسه های مختلف با نماینده 
بانک مرکزی، اقدام های بسیاری انجام شده، اما هنوز نتیجه  مشخصی 
به دست نیامده و ایجاد دفتر نمایندگی بانک مرکزی در مشهد در حد 
وعده باقی مانده است. وی اضافه می کند: از دولت و بانک ها می خواهیم 
برای کارگاه های نقره تسهیالت مناسبی را درنظر بگیرند، چراکه این 
بخش مهم از بازار شهر مقدس مشهد به دلیل محدودیت های کرونایی، 
دچار مشکالت بسیاری شده است و با ارائه تسهیالت کم بهره، می توان 
کارگاه های درگیر رکود را تا زمان پایان همه گیری ویروس کرونا سرپا 

نگه داشت.

درخشش نقره مشهد در بازار صادرات چالش سمنانی ها برای تهیه نان
 توسعه صنایع جانبی، ایجاد اشتغال غیرمستقیم، راه اندازی صنایع پتروشیمی و سایر 

تأسیسا
 افزایش صادرات چمدانی نقره در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت فعاالن این حوزه شهروندان استان سمنان از کم شدن ساعت فعالیت بعضی از نانوایی ها گالیه دارند

و ارزآوری برای کشور بسیار موثر بوده است

فرشته رضایی
خبرنگار

اشکان جهان آرای
خبرنگار

تعدادی از شــهروندان مناطق مختلف 
استان سمنان مدتی اســت که زمان 
بیشــتری را باید در صف های نانوایی 
بگذرانند؛ کم شدن ساعت کار برخی نانوایی ها در روز 
سبب شده در بعضی شهرهای استان شهروندان وقت 

تهیه نان بیشتری را صرف 
  . کنند

کیفیت 
ب  مطلو نا
نان همیشه 
از  یکــی 
بحث های مهم 
تکــراری  و 
مرتبــط با این 
ل  محصــو
ف  مصــر پر
بوده اســت. پخــت 
نامناسب نان ازسوی برخی 
نانواها و شاید هم کیفیت پایین 
آرد، که ازسوی نانوایان به عنوان دلیل 
افت کیفیت نان اعالم می شود، گالیه هایی هستند که 
همواره مطرح می شوند. هدررفت یا دورریز ناشی از 
کیفیت پایین نان یکی از نتایج این چالش همیشگی 
است، اما وجود مشکل در کمیت نان چالشی نیست که 
همیشگی باشد. برنامه ریزی برای توزیع مناسب آرد 
درمیان نانوایی ها موضوعــی مهم در هر جامعه 
محسوب می شود، به ویژه در ایران که هنوز نان 
سنتی در آن بیشترین سهم در سفره مردم را 
دارد و با صنعتی شدن نان فاصله زیادی وجود 

دارد.  اهمیت این موضوع تا جایی است که 
اگر پایین بودن کیفیت نان یا باال بودن 

دورریز آن چندان مــورد انتقاد قرار 
نگیرد، کمیت آن و 

تأمین  در  مشکل 
ماده  ایــن 

غذایی پرمصرف چالش های گسترده ای ایجاد می کند؛ 
مشکلی که برخی شهروندان ساکن استان سمنان 
می گویند مدتی است با آن مواجه اند و خواستار توجه 

جدی مسئوالن به حل این مشکل هستند.

کاهش پخت نان
»محمود عبدلی« شهروند ساکن شهرسمنان دراین 
باره به خبرنگارهمشهری می گوید: مدتی است که 
سهمیه آرد نانوایی ها، به ویژه واحدهای آزادپز، کم 
شد و در نتیجه ساعت کاری و میزان پخت شان هم 
کاهش یافت. ساعت 8صبح می رویم نانوایی می بینیم 
نان تمام شده اســت، درحالی که تا چند وقت پیش 
چنین مشکلی نداشتیم. حتی اگر کیفیت نان مناسب 
نبود، اما از نظر کمیت شرایط عادی بود. این چالش را 
شهروندان دیگری در سایر شهرهای سمنان نیز مطرح 
می کنند. »فرید ترابی« شهروند ساکن شاهرود نیز 
اظهار می کند: بعضی از نانواها می گویند سهمیه آرد ما 
کاهش یافته است و به همین دلیل زودتر از موعد نان 
تمام می شود. مشکل دیگر این است که ساعت کار 
بعضی نانوایی ها اصال معلوم نیست. تابلویی هم ندارند 
که بدانیم ساعت کارشان دقیقا چه ساعتی است و چه 

روزهایی می توانند تعطیل باشند.

نارضایتی نانوایان از قیمت نان
از نگاه برخی شهروندان سمنانی این کاهش عرضه نان 
در برخی نانوایی ها می تواند ریشه در فروش مستقیم 
آرد داشته باشــد، چراکه برخی نانواها از قیمت نان 
دراین استان رضایت ندارند و ممکن است برای جبران 
هزینه های خود، بخشی از ســهمیه آردشان را آزاد 
بفروشند. این درحالی است که سمنان از استان هایی 
به شمار می رود که امسال شاهد افزایش قیمت نان 
بود و جبران هزینه های تولیــد این محصول دراین 
افزایش قیمت تا حد قابل توجهی درنظر گرفته شد. 
قیمت انواع نان دراین استان اردیبهشت ماه امسال 
براساس شیوه نامه مصوب ستاد تنظیم بازار سمنان، 
حدود 18درصد بیشتر شــد تا هزینه های تولید نان 
برای نانواها جبران شود. سمنان بیش از 800نانوایی 
دارد که حدود 590واحــد آن، آرد یارانه ای دریافت 
می کنند. درمجموع نیز حــدود 5هزارو700 تن آرد 
درمیان این واحدها توزیع می شود. با این حال به گفته 
برخی شهروندان ســمنانی، ساعت فعالیت و میزان 
تولید نان در برخی نانوایی های اســتان نسبت به 

ماه های قبل کاهش یافته است.

سهمیه ها کم نشد
دبیر کارگروه آرد و نان استان سمنان دراین باره به 
خبرنگارهمشهری می گوید: همه نانوایی های استان، 
براساس مصوبات کارگروه آرد و نان، موظف به 3 نوبت 

پخت در روز هستند. سال هاست که این روند وجود 
دارد و موضوع جدیدی هم نیست. »روح اهلل حامدی« 
می افزاید: نوبت نخست از ساعت 5:45 تا 7:30صبح 
باید انجام شــود. نوبت دوم از 10:45 تا 12:30 ظهر 
است. برای نوبت ســوم که عصر باید انجام شود، در 
6ماه نخست سال ساعت 17:30 تا 20:30 و در 6ماه 
دوم سال ساعت 16:30 تا 19:30 تعیین شده است که 
همه متصدیان نانوایی ها ملزم به رعایت این ساعت 
کاری هستند. البته این که عالوه بر ساعات در نظر 
گرفته شده، در خارج از این نوبت ها هم فعالیت کنند 
اختیاری است. وی ادامه می دهد: سهمیه آرد براساس 
مقدار پختی که برای هریــک از 4نوع نان اصلی مان 
است محاسبه کرده ایم، تعلق می گیرد. یعنی محاسبه 
شده است که یک واحد نانوایی سنگک، بربری، لواش 
یا تافتون هرکدام شان یک کیسه آرد را در چه مدتی 
استفاده می کنند. به اندازه 6ساعت فعالیت به همه 
نانوایی ها سهمیه داده ایم و حتی در برخی موارد این 
سهمیه بیشتر هم شده است، اما از هیچ واحد نانوایی 
در استان سهمیه کسر نکرده ایم. مگر اینکه تخلف 
یک واحد برای ما محرز شده است و به عنوان جریمه، 

سهمیه اش کاهش یافته باشد.

تعطیلی های مجاز
دبیــر کارگروه آرد و نان اســتان ســمنان درباره 
تعطیلی های مجاز نانوایی ها نیز می گوید: هر نانوایی 
می تواند 2روز در ماه را تعطیل کند. یعنی هر 15روز 
یک بار مجاز به تعطیلی نانوایی اســت. روز تعطیلی 
هم برای هر نانوایی در محله ها تعیین شده و معموال 
مشتری ها اطالع دارند. غیر از این 2روز، تعطیل کردن 
نانوایی تخلف اســت و انتظار داریم شهروندان این 
تخلف را از طریق ســامانه 124 به همکاران ما اطالع 
دهند. حامدی عنوان می کنــد: همه نانوایی ها ملزم 
هســتند تابلوی راهنما را درمعرض دید مشــتری 
بگذارند. شهروندان به این موضوع دقت کنند که تابلو 
باید شــامل نام متصدی، قیمت نان، تلفن شکایات، 
ساعت کار و مهم تر از همه روزهای تعطیالت ماهانه 
اســت. وی درباره نظارت بر کیفیت نان در سمنان 
تصریح می کند: کمیته ارتقای کیفیت نان در سمنان 
به صورت دائم مشغول رصد کیفیت است و بازرسی از 
810نانوایی استان به صورت مستمر انجام می شود. 
شاید بازرسی ها در حدی که مردم انتظار دارند نباشد، 
اما همه تالش مان را به کار می گیریم که بیشــترین 
بازرسی ها را داشته باشیم و بهترین نتایج را کسب 
کنیم. حامدی اضافه می کند: گروه های بازرسی در هر 
8شهرستان سمنان فعال هستند که کمیت و کیفیت 
را رصد می کنند، اما خود شــهروندان می توانند با 
شــماره 124 بهترین ناظران ما باشند و کمک کنند 

واحدهای متخلف معرفی شوند.

وضعیتی که در سال های اخیر در تاالب انزلی رقم 
خورده، چیزی شــبیه فاجعه است؛ موضوعی که 
آتش سوزی های اخیر مزید بر علت شد تا حال این 
روزهای تاالب بدتر از گذشته شود. درچنین شرایطی در فاصله 
روزهای ۸ تا ۱۱شــهریورماه محدوده تاالب انزلی در منطقه 
»چراغ پشتان« دچار آتش سوزی گسترده شد و دست اندرکاران 
به سختی موفق به مهار آن شدند، اما گمانه زنی ها درباره حجم 
آتش ســوزی ها و سرنوشــت متخلفان هنوز ادامه دارد. حجم 
آتش سوزی ها به گونه ای بود که سبب شد مسئوالن برای مهار 
آتشــی که به جان تاالب انزلی افتاد، از هواپیمای آتش نشان یا 
همان »ایلوشین« کمک بگیرند. با این حال آنچه در گزارش های 
مسئوالن اعالم شد، آتش سوزی در ۱۲هکتار از مناطق مختلف 
تاالب انزلی بود. این درحالی است که اعداد و ارقامی که اکنون از 
وسعت آتش سوزی دراین تاالب اعالم می شود، با آمارهای اولیه 
فاصله زیادی دارد. عالوه براین رسانه های محلی و دوست داران 
محیط  زیست در انزلی همچنان خواستار پیگیری قاطع پرونده 
متخلفان ازسوی دستگاه های مسئول هستند و معتقدند باید با 
برپاکنندگان آتش عمدی برخورد مناسبی صورت بگیرد تا دیگر 
شاهد آتش زدن زیست بوم منطقه به طمع کسب منافع مادی 

نباشیم. 

آمار جدید از حجم آتش سوزی 
سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت انزلی دراین باره به 
خبرنگارهمشــهری می گوید: حجم و گستردگی آتش سوزی 
در تاالب ازسوی کارشناسان مربوط بررسی و براساس آخرین 

نتایج به دست آمده، مشخص شــد 6۱/۲9هکتار از زیست بوم 
تاالب انزلی در آتش سوخته است. »سیدفرشید فالح« درباره 
فاصله زیاد اعداد اولیه از حجم آتش سوزی در تاالب که ازسوی 
برخی مســئوالن اعالم شــد با آمارهای فعلی اظهار می کند: 
ارقام قبلی مبنی بر برآورد اولیه بــود، اما پس از اطفای حریق، 
بررســی های دقیق تری انجام شد که از ســوختن زمین های 
محدوده تاالب در »چراغ پشــتان« به میزان بیش از 6۱هکتار 
حکایت دارد. وی درباره سرنوشت پرونده متهمان آتش سوزی 
نیز عنوان می کند: پس از آتش ســوزی اداره حفاظت محیط 
زیســت انزلی شــکایت خود را از متهمان احتمالی به مراجع 
قضایی ارائه کرد. براین اســاس ۵متهم نیز دستگیر شدند، اما 

اکنون این افراد به قید وثیقه آزاد هستند. 

سرنوشت پرونده
فالح در پاسخ به این ســئوال که اداره حفاظت محیط زیست 
انزلی به عنوان مرجعــی که بر علیه متهمان آتش ســوزی در 
تاالب شکایت کرده است، سرنوشت پرونده را چگونه پیش بینی 
می کند؟ می گوید: اداره ما تنها شاکی این پرونده نیست، بلکه 
شــرکت آب منطقه ای اســتان گیالن هم از متهمان شکایت 
کرده است، اما با توجه به درجریان بودن رسیدگی های قضایی، 
درحال حاضر از وضعیت دقیق پرونده بی اطالع هســتیم. وی 
می افزاید: پس از وقوع آتش ســوزی در تاالب انزلی و همچنین 
اطفای حریق، دستگاه های مسئول در حوزه انتظامی و قضایی 
برای رســیدگی دقیق به موضوع، وارد عمل شدند و اقدام های 
الزم دراین زمینــه را انجام دادند. برهمین اســاس هم بود که 
متهمان در کم تر از چند ساعت، بازداشــت شدند. سرپرست 
اداره حفاظت محیط زیست انزلی ادامه می دهد: اکنون پرونده 
روند قضایــی و اداری خود را طی می کند و بــا توجه به اینکه 

باید بر پایه مستندات قوی تکمیل شود، به زمان بیشتری نیاز 
است. این درحالی است که مطمئن هستیم دراین زمینه هیچ 
متخلفی نمی تواند از مجازات متناســب فرار کند و متخلفان 
باید پاسخگوی خســارت هایی که به مردم و زیست بوم منطقه 
وارد شده است، باشند. فالح تصریح می کند: مسئوالن انتظامی 
و قضایی استان همیشــه در کنار ما بوده اند و در مسیر تشکیل 
پرونده و رسیدگی نهایی به تخلفات زیست محیطی اقدام های 
الزم را انجام داده اند. با توجه به این موضوع از مسئوالن مربوط 
دراین حوزه انتظار داریم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث 
تلخی، برخورد قاطعانه ای با متهمان پرونده آتش سوزی در تاالب 
انزلی داشته باشــند. وی اضافه می کند: به نظرم باید تصمیمی 
اتخاذ شــود که هم به نفع تاالب باشــد و هم متخلفان متوجه 
شــوند که نمی توانند هر طور بخواهند با اکوسیســتم منطقه 

برخورد کنند.

قول برخورد قاطع با متخلفان
اینها درحالی اســت کــه در همــان ســاعت های اولیه وقوع 
آتش سوزی در تاالب انزلی، دادســتان عمومی و انقالب مرکز 
اســتان گیالن ضمن عمدی دانســتن این آتش سوزی، اعالم 
کرده بود که در ارتباط با آتش ســوزی در تاالب انزلی یک نفر 
بازداشت شده و 4نفر هم تحت نظر هستند.  »سیدمهدی فالح 
میری« درآن مقطع عنوان کرد که برای آتش سوزی در تاالب 
پرونده ای با اولویت رسیدگی، تشکیل و اطالعات الزم به مراجع 
قضایی ارسال شده است و عوامل انســانی دخیل در حادثه آن 
نیز شناسایی شده اند. عالوه براین »اکبر سبحانی«، دادستان 
عمومی و انقالب انزلی نیز حریق اخیر در محدوده تاالب انزلی 

را عمدی اعالم و بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرده بود.

دغدغه های فعاالن محیط زیست
یک فعال اجتماعی دراین باره به خبرنگار همشهری می گوید: 
آنچه مشخص است، اینکه مسئوالن مربوط در ابتدا آمار دقیقی 
از حجم آتش سوزی تاالب ارائه نکرده اند.این درحالی است که 
برخی فعاالن این حوزه با پایش هــای مختلف، به همین عدد 
6۱هکتاری که امروز مسئوالن به عنوان حجم آتش سوزی اعالم 
می کنند، رسیده بودند. »آرمین صافدل« می افزاید: متأسفانه در 
سال های اخیر به مطالبه ها و تقاضاهای دلسوزان و فعاالن محیط 
زیست انزلی در زمینه لزوم برخورد قاطع تر با خاطیان بروز چنین 
حوادث فاجعه باری، توجه کافی صورت نگرفته است.  وی ادامه 
می دهد: تجربه سال های اخیر، به ویژه با توجه به آتش سوزی های 
گذشته در تاالب انزلی، نشان می دهد پرونده متخلفان سرانجام 
موردانتظار دلسوزان این حوزه را نداشته است. برهمین اساس 
هم هست که همچنان شاهد ادامه بروز چنین حوادثی هستیم و 
حجم آتش سوزی ها هرسال گسترده تر از قبل می شود. صافدل 
تصریح می کند: به نظر می رســد دراین زمینه با شــبکه های 
زمین خواری مواجه  هســتیم و این موضوع ضرورت رسیدگی 

قاطع به چنین پرونده هایی را دوچندان می کند.

ضرورت شفاف سازی
عضو انجمن »طرفداران توســعه انزلــی« همچنین می گوید: 
اگر اتهام های وارد شده به متهمان پرونده آتش سوزی اخیر در 
تاالب انزلی بی اساس است، باید دراین زمینه شفاف سازی های 
الزم انجام شود. صافدل اضافه می کند: باید خألهای قانونی که 
زمینه  مناسب برای دســت اندازی سودجویان به تاالب انزلی را 
فراهم می کند، رفع شود؛ موضوعی که راهکار آن تعیین حریم و 
محدوده قانونی برای تاالب است. برخی از تعیین نشدن محدوده 

تاالب نفع می برند. 

آخرین بررسی های اداره حفاظت محیط زیست نشان می دهد 6۱/۲9هکتار از زیست بوم تاالب انزلی در آتش سوخته است
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سیاحت آسمان در رصدخانه های ایران
مطالعه تاریخ بشر نشــان می دهد انسان همواره به دنبال 
شناخت ماهیت و چگونگی نظم حاکم بر طبیعت بوده است؛ 
موضوعی که درک پدیده های آسمان را می توان بخشی از 
این تالش به حساب آورد. ستاره شناسان در گذشته تنها 
درباره اشیایی که با چشــم غیرمسلح یا با تلسکوپ های 
ساده قابل مشاهده بودند، به گمانه زنی و طرح فرضیه های 
علمی می پرداختنــد، اما امروزه امکانــات و ابزار زیادی 
دراین حوزه مورد اســتفاده قرار می گیرد.این ابزارها در 
سازه هایی به نام رصدخانه  مورد استفاده قرار می گیرند؛ 
رصدخانه هایی که نمونه های کهن آن درکنار مراکز مدرن 
جدید، سال هاســت درایران فعالیت های گســترده ای 
دارند. درســال های اخیر در اســتان های مختلف کشور 
رصدخانه هایی راه اندازی شده اســت کــه برخی از آنها 
از نظر امکانات و موقعیت جغرافیایی از اســتانداردهای 
باالیی برخوردارند. اینها درحالی اســت که بســیاری از 
این رصدخانه ها عالوه بر اینکــه به عنوان مراکزی باهدف 
اســتفاده محققان و عالقه مندان به ستاره شناسی مطرح 
است، از ظرفیت های مهم در حوزه گردشگری نیز به حساب 
می آید؛ موضوعی که بهره گیری مناســب از قابلیت های 
موجود درآن، نیازمند برنامه ریزی های مناسب تر و تقویت 
زیرساخت هاست. با توجه به این موضوع، در پرونده ویژه ای 
 به بررســی فعالیت های مهم ترین رصدخانه های ایران در

10 استان کشور می پردازیم که در ادامه می خوانید.

2رصدخانهتاریخیومدرنآذربایجانشرقی
اســتان آذربایجان شــرقی 2رصدخانه مدرن و تاریخــی دارد که 
»رصدخانه مراغــه« به عنوان یکــی از قدیمی ترین رصد خانه های 
ایران و جهان شناخته می شود و قدمت آن به حدود 700سال قبل 
باز می گردد؛ رصد خانه  ای که زیرنظر »خواجه نصیرالدین طوسی« 
و به فرمان »هوالکو« نوه چنگیزخان مغول، ساخته شد. ساختمان 
اصلی این رصدخانه به شکل برجی اســتوانه ای ساخته شده و در 
ســاختمان های کناری آن، یک کتابخانه و اســتراحتگاهی برای 
کارکنان درنظر گرفته شده اســت. برج مرکــزی رصدخانه مراغه، 
قطری به اندازه 22متر دارد که از جنس قلوه سنگ، الشه، سنگ های 
تراش خورده و مالت گچ است. این رصد خانه عالوه بر اینکه مکانی 
تاریخی به شمار می رود، به واسطه موقعیت قرارگیری آن و تجهیزاتی 
که بعدا نصب شده، همچنان به عنوان محلی برای تحقیقات نجومی 
و معین رصدخانه دانشگاه تبریز مطرح می شود. این درحالی است که 
با همه گیری ویروس کرونا، بازدید گردشگران از این مرکز محدود 
شده است و به جز روزهایی خاص از سال و با رعایت ظرفیت بازدید 
20 تا 50درصدی، در بیشتر روزها بسته است، اما مطالعات نجومی 
در آن ادامه دارد. ازسوی دیگر در شــهر دیگر استان، یعنی تبریز، 
رصدخانه دانشــگاه تبریز به عنوان فعال ترین رصدخانه کشور که 
بر فراز تپه ای مشرف به این دانشــگاه و در مجاورت کوی دانشگاه 
ساخته شده، در 2سال گذشته تعطیل نشــده و محل مطالعات و 
آموزش به دانشجویان بوده است. البته باید توجه داشت که فعالیت 
این مرکز محدود شده و ارائه خدمات در بخشی از موارد به صورت 
مجازی بوده است. گفته می شود با بازگشــایی دانشگاه ها در سال 
تحصیلی جدید، فعالیت های عمومی این مرکز علمی هم ازسر گرفته 
می شود. با توجه به اینکه مخاطبان این رصدخانه علمی دانشجویان 
و اساتید داخل و خارج استان و همچنین محققان علم نجوم هستند، 
مسئوالن دانشگاه تبریز تالش دارند در سال تحصیلی جاری امکان 
بازدید گروه های علمی از این مرکز را، با توجه به پروتکل های اعالم 
شده ازسوی ستاد مقابله با کرونا، فراهم کنند. این درحالی است که با 
توجه به اهمیت این رصدخانه در کشور، در دوره همه گیری ویروس 
کرونا، فعالیت های نجومی ازجمله بررسی خسوف ها و کسوف ها، با 

حضور گروه های علمی دراین مرکز ادامه یافت.

بهشتمنجماندرخراسانجنوبی
استان خراســان جنوبی دارای یک رصدخانه در دانشگاه بیرجند 
و یک پایگاه رصدی در منطقه کویری »ســه قلعه« سرایان است. 
رصدخانــه »دکتر مجتهدی« گــروه فیزیک دانشــگاه بیرجند 
در مهرمــاه 1388 افتتاح شــد. ایــن رصدخانــه در دومین قله 
مرتفع منطقه، در فاصله 55کیلومتری مرکز اســتان )بیرجند(، 
10کیلومتری شــهر »مود« و 5کیلومتری روستای »کاهی« قرار 
دارد.  گنبد اصلی و اتاقک 4/5متری آلومنیومی رصدخانه دارای 
تلسکوپ 14اینچ »سلسترون« با استقرار استوایی است. دور بودن 
از شــهرها و آبادی های اطراف و آســمان کویری و بسیار صاف و 
پرســتاره با درصد بخار کم، این محل را برای انجام پژوهش های 
نجومی بسیار مناسب ســاخته، به طوری که یکی از 4کاندیدای 

اصلی برای ساخت رصدخانه ملی ایران بوده است. در رصدخانه 
دکتر مجتهدی فعالیت های تخصصی و تحقیقاتی ازسوی 

دانشجویان مقطع ارشد و دکتری انجام می شود. همچنین 
دانشــجویان خارجی نیز از دیگر شــهرها برای رصد 

ستارگان به این رصدخانه می روند. این درحالی است 
که فعالیت هــای آماتــوری دراین مرکــز بعد از 
همه گیری ویروس کرونا به حالت تعلیق درآمده 

است. پایگاه رصدی سه قلعه در منطقه کویری 
سرایان واقع شده که از آن به عنوان »بهشت 
منجمان« یاد می شود؛ سرایان یکی از مناطق 
منحصربه فرد در شرق کشــور برای رصد 
ســتارگان و ازجمله جاذبه هــای دیدنی 
خراسان جنوبی برای جذب گردشگران 

داخلی و خارجی است.

زیرساختهاییکهدرآالشتخاکمیخورد
تنها رصدخانه استان های شمالی کشــور، بر فراز تپه ای در شهر 
کوهستانی آالشت قرار دارد. 14سال از افتتاح این رصدخانه که 
می توانست با توجه به موقعیت مناسب آالشت، یکی از جاذبه های 
خاص گردشگری مازندران باشد، گذشته و اکنون چند سال است 
که تأسیســات این رصدخانه پذیرای هیچ گردشــگری نیست و 
فقط محوطه بیرونی آن به عنوان فضایی زیبا برای عکس گرفتن 
مسافران مورد استفاده قرار می گیرد. این رصدخانه که برای افتتاح 
آن چهره های شــاخص نجوم ملی و بین المللی ازجمله پروفسور 
»احمد دلکی« پدر نجوم ایران به آالشت آمده بودند، دارای گنبد 
آسمان مجهز به تلسکوپ 14اینچی ثابت و یک تلسکوپ 6اینچی 
سیار و یک ساختمان به عنوان مرکز پژوهش و سالن اجتماعات 
است که اکنون هیچ کدام شان در چشــم انداز تعریف شده برای 
آنها قرار ندارند. پیش از این که همه گیری ویروس کرونا بخواهد 
فعالیت این زیرساخت مهم علمی و گردشگری را در آالشت تعطیل 
کند، برخی بی برنامگی ها و ضعف های مدیریت شــهری آالشت 
برای بهره برداری از این مجموعه سبب بســته شدن و غیرفعال 
شدن آن شــد. این درحالی اســت که پس از افتتاح رصدخانه از 
گســترش فعالیت آن با افزایش زیرســاخت ها و نصب تلسکوپ 
خورشیدی نیز خبر داده شــده بود. رصدخانه آالشت با توجه به 
جاذبه های گردشگری این شهر کوهســتانی، ظرفیتی کم نظیر 
برای جذب گردشگر محسوب می شــود که تاکنون به درستی از 
آن استفاده نشــد. آخرین بار درتیرماه سال گذشته شهردار وقت 
آالشــت اعالم کرده بود که پس از بازســازی گنبد رصدخانه که 
براثر تندباد خسارت دید، اقدام هایی برای واگذاری این مجموعه 
به بخش خصوصــی انجام شده اســت که به انتشــار چند نوبت 
آگهی مزایده هم منجر شــد. »عبدالکریم پهلوان« حدود 14ماه 
پیش گفته بود که قــرارداد واگذاری رصدخانه به ســرمایه گذار 
بخش خصوصی تا چند روز آینده منعقد می شود، اما هنوز درهای 
رصدخانه بسته است و تنها کاربری آن برای گدشگران و مسافران، 
باال رفتن از 365پله ورودی و استفاده از منظره زیبای آالشت است.

مرکزیبرایعالقهمندانبهستارهشناسیدرهمدان
مرکز اخترشناســی »ابن صالح همدانی« مستقر در شهرهمدان، 
طی نزدیــک به 20ســال فعالیت خود، توانســته اســت تعداد 
قابل توجهــی از شــهروندان همدانــي را با حوزه هــاي مختلف 
ستاره شناسي آشــنا و به فعالیت در عرصه نجوم ترغیب کند. این 
مرکز )با عرض جغرافیایي 34درجه و 48دقیقه و طول جغرافیایي 
48درجــه و 52دقیقه(، به عنوان یکــي از فعال ترین مراکز نجوم 
آماتوري درایران مطرح است که بررسی ها نشان می دهد بیش از 
هزار عضو دارد. این مرکز با برگزاري کالس هاي آموزشي و تشکیل 
گروه هاي پژوهشــي و همچنین برخورداري از امکانات آموزشي 
مختلف همچون گنبد آســمان نما، گنبد تلســکوپ، کتابخانه و 
سالن سمینار، درطول سال میزبان دانش پژوهان و عالقه مندان به 
علم نجوم و ریاضیات و نیز در تعطیالت نوروزی و فصل تابستان، 
میزبان گردشگران داخلي و خارجي است. همچنین کتابخانه مرکز 
اخترشناسی ابن صالح همدانی باوجود بیش از 3هزار جلد کتاب 
در موضوع های مختلف همچون نجوم، ریاضیات، فیزیک، شیمی، 
علوم رایانه، تاریخ، ادبیات و فلســفه، مکانی مناسب برای فعالیت 
گروه های پژوهشی و عالقه مندان به کتاب است. گروه های پژوهشی 
دراین مرکز متشکل از اعضایی است که عالقه مند به پژوهش در 
موضوع های علمی ازجمله ستاره شناسی هســتند. این اعضا در 
مقاطع تحصیلی راهنمایی، متوسطه و نیز دانشجویان متناسب با 
حوزه عالقه خود، نظری یا عملی در موضوع های گوناگون نجومی 
و ریاضیات به پژوهش می پردازند و حاصل این پژوهش ها به صورت 
سمینارهای ماهانه به دیگر اعضای مرکز ارائه می شود. همچنین 

دست سازه های نجومی و ریاضی این گروه ها در نمایشگاه های 
مختلف در معرض دید عمــوم قرار می گیرد. مرکز 

اخترشناســي ابن صالح همداني همواره 
مترصد وقوع پدیده هــاي نجومي 

اســت و به همین مناسبت، 
برنامه هاي رصد عمومي 

هم برگزار مي کند.

تنهارصدخانهمجهزبوشهر
اگرچه اســتان بوشــهر رصدخانه تاریخــی ندارد، اما نخســتین 
رصدخانه ای که دراین اســتان به صورت رســمی و اصولی تأسیس 
شــد، »رصدخانه مهر« بود که درســال1384 و با تالش های حاج 
»محمود کرمی« و با توجه به عالقه ذاتی اش به نجوم، در روســتای 
»گورک سادات« شهرستان تنگستان راه اندازی شد. البته عالوه براین 
رصدخانه هــای کوچکی هم ازجمله در دانشــگاه پیام نــور گناوه، 
کانون فرهنگی - تربیتی برازجان، پژوهش ســرای »شهید احمدی 
تنها« کنگان و ساختمان پزشکان شهر بوشــهر فعالیت می کنند، 
اما اصلی ترین و مدرن ترین رصدخانه اســتان، رصدخانه مهر است 
که فعالیت های گســترده ای را دراین حوزه انجــام می دهد. دراین 
میان اگرچه درحال حاضر رصدخانه های کوچک کنگان و برازجان 
به دلیل مشکالت زیرســاختی فعالیتی ندارند و رصدخانه گناوه نیز 
نیمه فعال است، اما رصدخانه مهر ازجمله فعال ترین رصدخانه های 
ایران به حساب می آید که ازنظر تعداد پروژه ها و میزان فعالیت ها در 
وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و از شهرت خوبی درسطح کشور دراین 
عرصه برخوردار است. این رصدخانه عمدتا در حوزه دانش آموزی و 
دانشجویی فعالیت می کند، اما خانواده ها و شهروندان عالقه مند نیز 
می توانند از امکانات موجود دراین رصدخانه برای سیاحت آسمان 
استفاده کنند. این درحالی است که رصدخانه مهر از امکانات مناسبی 
هم بهره می برد؛ درحال حاضر یک تلســکوپ 16اینچ، 8دســتگاه 
تلســکوپ در اندازه های مختلف، 20دوربین دوچشمی و دوربین 
عکاسی آســمان و 2نمونه از بزرگ ترین تلسکوپ های خورشیدی 
ایران دراین رصدخانه بوشــهر برای استفاده عالقه مندان، منجمان 
آماتور و دانش پژوهان در دسترس است و مورداستفاده قرار می گیرد. 
همچنین آسمان نمای بزرگ دیجیتالی این مرکز نیز مورداستفاده 
عموم شــهروندان و دانش آموزان قرار می گیــرد. اکنون این مرکز 
تنها کانون فعالیت ستاره شناســی به صورت رصدخانه ای در سطح 
استان بوشهر محسوب می شود، اما در شــهرهایی مانند برازجان، 
خورموج، آبپخش و سعدآباد نیز فعالیت هایی در زمینه ستاره شناسی 
انجام می شــود و عالقه مندان می توانند از امکانات موجود بهره مند 
شوند. همه  اینها درحالی است که همه گیری ویروس کرونا تاحدود 
زیادی فعالیت های مراکز رصدخانه ای استان را تحت تأثیر قرار داد 
و سبب شــد عالقه مندان به تحقیق و پژوهش دراین حوزه کم تر در 
رصدخانه ها حاضر شــوند و به دنبال این موضوع، شاهد رکود نسبی 

دراین گونه فعالیت ها باشیم.

گردشگریوستارهشناسیدرزنجان
رصدخانه دانشگاه زنجان، یکی از معدود رصدخانه های موجود دراین 
استان است. طرح این رصدخانه با مساحت 260مترمربع در سال 1381 
تصویب و در سال 1389 ســاختمان آن مورد بهره برداری قرارگرفت 
و اکنون پژوهشــگران و دانشــجویان نجوم دراین رصدخانه فعالیت 
می کنند. اساتید دانشگاه علوم پایه زنجان معتقدند از ابتدا هدف این 
بود که بهترین مکان برای ســاخت این رصدخانه ازنظر دید نجومی، 
انتخاب شود. با توجه به این موضوع درحال حاضر این رصدخانه جزو 
رصدخانه های نسبتا بزرگ از لحاظ ابعاد و گنبد و نیز جزو رصدخانه های 
متوسط ازنظر بهره مندی از تجهیزات نجومی به شمار می رود. اساتید و 
دانشجویان نجوم، عکاسان و گردشگران بیشترین مخاطبان رصدخانه 
هستند و می توان از این ظرفیت برای توسعه ستاره شناسی دراستان 
و کشــور نهایت بهره را برد. عالوه بر قابلیت های پژوهشــی، تحقیقی 
و آموزشــی، رصدخانه زنجان از ظرفیت های گردشــگری این استان 
محســوب می شــود. این مرکز تا پیش از همه گیری ویــروس کرونا، 
میزبان تعداد قابل توجهی از عالقه مندان به نجوم بود، اما اکنون میزان 

بازدیدکنندگان از این رصدخانه نیز کاهش محسوسی داشته است. 

امکاناتمناسبرصدخانهکاسیندر
لرستان

رصدخانه »کاسین« که در ارتفاع هزار و 800متری از سطح دریا در 
خرم آباد، مرکز استان لرستان، ساخته شده است، 16تلسکوپ در 

اندازه های گوناگون دارد که درمیان انها، تلسکوپ خورشیدی 
»کرونادو« و تلسکوپ مرکزی »سلسترون« با همه تجهیزات، 
آماده ثبت و ضبط داده های رصدی است. اگرچه مدیران 
»کاسین« معتقدند که این رصدخانه مدرن ترین مرکز در 
خاورمیانه به حساب می آید، اما برخی کارشناسان این ادعا 
را تأیید نمی کنند و براین باورند که رصدخانه هایی مانند 
رصدخانه ملی ایران و رصدخانه تبریز در ایران موقعیت و 

امکانات بهتری دارند و برخی دانشگاه های منطقه ازجمله 
در ترکیه نیز موقعیت، تلســکوپ ها و امکانات مناســب تری 

دارنــد. همچنین وجــود 2دکل در جوار گنبــد و آلودگی نوری 
ناشی از شــهر خرم آباد، از چالش های موجود در مسیر فعالیت های 
رصدی دراین مرکز به شــمار می رود. این مرکز بیــش از 35نیروی 

جوان و تحصیلکرده جذب کرده و در کنار اشــتغال زایی، 
به آموزش نیز می پردازد. تجهیزات کامل ضبط 

داده های رصدی، پژوهشکده خورشیدی، 
وجود 3آســمان نمای دیجیتال، سالن 

آمفی تئاتر با قابلیت پخش سه بعدی 
و تلســکوپ، مهمان ســرا، هتل و 
زیرساخت های رفاهی، بخش های 
مختلف این مجموعه را تشــکیل  
می دهد. همه اینها درحالی است 
کــه فعالیت هــای ایــن روزهای 

رصدخانه کاسین در استان لرستان، 
محدود به رویت هالل ماه است.

رصدخانههایمدرناصفهان
در اصفهان رصدخانــه ای تاریخی از 
دوران گذشته برجا نمانده، اما  از آنجا 
که اصفهان شــهری کهن و دارای 
پیشینه ای ســترگ در زمینه های 
علمی بــوده، رصدخانه های مدرن 
درآن ایجاد شده است. ازجمله این 

رصدخانه ها می توان به رصدخانه دانشگاه 
اصفهان، رصدخانه »ایرســا« یا »فضــای بیکران« 

و مرکز نجوم »ادیب« در شــهر اصفهان، رصدخانه شاهین شــهر، 
رصدخانه نیاسر و رصدخانه ملی ایران در سایت »گرگش« کاشان 
اشاره کرد. دراین میان رصدخانه مرکز نجوم ادیب به تلسکوپ های 
رباتیک با قطر دهانه 14اینچی )هر اینچ5/2ســانت( مجهز اســت. 
رصدخانه فضای بیکران نیز تلســکوپی با قطردهانه 12اینچ دارد، 
رصدخانه نیاسر هم مجهز به تلســکوپی با قطردهانه 16اینچ است. 
رصدخانه دانشــگاه اصفهان نیز تلســکوپی با قطــر دهانه 16اینج 
دارد. دانش آموزان، دانشــجویان، منجمــان و عالقه مندان به علم 
ستاره شناسی در رده های سنی مختلف، از مخاطبان رصدخانه های 
استان هستند. این درحالی است که قبل از همه گیری ویروس کرونا، 
برنامه هایی مانند رصدهای عمومی ماهانه )که طی آن تصاویر از اجرام 
آسمانی توسط تلسکوپ دریافت و با استفاده از نمایشگر برای مشاهده 
عموم بازدیدکنندگان ارائه می شد(، نشست هایی با حضور کارشناسان 
و کالس های آموزشــی دراین رصدخانه ها برگزار می شد، اما اکنون 
به جز بازدیدهای محدود شــده عمومــی و گاه پروژه های رصدی 
تخصصی، برنامه پیوسته و کالنی وجود ندارد. با این وجود رصدهای 
تخصصی مربوط به رخدادهای نجومی و برخی پروژه های ثبتی و 
همچنین برخی کالس های تخصصی همچنان 
پابرجاست و کالس های آموزشی 
نیز به صــورت مجازی 
برگزار می شود. 

3رصدخانهفعال
خراسانرضوی

در استان خراسان رضوی 
3رصدخانه در دانشــگاه 
خیام، فردوســی و نیشابور 
فعالیت می کنند. رصدخانه 
دانشــگاه خیام در سال 
1389 و مصــادف بــا 
هفته نجوم افتتاح شد. 
با توجه به این موضوع 
نخستین رصد خسوف 
دهه90 شمسی، مصادف 
با ســال جهانی نجــوم، با 
مشارکت و همکاری دانشجویان 
نجــوم خیام و اســاتید گــروه فیزیک و 
دانشــجویان و کارکنان و مرکز رایانه دانشگاه 
دراین رصدخانه انجام شــد. رصدخانه دانشگاه 
خیام برای فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان مورد 
استفاده می گیرد و هیچ بازدید غیرحرفه ای دراین 
مرکز وجود ندارد. این درحالی است که رصدخانه 
دانشکده علوم پایه دانشــگاه فردوسی مشهد 
در دهه40 شمسی توسط دکتر »محمدعلی 
ســعادت« بنیان نهاده شــد. درحال حاضر 
بازدیدهای عمومی مدارس، مراکز آموزشی و 
دانشگاه ها از رصدخانه به همراه امکان استفاده 
دانشجویان و دانش آموزان که طرح های رصدی 
آنها به تصویب گروه فیزیک دانشکده علوم پایه 
دانشگاه فردوسی مشهد برســد، در کنار برگزاري 
بخش عملي دروس نجوم رصدی، مهم ترین فعالیت هاي 
این رصدخانه را تشــکیل می دهند. با همه گیری ویروس کرونا 
بازدیدها از رصدخانه دانشگاه فردوسی بسیار محدود و تنها برای 
استفاده دانشجویان با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شود. 
ازسوی دیگر رصدخانه دانشگاه نیشــابور نیز اول مهرماه 1393 
به بهره برداری رســید. این رصدخانه بــرای کارهای تحقیقاتی 
کارشناسان این رشته و همچنین با هدف استفاده دانشجویان و 
دانش آموزان عالقه مند در سطح آماتور مورد بازدید قرار می گیرد. 
رصدخانه های دیگری ماننــد رصدخانه مجموعــه فرهنگی - 
تفریحی باغرود و افالک نمای خیام در نیشابور وجود دارد که این 

رصدخانه ها بیشتر جنبه نمادین دارند.

مزیتیبرایبزرگترینرصدخانههایحرفهایالبرز
مرکز فضایی ماهدشت در سال1354 در منطقه ماهدشت کرج 
ساخته شده اســت. این مرکز در ابتدای تأسیس فقط گیرنده 
اطالعات  ماهــواره ای بود، اما اکنون مجهــز به رصد خانه های 
پیشرفته و نیمه پیشرفته، مرکز پایش، آزمایشگاه ملی سنجش 
از دور کشــور و مرکز داده های فضایی اســت. ازســوی دیگر 
خشکسالی، سیل، زلزله و فرونشســت زمین در مرکز فضایی 
ماهدشــت به صورت مرتب پایش می شــود. این مرکز دارای 
2رصدخانه به نام های »اپوسوس« و »خیام« است که بزرگ ترین 
رصدخانه های حرفه ای البرز و جزو 5رصدخانه بزرگ کشور نیز 
محسوب می شوند. در رصدخانه اپوسوس در قالب یک همکاری 
بین المللی میان 8کشور در سازمان همکاری های فضایی آسیا و 
اقیانوسیه، اجرام فضایی حول زمین شامل پسماندهای فضایی 
و ماهواره به صورت دائــم رصد و اطالعات مــداری آنها به روز 
می شــود و  رصدخانه خیام نیز باهدف ترویج، عمومی ســازی 
و آموزش علم نجوم و پژوهش درزمینه اخترشناســی فعالیت 
می کند. این 2مرکز  از فعال ترین رصدخانه های کشور هستند 
و رصد انواع اجرام آســمانی، زباله های فضایــی، ماهواره ها و 
کهکشان ها، سیارات و سایر اجرام آسمانی به صورت مرتب انجام 
می شود. با توجه به اینکه این مراکز جزو رصدخانه های بزرگ 
و فعال کشور به شمار می روند، همه گیری ویروس کرونا تأثیر 
محسوسی در روند فعالیت های آنها نداشته است. اینها 
درحالی است که مرکز علمي آسمان نما و رصد خانه 
خواجه نصیرالدین طوســي نیز به عنوان مرکز 
تخصصي نجوم استان، از سال1386 در کرج 
راه اندازی شده اســت. این مرکز بیشتر 
در حوزه کــودک و نوجوان فعالیت 
می کنــد، از همین  رو بســیاری 
از فعالیت های مرکــز، مانند 
برگزاری تورهای آموزشی 
باحضــور دانش آموزان، 
با همه گیــری ویروس 
کرونا به حالت تعلیق 

درآمده است.

عكس ها: همشهري
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همشهری در پرونده ویژه ای فعالیت 

مهم ترین رصدخانه ها در  10 استان را 

بررسی کرده است
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  مشکالت تردد در اتوبان تهران -  ساوه
اتوبان تهران -  ساوه ازنظر ایمنی، وضعیت مناسبی ندارد و رانندگان عبوری از این محور 
همواره درخطر قرار دارند. وجود نقاط حادثه خیز دراین اتوبان موضوعی است که مسئوالن 
مربوط برای رفع آنها اقدام های الزم را انجام دهند. به عنوان یک شهروند ساوه ای که ماهانه 
ترددهای زیادی از این محور دارم، همیشــه احساس خطر می کنم. اتوبان تهران - ساوه  
از زمان ساخت تاکنون به یک جاده فرعی تبدیل شده وبا وجود پرداخت عوارض، یکی از 

راه های غیراستاندارد است.
محمد بالو از ساوه

  درخواست همسان سازی حقوق کارگران معادن 
به عنوان جمعی از کارگران معادن شــمال کرمان، خواستار رفع مشکالت کارگران این 
بخش و تحقق مطالبات مان هستیم. درخواست های مشــترک ما از مسئوالن استانی و 
کشوری این است که حقوق کارگران معادن خصوصی با معادن دولتی همجوار یکسان 
شود، مسئوالن چاره ای برای افزایش دستمزد ما بیندیشند، چراکه نسبت به سایر مشاغل 
سخت و زیان آور، کم است. همچنین تقاضا داریم امنیت شغلی ما تأمین و از قرارداد دائم 
برخوردار شویم. امیدواریم مسئوالن دولت سیزدهم با اتخاذ تدابیر مناسب، به مشکالت 

ما رسیدگی کنند.
از طرف جمعی از کارگران معادن شمال استان کرمان

صدای همشهری

 سه شنبه 20 مهر  1400 
شماره 8334 

عضو تیــم ملی تکواندو بود. 18ســال 
داشت که در اثر تصادف توان ایستادن 
روی پاهایــش را از دســت داد، بــه 
تیراندازی با کمان روی آورد و حاال پس از 18سال از 
آن ســانحه، زهرا نعمتی اولین و تنها زنی است که 
توانسته 3بار روی سکوی طالی پارالمپیک بایستد. 
او در بازی های لندن به حدی شگفتی ساز شد که در 
مراسم کمیته بین المللی المپیک در سن پترزبورگ 
روسیه، جایزه معتبر »ورزشــکار برتر« پارالمپیک 
۲۰1۲ لندن را از ســوی بنیاد بین  المللی اسپورت 
آکورد بــه دســت آورد. کماندار کرمانــی که طی 
۲پارالمپیک قبلی ۲مدال طال کسب کرده بود، حاال 

اولین زن سه طالیی ایران نام گرفته است.
مجیدکهتری، ســرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با 
کمان بعد از کسب مدال طال توسط زهرا نعمتی گفته 
بود: »با شناختی که من دارم، این اتفاق دیگر تکرار 
نخواهد شد، مگر آنکه با خانم نعمتی چهارمین مدال 
طال را هم کســب کنیم. اینکه یک ورزشکار معلول 
بیاید و در  3دوره قهرمان پیاپی شود، اتفاقی است که 

به آسانی تکرار نمی شود.«
وب ســایت کمیته بین المللی پارالمپیــک نیز در 
گزارشــی از 5ورزشــکار برتر توکیو ۲۰۲۰ تمجید 
کرد که نام زهــرا نعمتی به عنوان اولین ورزشــکار 
به چشــم می  خورد. البته درخشــش وی به اینجا 
ختم نشــد و چند روز پیش در پنجــاه و چهارمین 
کنگره فدراســیون جهانی تیراندازی با کمان که در 
آمریکا برگزار شــد، زهرا نعمتی از ایــران به عنوان 
عضو کمیته پارا تیروکمان فدراسیون جهانی انتخاب 
شد. حال با توجه به آنکه وی به عنوان یکی از 6عضو 
شورای ورزشکاران IPC انتخاب شده است، می تواند 

تاثیری فراتر از یک ورزشکار پارا تیروکمان بر جنبش 
پارالمپیک داشته باشد.ســیدحمید سجادی، وزیر 
ورزش و جوانان در دیدار با نعمتی به افتخارآفرینی 
وی در مســابقات پارالمپیک و اینکــه جدیدا عضو 
فدراسیون جهانی شده است، اشاره و اظهار کرده بود 
که زندگینامه و مراحل موفقیت ورزشکارانی مانند 
زهرا نعمتی باید در مدارس تدریس شــود تا هم در 
تاریخ ماندگار باشــد و هم نوجوانان و جوانان کشور 
با شــناخت این افراد انگیزه الزم برای موفقیت در 
کارهای خود را به دست آورند. گفت وگوی همشهری 

را با زهرا نعمتی بخوانید.
از تکواندو تا توکیو بگویید.

این مسیر برای من یک کتاب چند جلدی شده است. 
در تمام این مسیر فراز و نشیب های زیادی همراه با 
موفقیت های دلچســب را تجربه کردم. سرسختی، 
تالش و برنامه ریزی از مهم ترین عوامل موفقیت در 

سرفصل های این کتاب بود.
چه شد که شــانس طال را نصیب تیر 
آخر کردید؟ در فینال رقابت های ریکرو انفرادی 
بازی  هــای پارالمپیک توکیــو در یک رقابت 
نفس گیر با نتیجه  ۶ بــر ۵ و در تیر طالیی آخر 

حریف ایتالیایی خود را شکست دادید.
تیر آخر باید طال می شد. در میدان مسابقه همه به 
امید رقم زدن بهترین ها می آینــد. هیجان من در 
این مسابقات باال بود، زیرا می دانستم که چه کاری 
می خواهم انجام دهم. قطعا مرور اتفاقات تاریخی و 
رکوردشــکنی ها در ذهن هر ورزشکاری، هیجانات 
باالیی را برای وی به همراه دارد. مسابقه تیروکمان 

بازی لحظه هاست. وقتی شرایط محیطی، باد و باران 
هم مداخله می کنند به هیچ تیری نمی شود اطمینان 
1۰۰ درصد داشت. با اینکه نمی شود پیش بینی کرد، 

اما تالش من برای جنگیدن و به دست آوردن 
بهترین ها بوده است.

 شما اولین بانوی ایرانی 
با سه طالی پارالمپیک هستید. 
انتظارات از شــما بیشتر شده 

است؟
من اولین زن ایرانی بودم که اولین 

طالی کشورش را دریافت کرده 
اســت و اکنون هم ســومین 

طال را برای کشــورم 
بــه ارمغــان 

آورده ام. خوشــحالم 
که ایــن اتفاقات برای 
کشــورم  دختــران 

ذره ای امیدبخش و 
روشنگر راهشان 
فکــر  باشــد. 

می کنم کســی نباید انتظار باالیی از من داشــته 
باشد، زیرا تا امروز تمام تالش خود را کرده ام و بارها 

در آورده ام پرچم کشورم را با افتخار به اهتزاز 
که این برای خود من 
خوشایند  بسیار 

اســت. اما ادامه 
دادن در این مسیر 
انتظــاری اســت 
که خــودم از زهرا 

نعمتی دارم. در واقع 
نه صرفا به خاطر مدال آوری 

و رکوردشــکنی، بلکــه 
بــرای اینکه 

الهام بخــش دختران 
و زنانی باشــم که در هر 
گوشــه ای از دنیــا برای 
داشــتن زندگی بهتر در 

تالش هستند. 
شــما 
که  گفته ایــد 
برای پارالمپیک 

بعدی اجازه مادرم شرط است؟
بله. من گفته ام برای تجربــه چهارمین پارالمپیک 
یا حتی حضور در رویدادهای دیگر دوست دارم که 
حتما رضایت مادرم را داشته باشم. در طول این مدت 
خانواده من استرس زیادی را متقبل شدند. وظیفه 
من به عنوان فرزند فراهم کردن آرامش بیشــتری 
برای خانواده بود و دوست ندارم  ورزش موجب سلب 
آرامش خانواده ام شود. البته قطعا شیرینی این مدال 
کمی آرامش از دست رفته را برای عزیزانم جبران 

کرده است.
باز هم ادامه می دهید؟

این که چه تصمیمــی در آینده خواهم 
گرفت، نامشــخص است. فعال در حال 
استراحت هستم و امیدوارم همچنان 
بتوانم ادامه دهــم زیرا تمام زندگی 
من بر پایه دستیابی به بهترین ها در 

این ورزش است.
بــرای مربیگــری چه 

برنامه هایی دارید؟
در حــال حاضر بــرای مربیگری هیــچ تصمیمی 
ندارم زیرا به نظر من یکی از سخت ترین شغل های 

دنیاست.
چند سالی است ساکن کرمان نیستید. 
ورزش استان برای قهرمانی هایش به زهرا نعمتی 

نیاز دارد.
برای ســکونت قطعا هر ورزشــکاری شهر خودش 
را در اولویت قــرار می دهد، امــا وظیفه اصلی یک 
ملی پوش حضور در تیم و اردوهای آن است. من هم 

دوست دارم در کرمان زندگی کنم، اما فکر نمی کنم 
تمرین های تیم ملی را بشود به صورت آنالین برگزار 
کرد. من تمرین هــای فشــرده ای دارم و گاهي هر 
3۰روز ماه را در اردو هســتم که این موضوع حتی 
شانس دیدن خانواده ام را هم کم می کند. برای من 
هم خیلی سخت و سنگین است، اما تمام ملی پوشان 
تیر و کمان از فشردگی تمرین های شبانه روزی تیم 
آگاه هســتند. قطعا در کنار خانواده بودن و زندگی 
با آنها برای من هم راحت تر اســت، امــا تمام این 
ســختی ها به همراه تنهایی ها فقط به دلیل هدف 

مشترک المپیک و پارالمپیک بود.
پیام »هرگز تســلیم معلولیت خود 
نشوید« جزو 10 جمله برتر سال 2014 شد. امسال 

چه پیامی دارید؟
زنان و دختران مــا هرگز رویای خــود را فراموش 
نکنند. با تمرین و سرســختی هر چیزی به دست 

آوردنی است.
بهترین و تلخ ترین خاطره زهرا نعمتی 

در ورزش؟
بهترین خاطره من پرچمداری کشورم در المپیک ریو 
بود، زیرا رویای کودکی من به تحقق پیوست. ورزش 
همیشه درس های زیادی برای من داشته است، من 
یاد گرفته ام از تلخی ها و شکست هایم درس بگیرم 

که سخت ترین آن ها جاماندن از رقابت ها بود. 
افراد خیلی زیادی به من اعتماد داشــتند و من را 
حمایت کردند. خانواده و مربیان همیشه در کنار من 
بودند. فدراسیون تیر و کمان انصافا با برنامه ریزی ها 
و اردوها زحمت خیلی زیادی کشــید که اگر این 
برنامه ریزی ها نبود قطعا چنیــن افتخاراتی هم به 
دســت نمی آمد. کمیته پارالمپیــک نیز حمایت 
ویــژه ای از قهرمانان داشــتند. نتیجــه ای که در 
پارالمپیک گرفتیم حاصــل برنامه های خوب این 

کمیته بوده است.

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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 بندر مقام در استان هرمزگان
 عکس: علی جاسمی

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

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

 #همراه »همشهری« 
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آذربایجان شرقی به دنبال گردشگری پساکرونا
پس از خسارت های سنگین کرونا به گردشگری استان، مسئوالن امیدوارند با برنامه ریزی های صورت گرفته برای دوران پساکرونا اتفاقات خوبی در این حوزه رقم بخورد

سید مرتضی احمدپور
خبرنگار

 
از اوایــل ســال1398 آژانس هــای مســافرتی 
آذربایجان شــرقی با توجه به افزایش نرخ ارز، مشکالت 
اقتصــادی و افزایش قیمت بنزین با کاهش مســافران 
ورودی به استان مواجه و ضرر زیادی را متحمل شدند. با 
شیوع بیماری کرونا از اواخر سال1398، دفاتر خدمات 
مسافرتی و جهانگردی که منتظر تعطیالت نوروز1399 
بودند زیان بیشتری دیدند. بنا به گفته مسئوالن و فعاالن 
گردشگری استان با کاهش 95درصدی مسافران داخلی 
و 99درصدی مســافران خارجی در این مدت، صنعت 
گردشــگری آذربایجان شــرقی در حال ورشکستگی 
است. همچنین طبق آمار معاونت گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اغلب مراکز 
اقامتی، صنایع دستی و رســتوران ها 5۰درصد تعدیل 

نیرو داشته اند .

مشکالت پیچیده 
رئیس اتحادیه انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت 
هوایی، گردشــگری و زیارتی آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه آژانس های مسافرتی در ســطح استان وضعیت 
خوبی ندارند، می گویــد: از ۲7۰آژانــس هواپیمایی و 
گردشگری حدود 7۰آژانس به طور کامل تعطیل شدند 
و بقیه غیرفعال یا نیمه فعال هستند و نیروی کار 7۰درصد 

از آژانس ها هم از دست رفته است.

رشید رجب پور با بیان اینکه دفاتر باقی مانده با فشارهای 
اقتصادی موجود به ســختی بــه فعالیت خــود ادامه 
می دهنــد، می افزاید: با تمام این مشــکالت  مجبور به 
پرداخت مالیات و عوارض مختلفی هستیم که منصفانه 

نیست و با درآمد واقعی دفاتر همخوانی ندارد.
به گفته وی، مسئوالن وعده داده بودند برای حمایت از 
صنعت گردشگری تسهیالت مناسبی پرداخت خواهد 
شــد، اما این وعده ها تا کنون عملیاتی نشــده در حالی 
که به جای وام های محدود با سود 1۲درصد که تاکنون 
پرداخت شده، باید وام های قرض الحسنه یا کمک های 
بالعوض به دفاتر و فعاالن گردشــگری یا بســته های 

حمایتی سفر به مردم داده شود.
رجب پور که خود یکی از باسابقه ترین مدیران گردشگری 
استان اســت، عنوان می کند: با توجه به واکسیناسون 
حداکثری و رعایت پروتکل های بهداشتی سفر از سوی 
مســافران، می توان امیدوار بود با کاهش آمار مبتالیان 
به کرونا در آینده نزدیــک رونق بازار ســفر بازگردد و 
این موضوع باعث رونق مراکز اقامتــی و دفاتر خدمات 

مسافرتی شود. 
وی در بخش دیگــری از صحبت های خود با اشــاره به 
آسیب های وارد شده در بخش سرمایه گذاری گردشگری 
نیز توضیح می دهد: در سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی 
به اســتان عنوان شد که جذب ســرمایه  گذار در حوزه 
میراث فرهنگی و گردشگری اســتانی و کشوری ادامه 

داشته باشد.
رجب پور با بیان اینکه در صورت حمایت دولت روزهای 

خوبی در انتظار گردشــگری آذربایجان شــرقی است، 
 می گوید: بخش خصوصی و دولتی در دوران پســاکرونا

 هر دو در کنار هم با همــکاری و هم افزایی می توانند به 
خروج از بن بست موجود کمک کنند.

معرفی جاذبه های گردشگری 
معاون گردشگری آذربایجان شــرقی نیز با بیان اینکه 
خسارت های وارد شده به صنعت گردشگری استان قابل 
انکار نیست، می گوید: با وجود آنکه از 6ماه نخست سال 
به عنوان زمان پرمسافر اســتان یاد می شود، اما شیوع 
ویروس کرونا موجب شد نتوانیم آنچنان که باید در حوزه 
گردشگری فعالیت داشته باشیم و فقط 3۰ تا 4۰درصد 
ظرفیت مکان های گردشــگری پر شــد. در این میان 
بیشترین آسیب متوجه دفاتر خدماتی و آژانس ها بود، 
زیرا نمی توانند تورهای زمینی خود را اجرا کنند درحالی 
که فعالیت اصلی این دفاتر بر پایه گردشگری و برگزاری 

تورهای گردشگری است.
علیرضا بایرامی همچنین با تایید حمایت اندک از دفاتر 
گردشگری توضیح می دهد: وامی که به گردشگری تعلق 
گرفت، کم و در حد مســکن بود در حالی که خســارت 
18۰میلیارد ریالی به گردشگری استان وارد شده است.

وی می افزاید: با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از دفاتر 
گردشگری استان تعطیل شــد، اما ۲اتفاق اخیر یعنی 
برگزاری روز ملی شــعر و ادب فارســی و گرامی داشت 
شهریار و برگزاری مراسم پیرغالمان حسینی نشان داد 
گردشگری استان می تواند برای روزهای بهتر آماده شود. 

همچنین برنامه هایی برای دوران پساکرونا برای توسعه 
گردشگری استان در نظر گرفته شــده و درصدد تولید 
محتوا برای شــبکه های اجتماعی از اینستاگرام گرفته 
تا واتساپ هستیم. برای معرفی جاذبه های گردشگری 
و تنوع در حوزه هــای مختلف گردشــگری از ظرفیت 
سلبریتی های عرصه فرهنگ و هنر برای معرفی هرچه 

بیشتر آذربایجان شرقی استفاده می کنیم .

ضرورت سرمایه گذاری 
مدیر کل میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دستی 
استان اما تاکید می کند که با وجود شیوع کرونا آذربایجان 
شرقی به عنوان سومین استان کشــور در زمینه جذب 

سرمایه گذار اقدام کرده و آماده دوران پساکروناست.
احمد حمــزه زاده بــا بیان اینکــه حــدود 1۰۰پروژه 
سرمایه گذاری در حوزه گردشــگری و میراث فرهنگی 
در استان در حال اجراست که دفاتر خدمات گردشگری 
می توانند از این پروژه ها برای جذب گردشــگر و رونق 
کار خــود بهره ببرنــد، می گویــد: هر چقــدر بتوانیم 
زیرســاخت های گردشــگری را تقویت کنیم در جذب 

گردشگر موفق تر خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه تقویت زیر ساخت ها کمک بزرگی 
به صنعت گردشــگری و فعاالن بخش خصوصی است، 
می افزاید: آذربایجان شــرقی از اســتان هایی است که 
ظرفیت های بســیاری در حــوزه گردشــگری دارد و 
امیدواریم بــا برنامه ریزی های صــورت گرفته روزهای 

خوبی در انتظار حوزه گردشگری باشد.

قهرمان پارالمپیک: رویای خود را فراموش نکنید فروغ بوستان چي
خبرنگار
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