
دخلوخرجبدونكسري
رئيس جمهور هدفگذاري بودجه 1401 را  به دستگاه هاي دولتي ابالغ كرد روزگار   آدم های  منزوی

كشتي گير فلسطين  
تنها بود كمكش كردم

عادل بالي تبار، مربي تيم ملي كشتي فرنگي 
 به همشهري  از اتفاق جالبي مي گويد

 كه در رقابت هاي قهرماني جهان رخ داد

استقبال پرشور شيرازي ها
از برادران گرايي

طالبان در جست و جوی پول 
و مشروعيت

 حاكمان جديد افغانستان به اميد كسب كمك هاي مالي بين المللي
و مشروعيت، مذاكره با غرب را در دستوركار قرار داده است

طالبان، برق آسا و آسان جانشين دولت پيشين افغانستان شد اما تنگناي اقتصادي و نبود 
مشروعيت جهاني، زندگي را چنان به اين گروه سخت كرده كه در جست و جوي كمك 

و اعتبار، راه مذاكره با قدرت هاي غربي را در پيش گرفته است. صفحه23را بخوانيد.

 پرونده همشهري درباره افزايش احساس تنهايي
و گوشه گيري در دوران كرونا

 متخصصان مي گويند دوركاري، آموزش از راه دور
ويزيت هاي غيرحضوري و ... ميل به كاهش ارتباطات 
اجتماعي را باال برده و باعث افزايش افسردگي شده است
مواجهه بخشنامه ای با گرانفروشی خدمات مشاوره روان

بهتيرخورديم
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می خورديد با هم!

 قهرمان
لندن را فتح كرد

حال آشفته 
معماری تهران

تصور اين اســت كه ســهراب سپهري 
هيچ گاه وارد مجادله ادبي و پاسخ دادن 
به منتقدانش نشده اســت كه  چندان 
حقيقي نيست. صفحه24 را بخوانيد.

»معماري تقليدگرانه، نه ايراني است 
نه اســالمي و نه تهراني؛ حال و روز 
معمــاري پايتخت خوش نيســت«؛ 
اينها موضوعاتي بودنــد كه تعدادي 
از مديران شــهري و متخصصان در 
نشست »روايت هاي معمارانه« مطرح 

كردند. صفحه8 را بخوانيد.

فيلم »قهرمان« اصغــر فرهادي در 
شــصت و نهمين دوره جشنواره فيلم 
لندن در 2 ســالن نمايش داده شد. 
منتقدان و تماشــاگران از اين فيلم  
استقبال كردند. صفحه22 را بخوانيد.

 مرور خاطرات جدال قلمي
سهراب سپهري  و رضا براهني

 گفت وگوي اصغر فرهادي با مايك لي
كارگردان مشهور بريتانيايي

مديران شهري و متخصصان در 
نشست »روايت هاي معمارانه«  از 
وضعيت معماري پايتخت گفتند

با گفتارهايي از: مهدي چمران، 
عبدالرضا گلپايگاني، حسين شيخ 
زين الدين، مهدي حجت وكاوه 

حاجي علي اكبري

يادداشت
بيژن ياور ؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه مديريت بحران، ريسك و پدافند غيرعامل

انتشــار مطالب و اخبار غيرموثق و بي پايه و اســاس از نظر 
علمي باعث ايجاد اينفودميك يا همه گيري و هجمه اطالعات 
نادرست مي شود كه هم اكنون و براســاس يكي از آمارهاي منتشر شده موجبات تأخير، 
تعلل و ترديد و نيز ايجاد شبهه در 25درصد از افراد واجد شرايط واكسيناسيون شده است. 
يعني اين افراد براساس اطالعات نادرست منتشر شده، اقدامي مؤثر براي واكسيناسيون 
انجام نداده اند؛ درصورتي كه برخي از آنها قبل از دريافت اطالعات نادرست تمايل به انجام 

اين كار را داشته اند. به راستي چه بايد كرد؟
با پاسخ بموقع به شبهات پيش آمده براي برخي از مردم، اينفودميك ها بايد به سرعت تحت 
كنترل قرار گيرند. در غيراين صورت شرايطي پيش خواهد آمد كه مديريت آن روزبه روز 
سخت تر خواهد شد؛ مثال در برخي از كشــورها كمپين هاي خاصي براي عدم شركت در 
فرايند واكسيناسيون به راه افتاده اســت! و در برخي از كشورها مانند فرانسه نيز مسئله تا 
بدان حد جدي شده است كه باعث درگيري و زد و خورد خياباني بين موافقان و مخالفان 
واكسيناسيون و تزريق واكسن شده و در اياالت متحده و در برخي از كشورهاي اروپايي منجر 

به خريد و فروش كارت واكسن جعلي براي فرار از واكسيناسيون گرديده است.
همواره بايد به خاطر داشــت كه الزمه پاســخ مؤثر، هوشــمندانه و برنامه ريزي شده به 
همه گيري بيماري ناشي از ويروس كرونا و ايمني جمعي )Herd immunity( يا ايمني 
گله اي، در قالب اقدام پيشگيرانه و مبتني بر مديريت ريسك، همانا مقابله مؤثر و مجدانه با 

اينفودميك ها و مروجان اطالعات غلط است كه البته اين نكته بايد در كنار تامين واكسن، 
تسريع و استمرار در واكسيناسيون انجام شود. از همين رو بايد اقدام مسئوالنه و مجدانه 
مراجع تخصصي با اينفودميك ها در دستور كار قرار گيرد تا افرادي كه از واكسيناسيون 

اطمينان ندارند با خيال راحت به اين مهم بپردازند.
مي توان گفت كه جامعه به مثابه يك كشتي است كه سرنوشت همه به طي طريق درست 
آن بازمي گردد. در اين مورد نيز پرواضح اســت كه ايمني جمعي زماني حاصل مي شود 
كه همه با يكديگر، همدلي، همفكري، همراهي، همكاري و هم افزايي داشته باشيم و اين 
امر، زماني محقق مي شود كه افراد همديگر را درك كنند و متوجه باشند كه واكسن زدن 
فقط براي خود فرد مهم نيست بلكه روي جامعه هم تأثيرگذار است. بدين معنا كه هرچه 
زودتر به حد آستانه مصونيت برسيم، ايمني جمعي نيز زودتر محقق مي شود. در غيراين 
صورت بايد شاهد آن بود كه بسياري از افراد، آسيب ديده و گرفتار شوند. اين مطلب در 
جهان نيز مصداق دارد؛ بدين مفهوم كه نه تنها در داخل كشور بلكه در منطقه و جهان نيز 
بايد شرايط مقابله با اينفودميك ها و كسب ايمني جمعي از طريق واكسيناسيون فراهم 
شود. در سطح جهان نيز جامعه بشري همچون پيكري واحد و يكپارچه است. مسافراني 
در كشتي دنيا به سفر خود كه همانا زندگي است مشغولند و نياز به ياري كشورهاي كمتر 

برخوردار در تامين واكسن، به خوبي حس مي شود.
ايمني جمعي از طريق ابتال يا واكسيناســيون بخش اعظم جامعه قابل حصول است. تا 
زماني كه جمعيت مورد بحث به درصدي مشــخص از مصونيت در برابر بيماري ناشي از 
ويروس كرونا نرسد ايمني جمعي حاصل نمي شود. اما ســؤال اين است چه درصد، چه 
حد نصاب يا چه حد آستانه و ســطحي از مصونيت براي يك جامعه در برابر همه گيري 

مورد نياز است؟ 
اصطالح »ايمني جمعــي« در طول همه گيــري كرونا به عنوان 
نقطه اي كه در آن همه گيري فروكش مي كند، مطرح شده است، 

اما به راستي چه درصدي از جمعيت از طريق عفونت يا واكسيناسيون بايد به مصونيت در 
برابر كرونا برسند تا به اين نقطه مطلوب برسيم!

 اخبار غلط 
و تأخير در ايمني جمعي

شاهچراغ، رنگ طال گرفت
فرنگي كاران افتخارآفرين شيراز در ميان استقبال پرشور همشهري ها به زادگاه شان بازگشتند
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فصل  به  دریا  زدن
كسب و كار ماهيگيران  با شروع فصل صيد در 3  استان گيالن، مازندران و گلستان  رونق گرفت

صفحه20 و همين صفحه

صفحه هاي 10و12
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صفحه4

زنان كل مي كشند، كل براي شيرپسران 
قهرمان شان، براي محمدرضا و محمدعلي، ورزش

براي ميثم و مختار. براي پسراني كه چند 
شب دل مردم شيراز و ايران را شاد كردند. زنان به همراه 
كودكان و مردان شان واسونك )ترانه هاي فولكلور شيرازي( 
مي خوانند و غروب فرودگاه دســتغيب را دل انگيزتر از 
هميشه مي كنند. مردم از شيراز و دلخان و از روستاهاي 
اطراف به فرودگاه آمده اند. از ساعت ها قبل منتظرند تا پرواز 
تهران بنشيند اما انگار چشم انتظاري پاياني ندارد. دل  توي 
دل شان نيســت. پرچم هاي ايران روي دست ها به رقص 
درآمده اند. گروه اركســتر مــارش نظامــي مي نوازد و 
هرازگاهي هم نواهاي سنتي شيرازي. مردم هم با پايكوبي 

و شادي همراهي شان مي كنند.
پرواز تهران كه بنشيند، قهرمانان جهان پا به زادگاه شان 
مي گذارند و چه لحظه اي شيرين تر از اينكه نگاهشان با نگاه 
مادران و پدرانشان يكي شود، نگاه هايي پر از غرور و افتخار 
و پر از شادي و اميد. گفته اند پرواز ساعت5 مي نشيند اما نه 
عقربه ها جلوتر مي روند و نه غرشي در آسمان ابري شيراز 
شنيده مي شود. مردم از ساعت ها قبل به فرودگاه آمده اند 
اما خسته نيستند. پارچه نوشته آورده اند. به هر كسي بگويي 
آنها منتظر كشتي گيرانشان هستند، همان فرنگي  كاراني كه 

چند روز پيش از سكوهاي قهرماني نروژ باال رفتند، شايد 
تصور كنند اين اســتقبال فقط براي محمدرضا گرايي و 
ميثم دلخاني اســت كه طال گرفته اند يا براي محمدعلي 
گرايي كه صاحب برنز شد اما شيرازي ها محمد مختاري 
را هم فراموش نكرده اند. شــيرازي ها در خوش استقبالي 
ســابقه دارند. آنها بعد از المپيك توكيو هم از محمدعلي 
گرايي كه مدالي نگرفته بود، به گرمي استقبال كرده بودند. 
پارچه  نوشته ها را بيشتر دلخاني ها به فرودگاه آورده اند. آنها 
70كيلومتر راه آمده اند تا پدر و مادر ميثم را در اين شادي 
همراهي كنند. صورت پدر ميثم حتي پشت ماسك هم 
 پراز خنده است. مردم پوســترهايي را كه به دست دارند، 
رو به دوربين ها مي گيرند، پوسترهايي با عكس ميثم كه 

رويش نوشته اند: »طالي جهان بر فراز دلخان«.
خانواده گرايي ها و دوستانشان هم پسران شان را با لقب هاي 
جديد صدا مي زنند. محمدعلي، شاهين شده و محمدرضا، 
ققنوس. ققنوس لقبي اســت كه اتحاديه جهاني كشتي 
به محمدرضا داده. ققنوس از خاكســتر بلند مي شــود و 
محمدرضا طاليش را از ثانيه هاي آخر، از لحظه هاي نااميدي 
و از كشتي هايي كه تصور مي شد باخته است، بيرون كشيد.

نيم ساعت از 5عصر گذشته است كه خوشي به آسمان 
شيراز مي رســد. پســران را پدران قلمدوش مي كنند و 

مادران كل هايشان را بلندتر و ممتدتر مي كشند. در اين 
شادي رحيم گيوي هم بي نصيب نمي ماند. گيوي مربي 
كشتي فرنگي شيراز است كه هم در اردوي تيم ملي همراه 
شاگردانش بود و هم در مسابقات قهرماني جهان كنارشان. 
او هم قلمدوش مي شود و همگي به سمت شهر مي روند، 
به پابوس شاهچراغ. محمدرضا و محمدعلي از المپيك هم 
كه برگشته بودند، اول به زيارت رفته بودند. مردم در اين 
زيارت هم كشتي گيران را همراهي مي كنند و خودشان 
را آماده مي كنند تا پاي صحبت اين قهرمان ها بنشينند 
و ببينند مسئوالن شــهر براي تقدير از آنها چه برنامه اي 
دارند. با درخششي كه كشتي گيران فارس در رقابت هاي 
اخير داشته اند، شيراز بايد خودش را براي افتخارات بعدي 
و استقبال هايي از اين دســت آماده كند. اين سرزمين با 
ستاره هاي خوش آتيه اش بيشتر از هميشه بوي مدال و 

افتخار مي دهد.

ادامه در 
صفحه21
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حسنروحانيچهميكند؟
روحاني در نقطه مقابل اين شكايات به ارســال يك پيام تبريك درباره پيروزي تيم كشتي آزاد 
ايران، پيام تسليت آيت اهلل حســن زاده آملي و 2توييت درباره مســائل افغانستان و سالگرد 
تاسيس شوراي عالي امنيت ملي بسنده كرده است. او در نخستين توييت خود 2ماه پس از پايان 
رياست جمهوري، كشتار شيعيان مسجد قندوز افغانستان را محكوم كرد و توييت دوم خود را هم به 
فاصله چند روز بعد به سالگرد تاسيس شوراي عالي امنيت ملي اختصاص داد؛ توييتي كه با هشتگ 
تدبير شجاعانه ضرورت هوشياري نسبت به تحوالت منطقه و جهان براي صلح و امنيت ملي را 
يادآوري كرده است و احتماال با گوشه چشمي نسبت به تحوالت سياست خارجي ايران درخصوص 
احياي برجام و گفت وگوهاي اتمي منتشر شده است. او تأكيد كرده سياست بي طرفي فعال در حمله 
ائتالف به عراق در سال1369و خارج كردن ايران از ذيل فصل7منشور سازمان ملل در سال1394از 

تصميمات سرنوشت ساز نهاد شوراي عالي امنيت ملي بوده است.

 رزمايش اقتدار پدافند
 رزمايش مشــترك 

عكس  
هوايــي نوشت پدافنــد 

مدافعــان آســمان 
واليت با هدف گسترش و استقرار 
سامانه هاي بومي موشكي، راداري، 
اطالعــات شناســايي، جنــگ 
الكترونيك، سامانه هاي ارتباطي و 
شبكه ديد باني بصري ارتش و سپاه 
در منطقه كوير مركزي برگزار شد. 
در ايــن رزمايــش ســامانه هاي 
»مرصاد16« و »طبــس« اهداف 

خود را منهدم كردند.

  »جمع بندي هاي دولت 
در زمينه مذاكرات وين ديپلماسی

در آينده نزديك نهايي 
مي شــود.«؛ اين را وزيــر خارجه به 
نايب رئيس مجلس ملي سوئيس كه 
در راس هيأتي به ايران ســفر كرده، 
گفته است؛ در روزي كه شبكه قطري 
الجزيره هم خبر داده كه انريكه مورا، 
معاون مســئول سياســت خارجي 
اتحاديه اروپا كه رياســت جلســات 
كميسيون مشترك برجام را برعهده 
داشــت، اين هفته به تهران ســفر 
مي كند. هر چنــد وزارت خارجه تا 
لحظه تنظيم اين گزارش، سفر انريكه 
مــورا به تهــران را تأييد نكــرده اما 
سخنگوي وزارت خارجه نيز پيش از 
اين خبــر داده بود كــه در روزهاي 
پيــش رو بايــد منتظــر تعامــالت 
ديپلماتيك بيشتري در زمينه برجام 
بود. به اين ترتيب ممكن است در سفر 
مــورا به تهــران تصميمــات دولت 
ســيزدهم درباره مذاكرات وين به او 
اعالم   و زمينه سازي بازگشت دوباره 
طرف هاي برجام به وين براي مذاكره 
و احياي توافق هسته اي آغاز شود. دور 
ششــم اين مذاكرات خرداد به پايان 
رســيد و از آن زمان تاكنون مقامات 
اروپايي و آمريكايي بر ضرورت ادامه 
آن تأكيــد كرده انــد. وزيرخارجــه 
كشورمان نيز تاكنون در رايزني ها و 
اظهارنظرهاي خــود تأكيد كرده كه 
دولــت ســيزدهم از ديپلماســي و 
گفت وگو استقبال مي كند اما در اين 
زمينه عمل گرا و نتيجه گراســت. از 
سوي ديگر همزمان با اين تحوالت، 
تالش هاي مقامات رژيم صهيونيستی 
براي مانع تراشي در مسير مذاكرات 
ايران نيز افزايش پيــدا كرده و دفتر 
نفتالي بنت، نخســت وزير اين رژيم 
اعــالم كــرد كــه او هفتــه ديگر با 

رئيس جمهور روســيه درباره برنامه 
هسته اي ايران رايزني مي كند. با اين 
همه اما زمزمه هايي در مورد بازگشت 
به وين مطــرح اســت و حتي گفته 
مي شــود كه در آينــده نزديك نيز 
توافق هايــي در مذاكــرات ايران و 

عربستان به دست خواهد آمد.

تضمين خواهي براي لغو تحريم ها 
همزمان با باالگرفتن خبرهاي مرتبط 
با مذاكرات وين ســخنگوي وزارت 
خارجه در گفت وگويــي راديويي بار 
ديگر تأكيــد كرد كه آمريــكا براي 
بازگشــت به برجــام بايــد تمامي 
تحريم هاي اعمال شده را رفع كند و 
تضمين هاي الزم در اين زمينه را به 
ايران بدهد. اين در حالي اســت كه 
مقامات آمريكايي اعــالم كردند كه 
فقط آمادگي رفــع تحريم هاي مغاير 
با برجام را دارند. در جريان مذاكرات 
وين نيز آنها حاضر نشدند تا ضمانتي 
براي عدم خروج دوبــاره از برجام به 
ايــران بدهند. محورهــاي اختالفي 
ديگري نيز ميان تهران و واشــنگتن 
در وين وجــود دارد؛ هرچند كه دو 
كشور به شكل مســتقيم با يكديگر 
گفت وگو نمي كننــد و ايران تاكنون 
فقط با اعضــاي 1+4در وين مذاكره 
كرده است. سخنگوي وزارت خارجه 
در همين زمينــه در مصاحبه  خود 
گفت: اين دولت آمريكا اســت كه از 
برجام خارج شده و سياست تحريمي 
عليه ايران اعمال كرده، دولت آقاي 
بايدن چند ماه بعــد از روي كار آمدن 
تصميم گرفت كــه در مذاكرات وين 
شركت كند و در اين مذاكرات نيز با 
رويكــرد يكجانبه گرايانه ترامپ وارد 
شده است. دولت آمريكا در مورد رفع 
تحريم ها نيز سياست يكجانبه گرايانه 
را در پيش گرفته اســت و مي خواهد 

فقط تحريم هايي كه مدنظر خودش 
اســت را رفع كند و يكجانبه در اين 
زمينه تصميم بگيرد، درحالي كه ايران 
تأكيد دارد تمامي تحريم ها بايد رفع 
شــود و در اين زمينــه تضمين هاي 

الزم به ايران داده شود. خطيب زاده 
تأكيد كرد: اگر توافقي حاصل شود و 
تضمين هاي الزم گرفته نشود ممكن 
است رويه اتفاق پيشين بار ديگر رخ 
دهد، بنابراين ما بــر انجام مذاكرات 

مبتني بر تصميمات الزم براي تحقق 
منافع دولت ايران تأكيــد داريم. در 
چنين شرايطي همه نگاه ها به تهران 
دوخته شده تا شــرايط و تاريخ دور 

هفتم مذاكرات وين اعالم شود.

   رئيس جمهور سابق بيش 
از 2ماه اســت كــه پس از بهارستان

پايان مســئوليت خود در 
انظار عمومي و   ظاهر نشده و تنها اطالع از 
او   5پيام تبريك و تسليت و توييت هايي 
است كه از سوي او منتشــر شده. در اين 
غياب و ســكوت خبري، مجلس يازدهم 
شكايت هاي سوم و چهارم خود عليه دولت 
قبل را به قوه قضاييه ارســال كرد. پايان 
دوره مسئوليت حسن روحاني با سكوت  
مبهمي در ادامه فعاليت هاي سياسي او و 
تداوم حضورش در مناصــب حاكميتي 
مواجه شده است.    اعتراض رسانه ها  هنوز 
اســت و كميســيون  در جريــان   
اصل90مجلس نيز هر هفته   شــكايات 
جديدی از عملكرد دولت ســابق دريافت 
مي كند. اين خبرها هم نتوانسته سكوت 
روحاني در قبال نقدها و مباحثي كه عليه 
او مطرح مي شود را بشكند.  تاكنون در بازه 
زماني يك سال گذشــته 3شكايت عليه 
روحاني از صحن بهارستان به قوه قضاييه 
ارسال شده   و پرونده هاي ديگري هم در 
كميسيون اصل90مجلس يازدهم عليه 
دولت سابق در جريان بررسي است. مورد 
اول اين شكايت ها در ارتباط با توافق غير 
قانونــی او با  و آژانــس بين المللي انرژي 
اتمي براي تمديد ســه ماهه نظارت هاي 
ضروري راســتي آزمايي در ســفر رافائل 

گروسي، مديركل آژانس به تهران بود.
 نمايندگان 4اســفندماه سال گذشته با 
ارسال گزارشــي در رابطه با تخلف دولت 
در اجراي قانون »اقــدام راهبردي براي 
لغو تحريم هــا و صيانــت از منافع ملت 
ايران« به قــوه قضاييه شــكايت كردند 
و خواستار ابطال توافق شــدند. دومين 
شــكايت مجلســي ها   نيز 2ماه مانده به 
پايان مســئوليتش به قوه قضاييه ارسال 

شده بود. نمايندگان 18خردادماه1400از 
رئيس جمهــور به علــت امضــا و اجراي 
مخفيانه ســند2030بدون طي مراحل 
قانوني آن به قوه قضاييه شركت كردند. 
182نماينده مجلس يازدهم به ارسال اين 
گزارش رأي مثبت داده بودند. ســومين 
شكايت مجلســي ها نســبت به تعيين 
تكليف نشدن برخی دانشجويان بورسيه 
در دولت روحاني به قوه قضاييه ارســال 
شــد. حدود 3هزار و 620نفر براســاس 
فراخوان سال1389دولت   احمدي نژاد 
بورســيه جذب هيأت علمي دانشگاه ها 
شــدند. دولت روحاني پس از اســتقرار، 
اين مصوبــه را لغو كرده بــود و درنهايت 
با شكايت دانشــجويان و الزامات قانوني 
مكلف به اجراي آن شــد. علي خضريان، 
ســخنگوي كميســيون اصل90 ديروز 
گزارش تخلف دولت روحاني درخصوص 
بورسيه ها را در جلســه علني قرائت كرد 
كه در انتهــاي آن آمده بــود: »تخلف، 
قصور و فرافكني مســئولين دولت های 
يازدهــم و دوازدهــم و وزارت علوم در 
تعيين تكليف موضوع بورســيه ها به رغم 
بررسي هاي كارشناسي، رأي نهايي ديوان 
محاســبات، آراي ديوان عدالت اداري و 
نظر مقام معظم رهبري، براي نمايندگان 

كميسيون اصل90 محرز بوده و براساس 
تبصره 5 قانون نحوه اجــراي اصل نودم 
قانون اساســي، مســئولين ذيــل كه با 
اقداماتي همچون مصاحبه، اعمال نظرات 
و دستورات مكتوب، عدم انجام تعهدات، 
عدم اجراي مصوبات صورتجلســات و... 
در انجــام وظايف خود قصور داشــته اند 
به قوه قضاييــه معرفي خواهند شــد.« 
حسن روحاني، اسحاق جهانگيري، رضا 
فرجي دانا، محمد فرهادي و منصور غالمي 
وزراي علوم دولت روحاني در فهرســت 
شــكايات هســتند. نمايندگان مجلس 
همچنيــن ديــروز در چهارميــن اقدام 
مرتبط خود گزارش كميســيون قضايي 
مجلس در مورد قانون گريزي هاي حسن 
روحاني، رئيس جمهور دولت های يازدهم 
و دوازدهم را به قوه قضاييه ارسال كردند. 
آنها مبناي شكايت خود را اصل134قانون 
اساســي قرار داده اند كــه رئيس جمهور 
را در برابــر مجلــس مســئول اقدامات 
هيأت وزيران مي داند. در بخشي از متن 
شكايات آنان آمده است؛ »24 فقره قانون 
مصوب مجلس شــوراي اسالمي  به علت 
عدم تصويب تمام يا بخشــي از مقررات و 
آيين نامه اجرايي آنها، اجرايي نشــده يا 

به صورت ناقص در حال اجراست.«

انريكه مورا، رئيس جلسات كميسيون مشترك  شکایات سریالی مجلس از دولت سابقهمهنگاههابهتهران
نمايندگان براي چهارمين بار از حسن روحاني و برخي دولتمردان سابق به قوه قضاييه  برجام اين هفته به تهران سفر مي كند

اعالم شكايت كردند

لغو قيد محرمانه از گزارش هاي سازمان بازرسي 
اژه اي: منعي براي اطالع رساني درباره اقدامات، دستاوردها و گزارش هاي قضايي وجود ندارد

  غالمحسين محسني 
اژه اي، رئيــس قــوه قضايی

قضاييه معتقد است 
مي تــوان بــراي اصــالح امــور، 
پيشــگيري از جرم و تشويق افراد 
براي مبارزه با فســاد، بسياري از 
مسائل را با مردم درميان گذاشت و 
خصــوص  ايــن  در  نبايــد 
خودسانســوري كرد. او در همين 
راســتا بر لزوم اطالع رســاني از 
فعاليت ها و دستاوردهاي سازمان 
بازرسي كل كشور هم تأكيد كرد و 
ادامــه داد: خود من كــه در رأس 
دستگاه قضا هستم، نسبت به همه 
اقدامات و توفيقات سازمان بازرسي 
اطالع ندارم و مــردم نيز طبعا در 
جريــان كارهاي ايــن مجموعه 
نيســتند. محســني اژه اي ديروز 
همزمــان بــا چهلمين ســالروز 

تاسيس سازمان بازرسي كل كشور 
و  اقدامــات  نمايشــگاه  از 
دستاوردهاي سازمان بازرسي كل 
كشــور بازديد كــرد و در جريان 
فرايندهــاي كشــف، احصــا  و 
رســيدگي به تخلفات و مفاســد 

اداري قرار گرفت.
وي در جريان اين بازديد از رئيس 
سازمان بازرسي خواست كه ماهانه 
به او گزارش دهد كــه چه ميزان 
پرونده درباره دستگاه ها رسيدگي 
شــده و كدام مــوارد بــر زمين 
مانده اند. محســنی اژه اي گفت: 
وقتي قانون تصريــح دارد گزارش 
براي شخص رئيس جمهور ارسال 
شود، نبايد براي معاون اول ارسال 

شود.
رئيس دســتگاه قضا با اشــاره به 
اختيارات گسترده سازمان بازرسي 

كل كشور گفت: سازمان بازرسي 
مي تواند گزارش تخلفات و جرايم 
مديران دستگاه ها را به دادگستري 
گزارش دهد تا ظرف 3 ماه خارج از 

نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد.
محسني اژه اي با نادرست دانستن 
اين برداشــت كه گفته مي شــود 
همه گزارش های سازمان بازرسي 
محرمانه اســت، تأكيد كرد: طبق 
آيين دادرسي اطالع رساني درباره 
همه مسائل قضايي ممنوع نيست 
و منعي براي اطالع رساني درباره 
اقدامــات، دســتاوردها و همــه 
گزارش  هاي ســازمان بازرســي 
وجود ندارد.  وي بــراي نمونه به 
برخي گزارش  هاي مردمي اشاره 
كرد كه بدون ارتباط با ســازمان 
بازرســي به اين مجموعه گزارش 
مي شوند و متذكر شد اينكه مردم 
ســازمان بازرســي را ملجأ مورد 
اعتماد مي دانند خوب اســت، اما 
اگر آگاه سازي  صورت گيرد از ارائه 
گزارش هاي غيرمرتبط پيشگيري 
مي شــود. رئيس قــوه قضاييه بر 
لزوم ارزيابي جدي تــر و به روزتر 
درباره فرايند پيگيري گزارش هاي 
مربــوط به دســتگاه هاي اجرايي 
بــراي اثربخش تر شــدن عملكرد 
سازمان بازرسي تأكيد كرد و گفت: 
بايد بررسي شود كه چه ميزان از 
گزارش هاي سازمان بازرسي مورد 
توجه قرار گرفته و چه ميزان از اين 
گزارش ها و به چه علت بي نتيجه 

مانده است.

ايرانوعربستاندرآستانهاحيايروابط؟
 در روزهايي كه اعضاي برجام دوباره به ميز مذاكره در وين نزديك مي شوند، مذاكرات ايران و عربستان نيز در عراق 
جريان دارد. در حالی كه وزارت خارجه به تازگي برگزاري دور چهارم گفت وگوها را تأييد كرده ، ديروز خبرگزاري 
فرانسه به نقل از يك ديپلمات خارجي كه در جريان مذاكرات قرار دارد از نتيجه بخش  بودن  گفت وگوها  خبرداده 
است.  به گزارش ايســنا اين ديپلمات گفته كه »طرفين در شــرف توافق بودند تا از تنش ها و جنگ هاي نيابتي 
]ديپلماتيك[ در منطقه بكاهند«. به گفته اين ديپلمات خارجي، ايران و عربستان احتماال در دور آتي مذاكرات كه 
ممكن است تا چند روز ديگر آغاز شود به توافقی اوليه می رسند. اين ديپلمات كه نامش فاش نشده به خبرگزاري 
فرانسه گفت: آنها به طور كلي بر ســر باز كردن مجدد كنسول گري ها به توافق رســيده اند و گمان كنم اعالميه 
عادي سازي روابط طي هفته هاي آتي صادر شود. روابط ديپلماتيك تهران و رياض از سال94  قطع شده و در سال هاي 
گذشته مقامات عربستان همواره ادعاهايي عليه ايران در مجامع مختلف بين المللي مطرح كرده اند. اما از فروردين 
1400مذاكراتي ميان دوطرف در بغداد پشت درهاي بسته انجام شده كه حاكي از تغيير رويكرد عربستان در قبال ايران 
است؛ تغيير رويكردي كه مي تواند بر معادالت منطقه تأثير بسيار زيادي داشته باشد؛ چرا كه دولت سيزدهم نيز اعالم 

كرده كه ارتباط با همسايگان و كشورهاي منطقه را در اولويت سياست خارجي خود قرار داده است.

ث
مك

هشدارسازمانبازرسيبهمديرانجديد
حسن درويشيان، رئيس سازمان بازرســي كل كشور   در چهلمين 
سالروز تاسيس سازمان بازرسي كل كشور مجموع اقدامات اثربخش 
مالي اين سازمان در يك سال و نيم گذشته را بالغ بر ۵1هزار ميليارد 
تومان يا يك ميليارد دالر عنوان كرد و گفت: با تالش هاي ســازمان 
بازرسي كل كشور در يك سال و نيم گذشته از تغيير كاربري بالغ بر 
3 ميليون مترمربع از اراضي جلوگيري شده است. به گزارش ايلنا، او 
ارسال هشدار هاي بموقع و ضروري درمواقعي كه تصميم خالفي در 
حال اتخاذ شدن است يا قبال گرفته شــده   را ديگر رويكرد سازمان 
بازرسي كل كشور عنوان كرد و افزود: طي ۵0روز اخير هم به مديران 
جديد دستگاه هاي اجرايي هشــدار هاي الزم در همان ابتداي كار 
داده شد و همچنين بستر هاي فســادزا در دولت نيز به آنها معرفي 

شده است.

ث
مك

ايجاد تنش از سوی  مقامات باكو ادامه دارد
مقامات جمهوری آذربايجان همچنان 

حضور تروريســت ها و نيروهاي رژيم خبر
صهيونيســتي در خاك اين كشــور و 
نزديكي مرز ايران را رد مي كنند. ديروز ليال عبداهلل آوا، 
ســخنگوي وزارت خارجه جمهــوري آذربايجان در 
اظهاراتي ادعا كرد: چنين اتهاماتي را مطلقا رد مي كنيم.  

ما اين موضوع را در جنگ 44 روزه نيز گفته بوديم و بار ديگر بر آن تأكيد مي كنيم كه 
هيچ تروريستي در آذربايجان نيست. به طور كلي، به عنوان كشوري كه از تروريسم رنج 
برده است، تروريست ها هيچ گاه جايي در آذربايجان نداشته اند. به گزارش ايسنا به نقل 
از روزنامه يني شفق، عبداهلل اوا در ادامه اظهاراتش عليه ايران گفت: جاي تعجب دارد 
كه طي جنگ، چنين اتهاماتي از سوي ايران مطرح نشده بود. او در ادامه مدعي شد كه 
»كارزار ضد آذربايجان« به هيچ طريقي براي ايران سودمند نخواهد بود. اين سخنگو 
همچنين ادعا كرد: ايران به اين »اتهامات بي اساس« متوسل مي شود چون باكو مانع 
ورود غيرقانوني كاميون هاي ايراني به آذربايجان مي شود و توانست مناطق اشغالي اش 
را از كنترل ارمنســتان در بياورد.  اين اظهارات و ادعاها در حالي مطرح مي شود كه 
مقامات دولتي و نظامي كشورمان تأكيد كردند كه تحركاتي عليه امنيت كشور در 
مرزهاي شمال غربي ديده شده است كه رد پاي رژيم صهيونيستی و تروريست هايي 
كه در جنگ قره باغ حضور داشتند در آن ديده مي شود. در چنين شرايطي نيروهاي 
مرزي جمهــوري آذربايجان نيــز 2 راننده كاميــون ايراني را بازداشــت كردند و 
رئيس جمهوري آذربايجان نيز ادعاهايي درباره حضور غيرقانوني كاميون هاي ايراني در 
قره باغ مطرح كرد؛ ادعاهايي كه البته با پاسخ وزير خارجه كشورمان روبه رو شد. حسين 
اميرعبداللهيان تأكيد كرد كه اظهارات مقامات آذربايجان سازنده نيست و مراودات 
مرزي بايد در امنيت برقرار باشد. همزمان نيروي زميني ارتش نيز يكي از بزرگ ترين 
رزمايش هاي ســال هاي اخير را در مرزهاي شــمال غربي برگزار كرد كه به گفته 

فرماندهان نظامي، پيام آن را كشورهاي همسايه دريافت كردند.

 دستگيری 10 نفر از مرتبطين
 سرويس های اطالعاتی كشورهاي منطقه 

 با رصد هوشمندانه اطالعاتی سربازان گمنام امام 
زمان )عج( مرتبطين سرويس های اطالعاتی برخی امنيت

كشورهای منطقه مرتبط با نظام سلطه، در استان 
بوشهر شناسايی و دستگير شدند.

به گزارش فــارس، از جمله اهداف ســرويس هــای اطالعاتی 
كشورهای يادشده )با توجه به همدستی آشكار آنها با سرويس های 
اطالعاتی كشورهای متخاصم و به نيابت از سرويس های مذكور(، 
جمع آوری اطالعات و جاسوســی از مراكز حســاس كشــور و 
بهره گيری از ظرفيت ايرانيان مقيم و متردد به آن كشورها است 
كه با اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان )عج(، با تحركات 
و تهديدات آنها مقابله و با هماهنگی دســتگاه قضايی، برخورد 
بازدارنده ای با مرتبطين سرويس های اطالعاتی مذكور صورت 

گرفت. 
 در همين راستا وزارت اطالعات اعالم كرده است هموطنان مقيم 
كشورهای منطقه و افرادی كه به اين كشورها تردد دارند با حفظ 
هوشياری، هرگونه مراجعه مشــكوك اتباع بيگانه و درخواست 

همكاری به آنها را به ستاد خبری وزارت اطالعات )113( اطالع 
دهند.  پيش تر در مردادماه گذشته نيز،مديركل ضد جاسوسی  
وزارت اطالعات خبر از دستگيري  شــبكه ای از عوامل سازمان 
جاسوسی رژيم صهيونيستی )موساد( به همراه محموله سنگين 
سالح و مهمات پس از ورود از مبادی مرزی غرب كشور داده بود. 
به گفته او اين تسليحات شامل كلت كمری، نارنجك، وينچستر، 
كالش و فشنگ جنگی می شود كه برخی از آنها همچون وينچستر 
و نارنجك برای به آشــوب كشــيدن اعتراضات مورد استفاده 
قرار می گيرد. مديركل ضد جاسوســی  وزارت اطالعات با بيان 
اينكه عوامل موســاد قصد داشــتند از اين تجهيزات در جريان 
اغتشاشات شهری وترور بهره برداری كنند؛ اعالم كرده بود كه رژيم 
صهيونيستی در مقطع برگزاری انتخابات نيز در چند نوبت قصد 
انجام اقدامات خرابكارانه در نقاط مختلف كشور داشت كه با اقدام 
به موقع سربازان گمنام امام زمان )عج( از انجام اين خرابكاری های 
تروريســتی جلوگيری به عمل آمد و ضربه ای كاری به شــبكه 

تروريستی موساد در منطقه وارد شد.
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پلطبيعت
رسانهنوينايراندرقامتجهاني

 

»پل طبيعت« را ديگر كمتر كسي است 
كه نشناسد؛ پلي كه اين روزها به نماد 
نوين پايتخت بدل شــده و نواي تپش 
قلب تهران را 7سالي مي شود خو ش تر كرده است. از اين رو كمتر 
پايتخت نشين و گردشــگري را مي توان يافت كه قدم بر پياده راه 
»پل طبيعت« نگذاشته باشد. كه اگر هم پا در قدمگاه آن نگذاشته و 
حد فاصل بوستان »طالقاني« و بوستان »آب و آتش« را گذر نكرده 
باشد، حتما زمان عبور بر فراز بزرگراه مدرس، اين سازه فوالدي را 
از نظر گذرانده و باز هم اگر توفيق اين نيم نگاه را هم نيافته باشد با 
تصاوير آن در رسانه هاي جمعي مواجه شده كه   مانند برج »ميالد« 

و برج »آزادي« نمادي شناخته شده محسوب مي شود.
شناختي كه آن را در كنار جانمايي مناسب مديون طراحان جوان 
ايراني هستيم كه توانستند بهترين هنر خود را در بخش معماري 
ارائه دهند و به بهترين شكل ممكن به اجرا درآورند به طوري كه 
هم اكنون»پل طبيعت« بزرگ ترين پل غيرخودرويي و سازه برتر 
فوالدي ايران بوده و براي همين هم اين پل نه تنها در تهران و ايران 
بلكه در جهان شناخته شــده و باعث فخر و مباهات ماست  چون 
در بخش معماري توانسته استعداد هنرمندانه معماران ايراني را 
به خوبي به رخ بكشــد و جايزه بين المللي خشت طاليي، جايزه 
معماري آقاخان، جايزه نقره اي IPMA براي مديريت پروژه)پاناما( 
جايزه MEIDAA در بخش پروژه هاي عمومي و شهري خاورميانه  
 Award+A Architizer دوبي، امارات متحده عربي(، جايــزه(
دربخش پــل و بزرگراه ها ) نيويورك، ايالــت متحده آمريكا( و… 
بخشي از كارنامه  درخشان معماري اين پل در عرصه بين المللي 

محسوب مي شود.

اما در كنار معماري به دليل جذابيت هاي گردشــگري  و تشويق 
مشتاقان گردشگري داخلي و خارجي براي تماشاي از نزديك اين 
پل و قدم گذاشتن روي آن باعث شده تا سازمان جهاني گردشگري 
)UNWTO( نيز منطقه فرهنگي و گردشــگري عباس آباد را به 
عضويت خود درآورد كه در شناخت و معرفي تهران و ايران به عنوان 
شهر و كشوري گردشگرپذير تأثير بسزايي خواهد داشت. از اين رو 
امروز به عنوان، هفتمين سالگرد افتتاح »پل طبيعت« را بهانه اي 
دانستيم براي يادآوري توانايي جوانان توانمند ايراني كه مي توانند 
با وجود تمام تحريم ها، فشارها و ظلم ها همچنان خوش بدرخشند 
و باعث افتخار ميهن عزيزمان باشــند؛ پلي كه افتخار پايتخت و 
كشور در عرصه هاي ملي و بين المللي است. پلي كه با نماد درخت 
طراحي و در زمان ساخت آن حتي يك درخت قطع نشد. پلي كه 

نام طبيعت زيبنده آن است.

ديدواقعبينانهبهآلودگيهوايتهران
كم كم سرما رخ نشان مي دهد و اگر طبق روال هرساله باشد، بايد 
منتظر افزايش آلودگي هوا هم باشيم؛ چراكه با كاهش درجه هوا و 
جريان باد، اينورژن )وارونگي دما( رخ خواهد داد و در نتيجه شرايط 
براي انباشت آالينده هاي مختلف به خصوص ذرات زير 2.5ميكرون 

فراهم مي شود.
به گزارش همشــهري، اين در حالي اســت كه انگار امسال زودتر از 
ســال هاي پيش، آلودگي هواي تهران رو به افزايش گذاشته است؛ 
تا جايي كه برخي، كاهش شــعاع ديد افقي در پايتخت را دليل اين 
موضوع عنوان كرده اند. اما واقعيت آن است كه خوشبختانه وضعيت 
كنوني هنوز به حدي بحراني نشــده كه حتي بگوييم كيفيت هواي 

شهر براي همه شهروندان ناسالم شده است.
با وجود اين، برخي  ســايت ها  و شــبكه هاي خبري تنها با تكيه بر 
غبارآلود بودن آســمان، مدعي شــده اند هواي تهران ناسالم است 
و شــركت كنترل كيفيت هوا، آمار دقيق شــاخص را به مردم اعالم 
نمي كند؛ درصورتي كه براي آنكه شاخص آلودگي هوا به پارامترهاي 
گوناگوني وابسته است و فقط با رصد محدوده مركزي تهران از نقاط 
دور و نزديك نمي توان نتيجه گرفت كه كيفيت هوا در شرايط ناسالم 
قرار دارد. به عبارت ديگر، يكــي از داليل باالترين ميزان ذرات معلق 
آالينده در محدوده هايي از تهران به وضعيت جغرافيايي و پســتی و 

بلندي هاي شهر ارتباط پيدا مي كند.
از سوي ديگر نبايد شاخص ســاعاتي از روز را به كل يك روز مرتبط 
كرد. به طور نمونه اگر ميانگين شاخص دستگاه هاي پايش و سنجش 
آالينده ها در ساعت 5صبح ديروز عدد 100بود، نمي توان گفت كه 
ميانگين 24ساعته گذشته كل ايستگاه ها نيز همين عدد بوده است؛ 
درحالي كه طبق اعالم شــركت كنترل كيفيت هوا ميانگين ذرات 
آالينده ها )AQI( طي اين مدت زمان 86بوده است؛ يعني كيفيت هوا 
قابل قبول. اگرچه در همين مدت، ايستگاه شهرداري منطقه 19 عدد 

152يعني بسيار ناسالم را به ثبت رساند.
با همه اينها، بررسي واقع بينانه در شركت كنترل كيفيت هواي شهر 
تهران حاكي از آن بود كه در صبحگاه روز سه شنبه )20 مهر 1400( با 
افزايش ترافيك صبحگاهي در مناطق پرتردد كيفيت هوا در محدوده 
ناسالم براي گروه هاي حساس قرار گرفت كه ناشي از عدم وزش باد 
مؤثر و انباشت آالينده ها طي ساعات گذشته بود؛ اما اين مسئله براي 
همه مناطق رخ نداد.  همچنين پيش  بيني هاي اين شــركت نشان 
مي دهد امروز صبح )21 مهــر 1400( افزايش ترافيك صبحگاهي 
سبب افزايش غلظت ذرات معلق می شود كه در بيشتر مناطق پرتردد 
كاهش كيفيت هوا را به دنبال خواهد داشــت. عدم وزش باد مؤثر در 

طول روز هم از پراكندگي آالينده ها جلوگيري خواهد كرد.  
 افزايش ترافيك همراه با تداوم پايداري و سكون جوي تا اواخر وقت 
چهارشنبه سبب افزايش غلظت ذرات معلق و تجمع آالينده ها خواهد 
شــد و به تبع آن برقراري وضعيت ناسالم براي گروه هاي حساس در 

بيشتر مناطق پرتردد پيش بيني مي شود.

سال گذشــته بارش باران 
بســيار كم بــود و به گفته شورا

مديرعامــل شــركت آب و 
فاضالب استان تهران، كشور بدترين سال 
آبي در 50سال اخير را تجربه كرد و درگير 
تنش هاي آبي شد. محمدرضا بختياري در 
پانزدهمين جلسه شوراي شــهر تهران با 
حضور در صحن پارلمان شهري ضمن ارائه 
گزارش از وضعيت ســدها و مخازن آبي و 
ميزان مصارف آب شرب استان و شهر تهران 
از كاهش 37درصدي بارش باران و كسري 
350ميليون مترمكعبي آب مخازن سدي 
استان تهران خبر داد و گفت كه براي مقابله 
با مشكل كم آبي، كميته تنش آب در استان 
تهران تشكيل شده اســت. او همچنين با 
تأكيد بر كيفيت آب استان تهران عنوان كرد 
كه به گــواه دســتگاه هاي نظارتي وزارت 
بهداشــت و ســازمان محيط زيست، آب 
پايتخت هيچ گونه آلودگي نــدارد. رئيس 
شوراي شهر تهران هم در جريان ارائه اين 
گزارش خواســتار تســريع تكميل طرح 
فاضالب شهر تهران و رينگ انتقال آب از سد 
ماملو شــد. به گزارش همشــهري، رئيس 

شوراي شــهر تهران در پانزدهمين جلسه 
پارلمان شهري ابتدا پيروزي و قهرماني تيم 
كشتي فرنگي در مســابقات جهاني نروژ و 
هفته نيروي انتظامي را تبريك گفت و در 
ادامه ضمن ابراز خرسندي از افتتاح ايستگاه 
جديد مترو عنوان كرد: »اميدواريم در اين 
دوره بتوانيم اين موفقيت ها را به خوبي دنبال 
كنيم؛ هر چند معتقديم كــه اين اقدامات 
كافي نيست و در تهران با توجه به مشكالتي 
كه وجود دارد، بايد احداث ايستگاه هاي مترو 
و توسعه خطوط حمل ونقل عمومي با سرعت 
انجام شــود.« مهدي چمــران در ادامه به 
وضعيت فاضالب شهر و استان تهران اشاره 
كــرد و گفــت: »در دوره دوم تيمي براي 
بررسي وضعيت فاضالب شهر و استان تهران 
تشكيل و پس از بررسي اعالم شد كه اجراي 
كامل فاضالب تهــران 110ســال طول 
مي كشــد. آن زمان اعتبار فاضالب تهران 
900ميليون تومان بود كه با تالش اعضاي 
شوراي شهر و همكاري دولت اين اعتبار در 
بودجه به 50ميليارد تومان افزايش يافت و 
در مجلس تصويب شد.« او ادامه داد: »انتظار 
مي رفت ساماندهي فاضالب تهران با افزايش 

بودجه در مدت 10سال به اتمام برسد، اما 
هنوز اين مشكل وجود دارد و براي رفع آن 
بايد تالش كنيم.« به گفته رئيس شــوراي 
شهر تهران براي تكميل رينگ انتقال آب از 
سد ماملو به تهران تالش هاي زيادي شده و 

اين پروژه در مراحل پاياني قرار دارد.

كاهشمصرفآبشربدرپايتخت
مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
تهــران در جلســه روز گذشــته پارلمان 
شــهري گفت: »سال گذشــته در تهران 
حدود 37درصد كاهش بارش داشــتيم، 
اما با مشاركت شــهروندان ميزان مصرف 
آب شــرب در پايتخت با 3درصد كاهش 
از 692ميليــون مترمكعــب، امســال به 
690ميليون مترمكعب رســيده است.« 
به گفته محمدرضا بختيــاري، 10درصد 
كاهش مصــرف و صرفه جويــي در تهران 
برابر است با ذخيره ســازي  300ميليون 
مترمكعب كه معادل تأمين آب يك شهر با 
1.5ميليون جمعيت است. او تأكيد كرد كه 
به گواه دستگاه هاي ناظر، آب هيچ نقطه اي 
از تهران آلودگي ندارد؛ چراكه براي هر ليتر 

آب حدود هشــت دهم ميلي گرم كلر زده 
مي شــود و اين باالترين ميزان استاندارد 

است.

تكميلرينگآبرسانيتهران
تكميل رينگ آبرســاني تهــران، موضوع 
ديگري بود كه بختيــاري در جريان ارائه 
گزارش به آن اشاره و عنوان كرد: »با تكميل 
اين پروژه مخازن 5سد استان تهران)ماملو، 
طالقان، الر، كرج و لتيان( به يكديگر متصل 
و مشكل تأمين آب شرب تهران به صورت 
كامل، جامــع و مطمئن حل مي شــود.« 
مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
تهران در ادامه تأكيد كــرد كه 65درصد از 
اين طرح اجرا شــده و 35درصد پروژه در 
مناطق شرقي و شمالي تهران باقي مانده كه 

به زودي تمام مي شود.

تأميــنآبجنوبتهرانبــااحداث
تصفيهخانههفتم

يكي ديگر از اقدامات مهم شــركت آب و 
فاضالب استان تهران، احداث تصفيه خانه 
هفتم است كه به گفته بختياري آب جنوب 

تهران و جنوب شرق استان تهران از منابع 
آب زيرزميني تأمين مي شد و با احداث اين 
تصفيه خانه و با انتقال آب هاي سطحي به 
جنوب تهران مصرف آب زيرزميني كاهش 
يافت و موتور حــدود 100حلقه چاه هم 
خاموش شده است. به گفته او، برداشت هاي 
بي رويه از آب هاي زيرســطحي به ويژه در 
دشــت ورامين با حفر چاه هــاي عميقي 
كه برخي به 300متر مي رســد و موضوع 
فرونشســت زمين به تهديد جدي تبديل 
شده اســت. اين مقام مســئول به مخازن 
اضطراري شهر تهران هم پرداخت و گفت: 
»در مناطق شمالي شهر، حدود 17مخزن 
آب اضطراري پيش بيني شده است، اما ساير 
مناطق از چنين مخازني محروم  هستند؛ 
به همين دليل در 374محله شــهر تهران 
مخازن آب اضطراري جانمايي شــده اند تا 
در مواقع بحراني ازجمله زلزله آبرساني با 
مشكل مواجه نشود.« به گفته محمدرضا 
بختياري حدود 88درصد شبكه فاضالب 
تهران اجرا شده است؛ البته به جز مناطق 
21 و 22 بيش از 95درصد مناطق تهران 

داراي شبكه فاضالب هستند.

 مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران با حضور در صحن پارلمان شهري
گزارشي از وضعيت سدها و مخازن آبي پايتخت ارائه داد

آب تهران هیچ آلودگی ندارد
 مهدي چمران: تكميل رينگ انتقال آب از سد ماملو به تهران در مراحل پاياني قرار دارد

حمل و نقليادداشت

ايستگاهتقاطعیتوحيد
آبانافتتاحميشود

ايســتگاه تقاطعي توحيد در خط 7مترو، 
آبــان افتتاح مي شــود و قطارهــا اقدام به 

مسافرگيري مي كنند.
به گزارش همشهري، ايســتگاه توحيد در 
مرز مناطــق2، 6، 10و 11قــرار گرفته و 
به گفته مديرعامل شــركت متروي تهران، 
پيش بيني مي شود از ايستگاه هاي تقاطعي 
پرتردد و پرمسافر باشد. علي امام در ادامه از 
آماده سازي  ايستگاه هاي بوستان گفت وگو 
و 17شــهريور در خط 7خبر داد و گفت كه 
اين دو ايستگاه بيش از 70درصد پيشرفت 
فيزيكي دارند و در حال آماده ســازي  براي 
افتتاح هســتند. او در تشريح وضعيت خط 
6مترو هم گفت: »براي خط 6از ابتداي سال 
برنامه اي تعيين شده است و سعي داريم تا 
پايان ســال آن را محقق كنيم، اما بخشي 
از پول اوراق مشــاركت هنوز از بانك رفاه 
آزاد نشــده و از 1850ميليارد تومان اوراق 
بانك شــهر نيز تاكنون فقط 550ميليارد 
تومان دريافت كرده ايــم. البته اين موضوع 
را با شهردار تهران در ميان گذاشته ايم تا با 
دستور او كارها با سرعت بيشتري پيگيري 
شــود.« علي امام با بيان اينكــه اگر منابع 
مالي دير به دستمان برسد، فرصت از دست 
مي رود، گفت: »از سال 98تاكنون در خط 6، 
2بخش را افتتاح كرده ايم؛ يكي از محدوده 
دولت آباد تا ميدان امام حسين)ع( و ديگري 
از دانشــگاه تربيت مدرس تا شهيدستاري، 
اما ايستگاه هاي بين ميدان امام حسين)ع( 
تــا تربيت مدرس)هفتــم تيــر، ميــدان 
وليعصر)عج(، پارك الله و كارگر شــمالي( 
به طول 9كيلومتر باقي مانده است.« به گفته 
علي امام درصورت تأميــن منابع مالي در 
مهرماه يا اوايل آبان، اين ايستگاه ها افتتاح 
مي شوند و 7ايستگاه ديگر هم تا پايان سال 

بهره برداري خواهند شد.
به گزارش همشهري، دوشــنبه اين هفته 
نيز ايستگاه شهيدرضايي در خط 6 به طور 
رسمي افتتاح شد. البته اين ايستگاه قبل از 
افتتاح براي خدمت رساني به شهروندان به 

بهره برداري رسيده بود.

در ديدار معاون خدمات شهري و محيط زيست شهردار تالشبرايادامهحضورشوراياريها
تهران با معاونان مناطق22گانه مطرح شد

هدف،كسبرضايتشهروندان
است

معاون خدمات شهري و محيط زيست شهردار تهران در نخستين جلسه 
شــوراي معاونان خدمات شــهري مناطق 22گانه بر لزوم فرهنگسازي  
درخصوص موضوعــات مختلف حــوزه خدمات شــهري تأكيد كرد و 
 گفت كه هدف، افزايش خدمت رســاني و كسب رضايتمندي حداكثري

شهروندان، است.
به گزارش همشهري،  جالل بهرامي در نشست با معاونان مناطق 22گانه  
گفت: »با وجود اينكه شهر تهران جزو پايتخت هاي نمونه دنياست اما در 
هيچ كجاي دنيا زباله ها روزي 3مرتبه جمع آوري نمي شود و قاعدتاً براي 
حل اين معضل نيازمند فرهنگســازي  اثربخش هســتيم.« او ادامه داد: 
»واقعيت اين است كه ما به مدير حل مشكل تبديل شده ايم و اين تفكر 
غلطي است؛ چراكه ما نبايد اجازه دهيم مشكلي رخ دهد و پس از آن به 
دنبال چاره و حل آن باشيم. بنابراين نگاه و رويكردمان افزايش خدمات 
است و در همين راستا عالوه بر همدلي و مودت شهروندان از ظرفيت هاي 

موجود در شهرداري تهران بهره خواهيم برد.«
بهرامي با بيان اينكه ظرفيت مناطق در موضوعات خدمات شهري متفاوت 
است، تأكيد كرد: »به عنوان مثال فرايند بازيافت در منطقه12 با منطقه يك 
متفاوت است. اين تفاوت در ســاير بخش ها و موضوعات خدمات شهري 
ازجمله سرانه فضاي ســبز هم وجود دارد، از اين رو بايد درست مديريت 
شــوند و براي رســيدن به نتيجه مطلوب در تمامي امور حوزه خدمات 
شهري بايد ســطح خدمات را باال ببريم كه به طور قطع اين مهم نيازمند 

عزم جدي است.«

توزيععادالنهبودجهدرميانمناطق
معاون هماهنگي و امور مناطق شهرداري تهران هم در اين نشست به توزيع 
اعتبار و بودجه در ميان مناطق اشاره كرد و گفت: »اعتبارات بايد به موقع تأمين 
و ميزان اعتبارات نيز مشخص شود. معتقدم در توزيع بودجه مناطق، نياز به 
عدالت است نه مساوات.« حسين نظري همچنين با اشاره به ضرورت اليروبي 
مسيل ها و انهار، تأكيد كرد كه مديريت قبل، حين و پس از بارش ها اهميت 
دارد. نظري ادامه داد: »بايد در تمامي امور، كار محوري را سرلوحه كارهايمان 
قرار دهيم و با همكاري، هماهنگي و ارتباط متقابل امور را به بهترين شكل 
ممكن به سرانجام برسانيم.«  مديريت جامع و يكپارچه سيالب هاي شهري، 
رفع نقاط خطرپذير بحرانــي و فوق بحراني، توزيع مخــازن 1100ليتري 
گالوانيزه در مناطق 22گانه، سايت بيوكمپوســت جنگل آزادشهر بزرگراه 
آزادگان، به كارگيري دســتگاه جنتكس )لجن كش- واترجت( در راستاي 
خدمات رساني مكانيزه و... برخي از موضوعاتي بودند كه در جلسه با معاونين 

مناطق 22گانه مطرح شد و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وبينار تخصصي موانع و راهكارهاي تثبيت جايگاه حقوقي شوراياري ها با حضور تعدادي از مديران شهري، نماينده اي 
از مجلس و كارشناسان برگزار شد

ادامه فعاليت شــوراياري ها در 
دوره های بعدی با حكم ديوان شوراياري

عدالــت اداري متوقف شــد و 
اكنون بحث هاي بسياري براي تثبيت جايگاه 
شوراياري ها وجود دارد. به گزارش همشهري، 
در وبينار تخصصي موانع و راهكارهاي تثبيت 
جايگاه حقوقي شوراياري ها به مسئله احياي 
شوراياري پرداخته شد. رئيس مركز مطالعات 
و برنامه ريزي شــهر تهران گفت: »يك نهاد 
انتخابــي محلي كه مطابق با قانون شــوراها 
تشكيل شــد و بعد از 2دهه بنابر گزارش ها و 
رويكردهايي كــه در نهادهاي نظارتي)مانند 
ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي( وجود 
داشــت، فعاليت اين نهــاد از حيث حقوقي 
متوقف شده است؛ درحالي كه جايگاه قانوني 
آن در قانون اساســي و قانون شوراها وجود 
دارد؛ بنابرايــن در ايــن نشســت چگونگي 
برون رفت از ايــن وضعيت و تنظيم يك نظام 

حقوقي را بررسي مي كنيم.«
محمدحسين بوچاني ادامه داد: »مي خواهم از 
بند يك سياست هاي كلي انتخابات كه مطابق 
با اصل 101 قانون اساسي و با همفكري مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام بوده، شروع كنم. 
ســال ها در رابطه با نظام انتخابات در كشور، 
ما بحث هــاي متفاوتي را داشــتيم؛ ازجمله 
نظارت بــر انتخابات رياســت جمهوري كه 
يكي از بندهاي آن نيز به ســاختار انتخابات 
شــوراهاي محله برمي گردد؛ يعني بند يك 
سياست هاي كلي نظام كه در تاريخ 24مهرماه 
سال 95اين سياست ها ابالغ مي شوند. بند يك 
اين سياست ها عبارت است از تعيين گروه هاي 
انتخاباتي و تعيين حوزه هاي انتخابي مجلس 
شــوراي اســالمي و شــوراي هاي اسالمي 
برمبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب ناپذير، 
به گونه اي كــه حداكثر عدالــت انتخاباتي و 
همچنين شــناخت مردم از نامزدها را فراهم 
كرده اســت.« او تأكيد كرد: »به نظر من، در 
كالنشهري مانند تهران تعداد اعضاي شوراي 
شهر به قدري پايين است كه نمي توانند نقش 
مشاركت و نمايندگي مردم را ايفا كنند؛ لذا 
انتخاب يك بحث است و بحث بعدي عدالت 
در انتخابات را شــامل مي شود. شهر تهران با 
نزديك به 9ميليون نفــر جمعيت نمي تواند 
با 21عضو شوراي شــهر اداره شود.« بوچاني 
يادآور شد: »شــوراياري ها ابتكاري از سوي 
اعضاي دور اول شوراي شهر تهران بودند كه 

سعي كرديم شوراياري ها را در نظام عمومي 
كشــور باالتر از قانون در سياست هاي كلي 
نظــام درج كنيم و موفق هم شــديم. انتظار 
مي رود حاال كه ديوان عدالت اداري و سازمان 
بازرسي كشور و ساير نهادهاي نظارتي بنا به 
داليل مختلف به انحالل بحث شــوراياري ها 
پرداختند، درخصوص بند يك سياست هاي 
كلي كه همان تعييــن حوزه بندي انتخاباتي 
محلي اســت، اقدام كنند. به اين معنا كه در 
هر محله بايد 2نفر به عنوان نماينده شوراي 
شهر حضور داشته باشــند تا پارلمان شوراي 
شهر نقش مؤثرتري داشته باشد. اين مستلزم 
قانونگذاري است و حتما اليحه آن نيز بايد از 

طرف دولت به مجلس برود.« 
رئيس مركــز مطالعات و برنامه ريزي شــهر 
تهران اضافه كرد: »مطابق با اصل 106قانون 
شــوراها دولت مكلف اســت آيين نامه تمام 
بندهاي مندرج در قانون شــوراها را تعيين 
كند. به نظر مي رســد بند 7مــاده 80قانون 
شوراها كه اجازه تشكيل انجمن هاي محلي را 
مي دهد، مستلزم تنظيم آيين نامه مذكور در 
دولت است. از آنجايي كه آقاي زاكاني هم در 
جلسات هيأت دولت حضور دارد، خيلي خوب 
است كه آيين نامه بند 7ماده 80قانون شوراها 
در قالب پيشنهاد شهرداري به وزارت كشور 
ارائه شود تا اين بخش به سرانجام برسد.« او 
با اشاره به اصالح قانون شوراها گفت: »اصالح 
قانون شوراها موضوع ديگري است كه بايد به 
آن پرداخته شــود. به نظر من، اگر بحثي در 
رابطه با تغيير عنوان شــوراياري ها مي شود، 
اشــكالي در تغيير عنوان وجود ندارد. به نظر 
مي رسد شــوراياري ها و بحث مديريت هاي 

مشــاركتي در كالنشــهرهايي مانند تهران، 
ارزش افزوده و سرمايه اجتماعي كم نظيري را 

در اختيار شهر قرار مي دهد.« 
در ادامه يك عضو شوراي شهر تهران كه سابقه 
عضويت در شوراياري ها را داشته است، گفت:  
»اين روزها كساني دغدغه مشاركت مردم را 
در موضوعات مختلف دارنــد و دردمندانه و 
متعهدانه اين موضــوع را پيگيري مي كنند؛ 
چراكه مشــاركت مردم موضوع مهمي است. 
اينكه شــوراياري به عنوان مردمي ترين نهاد 
انتخابي در كشــور بعــد از 5دوره به چنين 
سرنوشــتي دچار شــده، بارها در مورد آن 
صحبت شده است. به نظر من، شوراي ششم 
تدبيري كه در اين حــوزه دارد بايد برگرفته 
از تجارب و اتفاقات دوره هاي گذشــته باشد. 
اساسا موضوع شــوراياري به مشاركت مردم 
در حوزه هــاي مديريت شــهري، فرهنگي، 
اجتماعي و... گره مي خورد. در مورد مشاركت 
مردم و اينكه اين مشاركت الزام و اجبار است 
يا چه فوايدي دارد، تقريبا هيچ كس در هيچ 
برهه اي برايش چنين ســؤالي پيش نيامده 
است؛ چراكه اين مسئله براي همه حل شده 
است و ما ترديد نداريم كه شهر، كشور و نظام 
بايد با مشاركت مردم اداره شود كه از اصول 

اساسي انقالب امام خميني)ره( است.«
جعفر بندي شربياني گفت: »سؤال اين است 
كه شوراياري ها چرا بعد از 5دوره فعاليت به 
اين نقطه رسيده اســت؟ اساسا اگر يك نهاد 
و سازه اجتماعي مطلوب مردم باشد، امكان 
ابطال وجود ندارد؛ ولو اينكه يك نهادي بيايد و 
آن را باطل اعالم كند و ساختار آن را زيرسؤال 
ببــرد. معتمدين محالت كــه غالبا در حوزه 

شوراياري با مردم در ارتباط بودند و هستند، 
آنها چه در قالب شــوراياري و چــه در قالب 
معتمدين محالت حتما ارتباط خود را با مردم 

حفظ كرده و مرجع خواهند بود.« 
اقبــال شــاكري، نماينده مجلس شــوراي 
اســالمي طــی صحبت هايي تأكيــد كرد: 
»كاركرد شــوراياري ها با تمام اشكاالتي كه 
به آن وارد مي كنند، كاركرد مناســبي بوده 
است. شــوراياري ها ظرفيت بســيار بااليي 
دارند و درباره اينكه چگونــه از اين ظرفيت 
استفاده كنيم، مشكل خاصي نداريم. به نظر 
من، شوراي شهر تهران به عنوان الگو و راهنما 
براي بقيه شهرداري ها و شوراي شهرها با ستاد 
اجرايي شوراياري و با عزيزان نماينده كه در 
آنجا حضور دارند، بنشــيند و از اين ظرفيت 

استفاده كند.« 
حسين ايماني جاجرمي، جامعه شناس و عضو 
هيأت علمي دانشگاه تهران گفت: »از ديوان 
عدالت اداري تشكر مي كنم كه شوراياري ها 
را منحل كرده اســت؛ چراكه اگر اين اتفاق 
نمي افتاد، مــا اينجا دربــاره فعاليت دوباره 
شــوراياري ها بحث نمي كرديــم. اين بنايي 
بوده كه نقص داشته است. شورا در دوره اول 
به شدت سياسي بود و كارهايي كه انجام داده، 
بنيان درستي نداشته است. درواقع مشخص 
بود كه اين در يك جايي توســط يك مرجع 
قانوني به موضــوع شــوراياري ها ورود پيدا 
خواهد كرد. به نظر من، نمي شــود به ديوان 
عدالت اداري ايراد گرفــت؛ چراكه اين اتفاق 
دير يا زود مي افتاد. بحث شوراياري ها بنيان 
قانوني نداشــته و در عين حــال، نهادي هم 
نبوده است. شما مي توانيد شوراياري را منحل 
كنيد، اما باالخره شهرداري و شوراي شهر و 
بقيه دستگاه هاي دولتي مرتبط با شهر به يك 

نهاد ميانجي مانند شوراياري ها نياز دارند.« 
عبــاس نوريــان، پژوهشــگر در حــوزه 
مشــاركت هاي اجتماعــي نيــز دربــاره 
فعاليت هــاي خــود در ايــن حــوزه گفت: 
»پروژه اي كه در مركز مطالعات و براســاس 
دســتوري كه در آنجا به تيم ما داده شــد، 
امكان سنجي تثبيت جايگاه قانوني و حقوقي 
شــوراياري ها بود. زماني كه پروژه را شروع 
كرديم، بيشتر بحث تثبيت جايگاه را داشتيم، 
ولي با آمدن رأي ديوان عدالت اداري، بحث 
احياي شــوراياري ها را در دســتور كار قرار 

داديم.« 
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راهكارها،اليحهايتهيهوبهشورايشهرارائهدهد.
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نجومیبگیرانهنوزحقوقنجومیمیگیرند
دیوان محاسبات در گزارش خود از دور زدن قوانین و مقررات در پرداخت حقوق های نجومی پرده 
برداشته و می گوید: این پرداخت ها در قالب پرداخت نقدی هزینه های رفاهی بدون سقف مشخص 
و خارج از فیش حقوقی، پرداخت سکه و کارت هدیه، پرداخت حق الجلسه، پاداش حق نمایندگی 
صورت گرفته و برخی شرکت های زیان ده دولتی خود را سودده اعالم کرده و پاداش پایان سال 
به مدیران داده شده و حتی این پاداش ها مازاد بر سقف قانونی بوده است. از دیگر پرداخت های 
غیرمستقیم به نجومی بگیران، شامل مواردی چون  مابه  التفاوت مقامات، فوق العاده سختی کار 
هیأت تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبدا، فوق  العاده کشیک، فوق  العاده همسان سازی، تفاوت 
همترازی پست مدیریت، فوق  العاده مناطق مرزی، فوق  العاده مدیریت بحران، فوق العاده خاص، 
تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق العاده جذب )رأی دیوان عدالت اداری(، حق اشعه، فوق  العاده 
جذب حمایت قضایی، فوق  العاده جذب هیأت امنا، حق الزحمه امتحانات و... می شــود. حتی 

نجومی بگیران از بودجه عمرانی در قالب حقوق و مزایا پول گرفته اند. 

ســازمان برنامه و بودجه 
هم موظف شده تا اليحه 
بودجه ســال آينــده را 
به گونه اي تنظيم و به دولت 
تحويل دهد كه كســري 
نداشــته باشــند و باعث 
افزايش پايــه پولي و تورم 

نشود

مسكن
كالن

گزارش

هزارتوي چیني سازي مسکن در ایران
پيگيري هاي همشهري حاكي از اين است كه وزارت راه و شهرسازي 

براي مشاركت چيني ها در مسكن دولتي ايران مذاكره رسمي 
نداشته است

ركورد سريع ترين ساختمان سازي جهان به چيني ها اختصاص 
دارد و گفته مي شود براي ساخت 4ميليون واحد مسكن دولتي 
نيز با چيني ها مذاكره شــده تا ضمن انتقــال تكنولوژي هاي 
مدرن، در احداث اين ساختمان ها نيز مشاركت كنند. اما جدا از اينكه انتقال 
شيوه ساخت مسكن چيني به اين آساني ها نيست، پيگيري هاي همشهري 

نيز از ابهام در اصل مشاركت با چيني ها در مسكن سازي حكايت دارد.
ورود چيني ها به ساخت مسكن دولتي در ايران داغ ترين شايعه اي است كه 
از دو روز پيش و پس از اظهارنظر يك عضو كميسيون عمران مجلس منتشر 
شــد، اما پيگيري هاي همشــهري از مجلس و وزارت راه وشهرسازي نشان 
مي دهد كه مذاكره با چيني ها و تمايل همكاري با صنعتي ســازان مســكن 
چيني فقط در حد صحبت وزير راه وشهرسازي در نشست كميسيون عمران 
بوده و وزارت راه وشهرسازي نيز به صورت رسمي هيچ اقدام يا حركتي در اين 

زمينه انجام نداده است.

معجزه چیني به مسکن ایران مي رسد؟
در دو روز اخير، نخستين اظهارنظر در مورد مذاكره با چيني ها براي ورود به 
ساخت مسكن دولتي در ايران از سوي اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران 
مجلس مطرح شد. اما اين نماينده مجلس در پاســخ به همشهري در مورد 
جزئيات اين مذاكرات گفت: اين موضوع را وزير راه وشهرســازي در نشست 
اخير خود با اعضاي كميسيون اعالم كرده و جزئياتی در مورد آن نگفته است؛ 
اما فقط منحصر به شركت هاي چيني نيست و شركت هاي داراي تكنولوژي 
در ساير كشورها نيز امكان مشاركت در ساخت مسكن ايران با شرط انتقال 
تكنولوژي را دارند. شــاكري با تأكيد بر اينكه انتقال تكنولوژي شرط اصلي 
موافقت با حضور خارجي ها در ساختمان ســازي ايران است، افزود: جزئيات 
مربوط به مذاكرات اين حوزه بايد از سوي وزارت راه وشهرسازي استعالم شود. 
در ادامه همشــهري در تماس با مســئوالن وزارت راه وشهرســازي، پيگير 
چندوچون مذاكره با چيني ها براي صنعتي سازي  مسكن در ايران شد اما بعد 
از استعالم از چندين مسئول و منبع آگاه، به اين نتيجه رسيد كه در مجموعه 
وزارت راه وشهرسازي هيچ اقدام يا صحبت رسمي در مورد مذاكره با خارجي ها 
به خصوص چيني ها براي ورود به موضوع مســكن دولتي انجام نشده و ورود 
چيني ها به ساختمان ســازي در ايران باوجود بحث هاي داغي كه در فضاي 

مجازي درست كرده است، موضوع بزرگ و بااهميتي محسوب نمي شود.

مسکن ایراني و صنعتي سازي
در ســال هاي اخير، صنعتي سازي ســاختمان به جايي رســيده كه بيش از 
۹5درصد سازه به صورت پيش ساخته در كارخانه به محل پروژه منتقل و مونتاژ 
مي شود و عمال استفاده از نهاده هاي ساختماني اعم از مصالح و نيروي كار در 
محل پروژه به حداقل رسيده است، اما در ايران نخستين بار حوالي سال1347 
و در جريان شهرك سازي هاي آن دوره، تكنولوژي ساختمان سازي صنعتي 
از كشورهاي اروپايي وارد شــد و پس  از آن نمونه مدرن صنعتي سازي انبوه 
ساختمان، در جريان احداث مســكن مهر اوايل دهه۹0 توسط يك شركت 
تركيه اي با عنوان شيوه قالب تونلي به ايران راه پيدا كرد و برخي از سازندگان 
ايراني نيز تكنولوژي آن را خريداري كردند. در اين شيوه به دليل اينكه اجراي 
سازه هيچ انعطافي براي تغييرات آتي ندارد، عمال موردپسند سبك زندگي 
ايراني نيست. فعاالن صنعتي سازي  ساختمان مي گويند در دوره اي كه يك 
شركت تركيه اي با تكنولوژي قالب تونلي پيمانكاري احداث مسكن مهر در 
شهرهاي جديد پرند و پرديس تهران را برعهده گرفت، برخي از شركت هاي 
ايراني نيز بدون تحقيقات جامع درباره اين تكنولوژي دست به كار واردكردن 
دانش سيستم هاي قالب تونلي شدند؛ درحالي كه انعطاف ناپذيري اين سيستم 
براي تغيير در سازه، بزرگ ترين ايراد آن محسوب مي شود و عمال با فرهنگ 
ايراني كه عالقه مند به بازســازي دوره اي و تغييرات دكوراسيون است، هيچ 
ســنخيتي ندارد. اكنون نيز، گرچه گفته مي شــود وزارت راه وشهرسازي به 
صنعتي ســازان خارجي به خصوص شــركت هاي چينی براي مشاركت در 
ساخت مسكن دولتي چراغ سبز نشان داده اما پيگيري هاي همشهري نشان 
مي دهد جدا از اينكه چراغ سبز وزارت راه وشهرسازي به چيني ها، چيزي فراتر 
از اظهارنظر رستم قاسمي در كميسيون عمران مجلس نبوده است، ملزومات 
تكنولوژي صنعتي سازي  چيني نيز تداخل هاي جدي با وضعيت صنايع وابسته 
صنعت ســاختمان در ايران و خواســت ذينفعان اين صنايع دارد و به ويژه از 
منظر تأثيري كه بر اشتغال صنعت ساختمان و صنايع وابسته دارد، به راحتي 

نمي تواند جاي پاي محكمي در ايران پيدا كند.
در آن سوي ماجرا، تقريبا يك سال از زماني كه چيني ها يك بيمارستان موقت 
1500تختخوابي را ظرف 5روز تكميل و تجهيز كردند مي گذرد. پيش از آن  هم 
چيني ها بارها ركورد ساخت سريع ساختمان هاي بلندمرتبه را شكسته بودند و 
به عنوان مثال حدود 5سال پيش، يك هتل آپارتمان 15طبقه ای در شانگهاي را 
با مونتاژ قطعات فلزي و بتني بزرگ پيش ساخته در كارخانه، فقط در 6شبانه روز 
احداث كردند. اين سازه كه در برابر ۹ريشــتر زلزله مقاوم است، با 46ساعت 
سفت كاري و 72ساعت نازك كاري احداث شده و تجهيز و جمع آوري كارگاه 
آن نيز 24ساعت طول كشيده است. بررســي ها نشان مي دهد پس از اجراي 
برجام، شــركت چيني مجري اين ســاختمان، براي انتقــال اين تكنولوژي 
صنعتي سازي  ساختمان به يك شركت ايراني به قيمت 50ميليون دالر موافقت 
كرده و حتي براي فروش خط توليد به بهاي 35ميليون دالر نيز موافق بوده اما 
شركت ايراني كه موفق شده بود يك واحد مسكوني پيش ساخته را ظرف 7روز 
در پارك فناوري پرديس احداث كند حاضر به خريد اين تكنولوژي نشد و بر 

بومي سازي اين تكنولوژي ها با مصالح و فرهنگ ايراني تمركز كرد.

صنعتي چیني و سنتي ایراني
شواهد حاكي از اين است كه باوجود چند دهه صنعتي سازي مسكن در ايران، 
شكل پيشرفته احداث انبوه ساختمان در كشورمان به يك دهه هم نمي رسد 
و تعامل ميان سازندگان ايراني و صنعتي سازان مسكن در تركيه و چين در 
سال هاي اخير جدي ترين نمونه هاي ورود تكنولوژي صنعتي سازي  مسكن 
به ايران بوده اســت؛ اما اين شيوه ها نيز از يك ســو با فرهنگ زندگي ايراني 
مغايرت هايي دارند و از ســوي ديگر معادالت بازار را براي صنايع وابسته به 
ساختمان و ذينفعان اين صنايع به نحوي تغيير مي دهند كه هزينه رايج شدن 
اين تكنولوژي ها را افزايش مي دهد. به عنوان مثال، در جريان ســاخت سازه 
15طبقه اي هتل آپارتمان چيني در 6شــبانه روز، ۹۹درصد اين مصالح در 
كارخانه به  سازه تبديل شــده و به طور مفيد در ساختمان به كاررفته و فقط 
يك درصد مصالح به نخاله تبديل شــده اســت؛ درحالي كه به عنوان مثال 
براساس آمارهاي غيررسمي، وزن نخاله هاي ساختماني ايجادشده در شهر 
تهران ساالنه تا 5برابر زباله هاي خانگي است و بخش قابل توجهی از نهاده هاي 

ساختماني در ساخت وساز سنتي ايران به نخاله تبديل مي شود. 
نكته ديگر اينكه در اين بناي صنعتي ساز چيني، مصرف فلز و بتن از يك سوم تا 
يك هفتم بناهاي معمولي است و اين موضوع براي ساخت وساز مسكن دولتي 
در ايران كه قرار اســت راه را براي رونق صنايع وابسته صنعت ساختمان باز 
كند، اصال خوشايند نيست. به عبارت ديگر، صنايع وابسته ساختمان در ايران 
اعم از صنايع فوالد، سيمان، كاشي و سراميك، پليمر و... با رواج صنعتي سازي  
ساختمان بايد خود را براي كاهش فروش، افت اشتغال و انقباض بازار حاضر 
كنند و همين مسئله بهانه مناسبي براي ذينفعان اين صنايع است كه براي 

ورود تكنولوژي هاي كارآمد سنگ اندازي كنند.

گزارش ديوان محاسبات 
از دخل و خــرج بودجه 
ســال۹۹ و مــــحقق 
نشدن بســياری از اهداف و تبصره ها و 
البته تخلفات در اجــرای قانون بودجه 
پرده برمــی دارد و فاش می ســازد كه 
درآمدهای موردانتظار دولت و مجلس 

برای فروش نفت محقق نشده است. 
به گزارش همشــهري، گزارش تفريغ 
بودجــه را ديــروز مهــرداد بذرپاش، 
رئيس ديوان محاســبات بــه مجلس 
تقديم كرد. گزارش ديوان محاســبات 
می گويد:ميزان تحقــق منابع بودجه 
پارسال 127درصد بوده است. براساس 
اين گــزارش، 1۹درصــد از كل منابع 
بودجه عمومی دولــت از محل فروش 
اوراق مالی برپايه مصوبات شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا تامين 
شده است. نكته مهم در گزارش ديوان 
محاسبات تحقق 126درصدی مصارف 
كل بودجه در سال گذشته است؛ البته 
بازوی محاســباتی مجلس فاش كرده 
كه علت سبقت منابع به مصارف بودجه 
ســال۹۹ موجودی 72 هــزار و 737 
ميليــارد تومانی خزانه كل كشــور در 
آخر سال بوده  اســت. بازوی نظارتی و 
محاسباتی مجلس می گويد از مجموع 
272 تبصره، بند و جــزء قانون بودجه 
سال گذشــته فقط 28درصد احكام به 
صورت كامل اجرا شــده، 42درصد از 
اين احكام به صورت ناقص اجرا شده  و 
15درصد اصال محقق نشده و 15درصد 

هم فاقد عملكرد بوده است. 

کسري بودجه
دخل و خرج دولت در ســال گذشــته 
نشان می دهد بودجه پارسال با كسری 
183هزار ميليــارد تومانی مواجه بوده 
و ميزان هزينه هــای دولت از درآمدش 
بيشــتر بوده كه تمام اين كســری از 
محل واگذاری دارايی های مالی تامين 
شده اســت. طبق اين گزارش كسری 
تراز عملياتی بودجه يا به عبارت ديگر 
كسري بودجه در سال گذشته با فروش 
اوراق مالی بيش از سقف تعيين شده در 
برنامه ششــم جبران شده است. ديوان 
محاسبات فاش كرده كه عملكرد كسری 
تراز عملياتی بودجــه۹۹ حدود 6 برابر 
الزام قانون برنامه ششم بوده و ضرورت 
دارد در بودجه ســال های آينده جلوی 
رشد تصاعدی هزينه های دولت گرفته 
شده و فعاليت ها و دستگاه های موازی 

شناسايی شود. 

افت درآمدهاي نفتي
ديــوان محاســبات می گويــد: منابع 
عمومی دولــت در قانــون و عملكرد 
بودجه۹۹ نســبت به الزام برنامه ششم 
به ترتيب 4.8و7.3درصد انحراف دارد 
و درآمدهــای دولت براســاس قانون 
20درصد و براساس عملكرد 23درصد 
كمتر از ميــزان الزامات قانــون برنامه 
ششم توســعه اســت و با درآمدهای 
مالياتی هم 20درصد كمتــر از برنامه 
يادشده بوده اســت. نكته مهم كاهش 
6۹درصــدی درآمدهای نفتــی ايران 
در سال گذشته اســت. به گفته بازوی 

محاســباتی مجلس، علــت اصلی اين 
افت شــديد درآمدهای نفتــی، اعمال 
تحريم ، عملكرد نامناسب فروش نفت 
و همچنين كاهش تقاضای جهانی نفت 
به دليل شيوع بيماری همه گير كرونا در 

جهان بوده است. 

یافته های تفریغ بودجه99
يكي از اصلی تريــن يافته های گزارش 
تفريغ بودجه، عضويت همزمان مقامات 
دولتی در پســت های موازی اســت؛ 
به گونه ای كه در سال13۹۹ ممنوعيت 
همزمان در پست های موازی از سوی 
تعداد 124 نفر از مقامــات، معاونان، 
مديران و كاركنان شاغل در 63 دستگاه 
مشــمول، رعايت نشده اســت. افزون 
بر اين بانك های تجــاری و تخصصی 
اجازه داشــته اند 3 ميليــارد دالر در 
طرح های توســعه ای باالدستی نفت و 
گاز سرمايه گذاری كنند كه در سال ۹۹ 
تســهيالتی در اين خصوص پرداخت 
نشده است. ديوان محاسبات می گويد: 
تمام صاحبان ِحرف و مشاغل پزشكی، 
پيراپزشكی، داروســازی و دامپزشكی 
و همه اشــخاص شــاغل در كسب و 
كارهای حقوقی اعم از وكالت و مشاوره 
حقوقی و خانواده،  مكلف بوده  اند تا از 
ابتدای سال 13۹۹ از پايانه فروشگاهی 
اســتفاده كنند، اما  نتايج بررســی ها 
بيانگر آن است كه از تعداد  155هزار و 
572نفر مشموالن شناسايی شده، فقط 
54هزار و 4۹0نفر معادل 35درصد در 

سامانه مالياتی ثبت  نام كرده اند. 
اين گزارش می افزايد: سازمان مالياتی 
موظف بوده در ســال گذشــته نسبت 
به تعيين تكليف مطالبــات مالياتی از 
اشــخاص حقيقی و حقوقــی اقدام و 
حداقــل 30درصد از ايــن مطالبات را 
وصول و به خزانه واريز كند كه فقط 5 
درصد از مطالبات وصول شــده است. 
در اين گــزارش فاش شــده عملكرد 
سازمان امور مالياتی در گرفتن ماليات 
از خودروهــای گران قيمت و خانه های 
لوكس به دليل تصويب نشدن آيين نامه 
اجرايــی صفر ريال بوده اســت. ديوان 
محاسبات با استناد به الزام دستگاه های 

اجرايی برای افتتاح حســاب نزد بانك 
مركــزی جهــت شفاف شــدن دخل 
و خرج شــان می گويد:  354دســتگاه 
اجرايی هيچ اقدامی انجام نداده و 525 
دستگاه هم همچنان حساب های خود 

را  نزد ساير بانك ها مسدود نكرده اند. 

قصه پرغصه یارانه های کور
بــازوی نظارتــی مجلــس می گويد؛ 
براساس اطالعات در دسترس در سال 
گذشــته 1603هزار ميليــارد تومان 
يارانه پنهــان در قالب  يارانه كاالهای 
اساســی، 5 فرآورده نفتی و ســوخت 
هوايی، گاز طبيعی، برق و آب پرداخت 
يا به حســاب بدهكاری دولت منظور 
شــده كه 2.5 برابر عملكــرد بودجه 
عمومی دولــت و 46 درصــد »حجم 
نقدينگی« در ســال 13۹۹ است. اين 
گــزارش می افزايد:  بيشــترين يارانه 
پنهان، مربوط به گاز طبيعی است كه 
علت آن را می توان مصــرف زياد گاز 
طبيعی در صنايــع و بخش خانگی در 
فصل سرما برشمرد. اين حجم مصرف 
گاز طبيعی، ناشــی از سياســت های 
اشتباه استفاده از گاز طبيعی به عنوان 
منبع اصلی گرمايشی بيشتر خانوارهای 
كشور و كيفيت پايين تجهيزات مرتبط 
است كه عالوه بر خسارات مالی شديد، 
آلودگی هوای شــهرها را هم به دنبال 
خواهد داشــت. همچنين بعــد از گاز 
طبيعی، بيشــترين يارانه به 5فرآورده 
اصلی نفتی و سوخت هوايی تعلق دارد.

فهرست بلند  تخلفات بودجه
هيچ اقدامی برای جلوگيری از برداشت 
آب از 376 هزار و 38۹ چاه آب غيرمجاز 

صورت نگرفته است.
يك ريال هم از درآمدهــای تبليغاتی 
پخش مسابقات ورزشــی به خزانه كل 

كشور واريز نشده است. 
23ميليــون نفــر در 3دهــك باالی 
درآمدی شناسايی شــده اند، اما يارانه 

نقدی آنها قطع نشده است.
از كل بودجه پيش بينی شده برای ايجاد 
اشتغال يا حفظ اشــتغال موجود فقط 

8درصد آن اختصاص يافته است.
تعداد 1.052 دستگاه اجرايی نسبت به 
راه اندازی سيستم يكپارچه بودجه ريزی 

مبتنی بر عملكرد، اقدامی نكرده اند.
تعداد 232 دســتگاه اجرايی اطالعات 
خود را در »ســامانه كارمنــد ايران« و 
تعداد 632دســتگاه اجرايی اطالعات 
خود را در سامانه ثبت حقوق و مزايا ثبت 

يا به روزرسانی نكرده اند.
80 درصد قراردادهای فروش صادراتی 
فرآورده هــای نفتی در بــورس انرژی 
برخالف دستور العمل انتشار معامالت 
بوده و 500 ميليون دالر از فرآورده های 

نفتی صادراتی در شرايط خارج از بورس 
انرژی عرضه شده است.   

شركت پخش فرآورده های نفتی تعداد 
16فقره قرارداد به صورت اعتباری را با 
يكی از شركت های صادركننده منعقد 
كرده كه 270ميليون دالر معادل 6هزار 
ميليــارد تومان برای شــركت مذكور 

قابليت وصول نداشته است.
70درصــد گاز مايع توزيع شــده در 
سنوات اخير به دســت مصرف كننده 
واقعی نرسيده و با چندين برابر قيمت 
توســط شــركت های توزيع كننده به 
فروش رسيده كه نشان از رانت 26هزار 

ميليارد توماني دارد.
 تعداد 5.144 مركز غيرمجاز استخراج 
رمزارز با مجموع ظرفيت 607 مگاوات  
تاكنــون در همه اســتان ها كشــف و 
جمع آوری شده اســت. مابقــی مراكز 
غيرمجاز كشف نشــده نيــز با ظرفيت 
1.184 مــگاوات متاســفانه همچنان 
به صــورت غيرمجاز در حــال فعاليت 

هستند.
فاقــد  صنعتــی  172شــهرك 
آب،170شــهرك صنعتــی فاقد برق، 
355 شــهرك صنعتی فاقد گاز و 222 
شهرك صنعتی فاقد خدمات مخابراتی 

هستند.
بررســی واردات 31 قلم دارو حاكی از 
اختصاص 235 ميليون يــورو مازاد بر 
قيمت واقعی داروها به تعداد 12شركت  

واردكننده است.
ارزش بازار داروهای وارداتی در ســال 
13۹۹، جمعــاً 5.135 ميليارد تومان 
بوده كه از اين ميــزان 1.08۹ ميليارد 
تومان در ســامانه ســازمان غذا و دارو 

شناسه گذاری نشده است.
ســازمان انتقال خون ايران بابت خريد 
تعداد 750 هزار كيســه خون فيلتردار 
چهارتايی، مبلغ يك ميليــون و 537 
هزار يورو اضافه بر ارزش واقعی كاالی 
وارداتــی )بيش اظهاری( بــه يكی از 
شــركت های طرف قرارداد ســازمان 

پرداخت كرده است.
ســازمان انتقال خون در قراردادهايی 
به خريــد كيت هايی بــرای غربالگری 
ويروســی خون های اهدايــی با تاريخ 
مصرف بسيار پايين اقدام كرده كه تاريخ 

مصرف آنها منقضی شده است.  
در پايان سال 13۹۹ در مجموع 8.867 
ميليارد تومان اصل تسهيالت و 24.800 
ميليارد تومــان مانده مطالبات بانك ها 
شامل اصل، سود و جريمه به اشخاصی 
اعطا شــده كه به داليل مختلف حكم 

ورشكستگی از دادگاه اخذ كرده اند.
در واگذاری  ســهام دولــت در پااليش 
نفت شيراز و پااليش نفت الوان مقررات 
قانونی در سازمان بورس و اوراق بهادار 

رعايت نشده است. 

تخلفاتبودجهایدرحسابکشیمحاسبات
گزارش ديوان محاسبات از دخل و خرج بودجه سال۹۹ به مجلس ارائه شد

رئيس جمهور هدفگذاري بودجه 1401 را  به دستگاه هاي دولتي ابالغ كرد

دخلوخرجبدونكسري
ســيدابراهيم رئيســي بخشــنامه بودجه ســال 1401را ابالغ و به 
دســتگاه هاي اجرايي بودجه بگير اعالم كرد: سقف افزايش حقوق ها و 
دستمزدها را حداكثر 10درصد درنظر بگيرند تا جزئيات افزايش حقوق 

و دستمزد بسته به منابع دولت در نشست هيأت وزيران تصويب شود.
به گزارش همشــهري، رشــد اقتصادي 8درصدي بــا تمركز بر ارتقــاي بهره وري، 
ثبات اقتصادي، عدالت محــوري و تغيير ســاختار بودجه و تأمين مالــي اقتصاد از 
جهت گيري هاي اصلي بودجه ســال آينده ايران خواهد بود. رعايت انضباط و حذف 
فرايندها و هزينه هاي غيرضرور، ارتقاي بهره وري، رفع عوامل مخل رشــد اقتصادي، 
بهبود فضاي كسب وكار، شناسايي و عملياتي كردن راهكارهاي افزايش منابع عمومي 
ازجمله مطالباتي است كه در ســند بخشنامه بودجه ســال 1401مورد تأكيد قرار 

گرفته است.

خطرهاي در کمین اقتصاد 
رشد پايين اقتصادي ازجمله آسيب هايي است كه اقتصاد ايران با آن مواجه است. در 
بخشنامه بودجه، دليل كند شدن نرخ رشد اقتصادي ايران، خطاي محاسباتي دولت 
گذشته و تمركز صرف بر مذاكرات به جاي پرداختن به ظرفيت هاي كشور عنوان شده 
كه رشدهاي متوسط، با روند كاهنده و پرنوسان همراه با نااطميناني را رقم زده و زمينه 
را براي مشاركت جدي مردم در اقتصاد فراهم نكرده است. افزون بر اين رشد اقتصادي 
بين اســتان هاي مختلف، نامتوازن و ميان بخش هاي مختلف نيز فاقد روند مستمر و 

تعادلي بلندمدت است.
چالش ديگر پيش روي بودجه سال آينده، كسري بودجه سال هاي گذشته و جبران 
آن از محل افزايش پايه پولي اعالم شده كه نتيجه آن كاهش ارزش پول ملي و افزايش 
نرخ ارز و در نتيجه ايجاد تورم هاي انتظاري و بي انضباطي در نظام پولي و بانكي بوده 
است؛ به گونه اي كه تحريم ها هم باعث شــده تا اقتصاد ايران از ثبات كافي برخوردار 
نباشد. بخشنامه بودجه 1401 تأكيد دارد: شرايط بي ثبات اقتصاد ناشي از جهش نرخ 
ارز و افزايش فزاينده تورم، شرايط نامساعدي را براي توليدكنندگان و سرمايه گذاران 
اقتصادي به وجود آورده اســت و اين نوسانات، انگيزه مشــاركت مردم را در اقتصاد 

كاهش داده است.
رئيس جمهور در بخشنامه بودجه سال آينده اعالم كرده؛ اعمال تحريم هاي ظالمانه و 
كاهش شديد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، تنظيم بودجه را با دشواري هاي 
فراواني روبه رو كرده كه انتخاب روش هاي مخرب براي جبران آن، مي تواند آثار منفي 
و زيانباري به دنبال داشته باشــد و منجر به بي ثباتي شود. افزون بر اين محدود شدن 
مقاصد صادراتي و تمركز بر صادرات مواد اوليه يا با فناوري پايين، شــرايط مقاومت 
كشور در مواجهه با تكانه هاي مختلف را تضعيف كرده و حتي به صدور خدمات ايران 
به ديگر كشورها آسيب زده است. چالش جدي ديگر ناشــي از 2تكانه شيوع كرونا و 
خشكسالي بوده كه باعث تخريب بازار كار شده و شكاف طبقاتي را بيشتر كرده است. 
اين بخشــنامه تأكيد دارد: تعداد زيادي از مردم جامعه دچار فقــر در تأمين كالري 
براي زندگي روزمره خود هستند و ســرمايه گذاري هاي دولت و بخش خصوصي در 
پهنه ســرزمين نيز غيرمتوازن بوده و حتي در خانواده دولت نيز پرداخت هاي حقوق 
و دستمزد مبتني بر عدالت نيســت و بخش زيادي از كارمندان و مستمري بگيران، 

دريافتي اندكي دارند.

بودجه ناکارآمد و منحرف شده
در بخشنامه بودجه تأكيد شده است: وجود رديف هاي بودجه اي متعدد و دستگاه هاي 
متكثر و طرح هاي فــراوان نيمه تمام، كارايي بودجه عمومي را به حداقل رســانده و 

بودجه را از برنامه محوري به سمت رديف 
محوري و دســتگاه محوري سوق داده 
اســت؛ به گونه اي كه هزينه هاي دولت 
روند افزايشي را تجربه مي كند و قدرت 
برنامه ريزي و انعطاف و اولويت بندي را 
از دستگاه هاي سياستگذار گرفته است. 
در اين شــرايط، ظرفيت پاســخگويي 
دســتگاه ها نســبت به عملكرد خود و 
امكان نظارت مجلس شــوراي اسالمي 
بر عملكرد و تحقــق برنامه ها به حداقل 
رسيده اســت و هيچ نهادي پاسخگوي 
عملكرد شــاخص هاي كالن اقتصادي 
نخواهد بود. نتيجه بودجه ريزي ناركارآمد 
باعث شده تا دستگاه ها در سطوح ملي، 
اســتاني و شهرســتاني به مراكز هزينه 

تبديل شــوند كه نقش آنها در تأمين منابع براي اقتصاد و تأمين منابع براي بودجه 
عمومي محدود و كم رنگ است.

تالش برای رشد 8درصدي
رئيس جمهور از همه دســتگاه هاي اجرايي خواســت تا با محوريت سازمان برنامه و 
بودجه، يك برنامــه منظم، تالش فراگير و منضبــط را در اولويت خود قرار دهند كه 
نتيجه آن رشــد اقتصادي 8درصد و جهش اقتصاد ايران باشد. به اين ترتيب سازمان 
برنامه و بودجه كشور موظف است ســهم هر يك از بخش ها و زيربخش ها و مناطق 
در سطح استاني و شهرستاني را براي رســيدن به رشد اقتصادي هدف گذاري شده، 
مشخص و اين هدف گذاري را به همه زيربخش هاي اقتصاد تعميم دهد و مراتب را به 

ضميمه بخشنامه بودجه به دستگاه ها ابالغ كند.
توسعه صادرات هم از ديگر سياســت هاي دولت در بودجه ســال آينده اعالم شده 
و دســتگاه هاي ملي و استاني موظف شــده اند برنامه توســعه صادرات بخش تحت 
سياســتگذاري خود را با رعايت مالحظات تنظيم و به تأييد سازمان برنامه و بودجه 
كشور برسانند تا در اليحه بودجه سال آينده، به عنوان اولويت برنامه هاي دولت درج 
شود. دولت تالش دارد از اين مسير ميزان درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي 
را افزايش دهد و به همين منظور قرار اســت موانع صادراتي، برداشته شده، سياست 
تشويق و تسهيل ارز صادراتي در اولويت قرار گيرد، حمايت از صادرات به كشورهاي 

جديد جدي گرفته شود و شركاي تجاري ايران بيشتر شوند.

بودجه بدون تورم
سازمان برنامه و بودجه هم موظف شده تا اليحه بودجه ســال آينده را به گونه اي 
تنظيم كند و به دولت تحويل دهد كه كسري نداشــته باشند و باعث افزايش پايه 
پولي و تورم نشــود. افزون بر اينكه بانك مركزي هم وظيفه دارد برنامه مناسبی را 
براي حفظ ارزش پول ملي، مديريت مطلــوب نرخ ارز، مديريت انتظارات تورمي و 
اصالحات نظام بانكي را تدوين كند و با اســتفاده از عمليــات بازار باز بتواند هدف 
دولت مبني بر جلوگيري از رشد پايه پولي را محقق سازد. افزون بر اينها قرار است 
مداخالت دولت در اقتصاد و قيمت گذاري ها كاهــش جدي پيدا كند و همزمان با 

اليحه بودجه تقديم مجلس شود.

بودجه در خدمت عدالت
جهت گيري جديد بودجه ايران، اضافه شدن چاشــني عدالت و مبارزه با فساد است؛ 
به گونه اي كه از همه بودجه بگيران خواسته شده تا پيوست عدالت خود را به سازمان 
برنامــه و بودجه تحويل دهند و توجه به معيشــت مردم به خصوص اقشــار فقير در 
اولويت قرار گيرد و رشد حقوق ها و دستمزدها مبتني بر عدالت باعث كاهش فاصله ها 
و عملكرد اشخاص تعيين خواهد شد؛ به شــرطي كه كسري بودجه را تشديد نكند و 
فشار تورمي بر اقشار محروم را بيشتر نكند. افزون بر اينكه قرار است حداقل دريافتي 
براي اشخاص نيازمند و مستمري بگيران تامين شود و نظام يارانه ها به خصوص يارانه 
كاالهاي اساسي، نهاده هاي كشــاورزي، انرژي و بهداشــت و درمان با جهت گيري 

شفافيت و حذف رانت با هدف حمايت از توليد داخلي و عدالت اصالح خواهد شد. 



5 2 چهارشنبه 21 مهر 1400    شماره  8335 اقتصاد 3 0 2 3 6 2 1

حبيب جهانســاز، رئيس 
سازمان چاي در گفت وگو 
با همشهري: چاي كنيايي 
سهم بازار چنداني در ايران 

ندارد

اصلي ترين علت نزول قيمت 
دالر افزايــش گمانه زني هــا 
درباره آغاز مذاكرات هسته اي 
اســت. با وجود اين نمي توان 
نقــش افزايــش درآمد هاي 
نفتي با توجه به رشد صادرات 
و افزايش قيمــت نفت را هم 
كتمان كرد كه دســت بانك 
مركزي را بــراي تزريق ارز به 

بازار، پرتر كرده است

به دنبال افزايش گمانه زني ها  بورس
در مورد آغاز دوباره مذاكرات 
هسته اي در وين، قيمت هر 
دالر آمريكا در آســتانه ســقوط به كانال 
26هزار تومان قرار گرفت. نزول قيمت دالر 
واكنش ســريع بورس و بازار طال را در پي 

داشت و به افت اين دو بازار منجر شد.
در  ترديــد  همشــهري،  به گــزارش 
ازســري گيري مذاكرات هسته اي ظرف 
چند ماه گذشــته به رشــد قيمــت دالر 
منجر شــد، به طوري كه قيمــت هر دالر 
آمريكا در هفته نخســت  ماه جاري حتي 
تــا 28هزارو500تومــان هم پيشــروي 
كرد اما از چنــد روز گذشــته و همزمان 
با انتشــارخبر هايي در مورد از سرگيري 
مذاكرات هسته اي در وين، روند صعودي 
به روند نزولي تبديل شده و قيمت هر دالر 

آمريكا به سرعت در حال نزول است. 
سرعت اين نزول در مبادالت روز گذشته در 
شرايطي بيشتر شد كه خبر هاي غيررسمي 
نشان مي دهد به زودي مذاكرات هسته اي 
در وين آغاز خواهد شد. حتي خبرگزاري 
آناتولي تركيه گزارش داده است مذاكرات تا 
قبل از پايان ماه جاري ميالدي آغاز خواهد 
شد. ديروز هم حســين اميرعبداللهيان، 
وزير امور خارجه در ديدار با آندرياس اييب، 
رئيس مجلس ملي سوئيس، از نهايي شدن 
جمع بندي هاي دولت سيزدهم در زمينه 
مذاكرات وين در آينده نزديك خبر داد و 
گفت: در گفت وگوهــاي آينده اقدامات ما 
متناسب با ميزان عمل و اقدامات طرف هاي 

مقابل خواهد بود.
برخي خبرهــاي غيررســمي نيز حاكي 
از حضور دوباره عبــاس عراقچي، معاون 
پيشين وزير خارجه در تيم مذاكره كننده 
است. اين خبر ها ديروز تأثير زيادي بر بازار 
ارز داشت و به ســرعت به افت قيمت دالر 
منجر شد. همگام با افت قيمت دالر، ديروز 
بازار هاي طال و ســهام هم به نزول قيمت 
دالر واكنش نشــان دادند و با افت مواجه 
شــدند، به طوري كه در مبــادالت ديروز، 
شاخص بورس با افتي سنگين و كم سابقه 

مواجه شد. 
ديروز قيمت طــال هم افت كــرد. انتظار 
مي رود درصورت آغاز مذاكرات هسته اي 
در وين سرعت نزول قيمت دالر بيشتر شود 
و اين موضوع به سرعت اثر خود را بر ساير 
بازار ها نمايان كنــد. ابراهيم محمدولي، 
رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران با اشاره 
به اينكه طي چند روز گذشته قيمت طال، 
ســكه و ارز با كاهش روبه رو شده، گفت: 
به دليل اخبــار آغاز مذاكرات هســته اي، 
قيمت دالر در بازار داخل با كاهش روبه رو 
شــده، قيمت دالر طي چند روز گذشته 
از 28.500تومان به سرعت عقب نشيني 

كرده است.

دالر در آستانه سقوط به كانال 26هزار تومان 
با وجود افت 1000توماني قيمت هر دالر 
آمريكا از ابتداي هفته جاري، ديروز سرعت 
نزول قيمت دالر بيشتر هم شد. در مبادالت 
روز دوشنبه قيمت هر دالرآمريكا در نرخ 
27هزارو550تومان بســته شــده بود اما 
ديروز از همان آغاز معامالت، قيمت دالر 
شروع به نزول كرد و تا ظهر با 500تومان 
كاهش به محدوده 27هزار تومان رسيد. با 
اين حال در معامالت بعدازظهر قيمت هر 
دالر آمريكا در محدوده 27هزارو150تومان 

بسته شد.
اين احتمال وجود دارد كــه با تداوم روند 
نزولــي، قيمت هــر دالر آمريــكا امروز، 
چهارشنبه، به كانال 26هزار تومان سقوط 

كند.

از نظر تكنيكي قيمــت دالر يك محدوده 
حمايت پرقدرت را از دســت داده اســت 
و اين موضــوع احتمال ســقوط دالر به 
كانال 26هزار تومان را تقويت كرده است. 
احتمال نــزول قيمت دالر در شــرايطي 
تقويت شده است كه 10روز پيش قيمت 
هر دالر آمريــكا تحت تأثير افزايش جنگ 
لفظي ميان مقام هــاي ايراني و آمريكايي 
تــا 28هزارو500تومان پيشــروي كرده 
بود اما بــا افزايش گمانه زني هــا در مورد 
آغاز مذاكرات هسته اي قيمت دالر ظرف 
يك هفته 5درصد افت كرده است. از نظر 
تكنيكي چنانچه قيمت هــر دالر آمريكا 
به كمتــر از 26هزارو800تومــان نزول 
كند، احتمال افت قيمت دالر تا محدوده 

25هزارو100تومان بيشتر مي شود.
بررسي ها نشان مي دهد كه اصلي ترين علت 
نزول قيمت دالر افزايش گمانه زني ها درباره 
آغاز مذاكرات هسته اي است. با اين وجود 
نمي توان نقش افزايش درآمد هاي نفتي با 
توجه به رشد صادرات و افزايش قيمت نفت 
را هم كتمان كرد كه دست بانك مركزي را 
براي تزريق ارز به بازار، پرتر كرده است. با 
اين حال باتوجه بــه آنكه رئيس كل جديد 
بانك مركزي فعاليتــش را تازه آغاز كرده، 
هنوز به طور دقيق نمي تــوان برآورد كرد 
كه بانك مركزي چه سياستي را در بازار ارز 

دنبال خواهد كرد.

سحر بشيري، كارشــناس اقتصادي پيش 
از اين درباره قيمت ارز در سال جاري گفته 
بود: امسال عواملي چون صادرات نفت، رشد 
اقتصادي، كسري بودجه و نرخ بهره  بر نرخ 
ارز تأثير مي گذارد. او با بيان اينكه كسري 
بودجه دولت از عوامل مهم اثر گذار بر نرخ 
ارز اســت گفته بود: احتمال دارد دولت با 
احياي مذاكرات هســته اي با فروش نفت، 
كسري بودجه را كنترل كند كه نرخ ارز از 
اين طريق با كاهش مواجه مي شود. وحيد 
شقاقي شــهري، اســتاد اقتصاد دانشگاه 
خوارزمي هم بــه همشــهري گفته بود: 
امســال به دليل رشــد درآمد هاي نفتي و 
غيرنفتي قيمــت ارز كاهش خواهد يافت. 
با اين حال مسعود خوانساري، رئيس اتاق 
بازرگاني تهران برآورد كرده بود كه قيمت 
ارز در سال جاري تحت تأثير نااطميناني از 

وضعيت اقتصادي با افزايش مواجه شود.

نزول كم سابقه بورس 
همزمان با نــزول قيمــت دالر و احتمال 
ســقوط به كانال 26هزار تومــان، ديروز 
شــاخص كل بورس تهران هم با يك افت 
سنگين مواجه شد و با 2.7درصد كاهش به 
مرز يك ميليون و400هزار واحد رسيد. اين 
يكي از كم سابقه ترين نزول هاي شاخص از 

ابتداي سال جاري تاكنون بود. 

شــاخص كل بورس تهران با قيمت دالر 
همبســتگي دارد و هر نوع نوسان قيمت 
دالر شاخص هاي بورس را تحت تأثير قرار 
مي دهد. به همين دليــل ديروز با افزايش 
شتاب نزول دالر، بســياري از سهامداران 
حقيقي اقدام به فروش سهام خود كردند 
و اين موضوع موجب شــد 1200ميليارد 
تومان نقدينگي سهامداران حقيقي از بازار 
سهام خارج شــود. همزمان با خارج شدن 
نقدينگي سهامداران حقيقي از بازار سهام، 
حجم سرمايه گذاري در بازار اوراق بدهي 
هم افزايش يافته و نزديك به 100ميليارد 
تومان نقدينگي وارد بازار اوراق بدهي شد. 
ظرف 4روز گذشته 500ميليارد تومان از 
نقدينگي سهامداران راهي بازار اوراق بدهي 
شده است. سرمايه گذاران تالش مي كنند 
با سرمايه گذاري در اوراق با درآمد ثابت از 
ريسك نزول شاخص بورس در امان بمانند. 
سرمايه گذاري در بازار اوراق بدهي با توجه 
به نرخ سود ثابت اين اوراق ريسك كمتري 
براي ســرمايه گذاران دارد و در زمان هاي 

نزول، سهامداران به اين بازار پناه مي برند.
نويد قدوسي، كارشناس بازار سرمايه درباره 
داليل نزول بورس در مبادالت ديروز گفت: 
اصلي ترين عامل روند اصالحي در معامالت 
بورس، وجود نوســان در بازار ارز بود. او با 
بيان اينكه اصلي ترين محرك بازار ســهام 
در 4 ماه گذشته قيمت ارز بوده است، گفت: 
درصورت افت قيمــت دالر، حركت رو به 
صعود بازار ســهام با مشكل مواجه خواهد 
شد و بازار با روند نوســاني همراه با حجم 

معامالت كم و ركود روبه رو مي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه اگر 
دالر تغيير مسير ندهد هيچ يك از بازارهاي 
ســرمايه گذاري مانند ارز، مسكن، طال و 
سكه به غير از ســپرده بانكي نمي توانند 
بازده معقولي را در اختيار سهامداران قرار 
دهند، گفت: قيمت ارز، اصلي ترين محرك 
براي رشد ساير بازار ها اســت. اگر قيمت 
ارز افزايش نيابد، ســاير بازار ها نمي توانند 
چندان رشــد كنند. در بازار ســرمايه هم 
همين قاعده حاكم است، مگر آنكه سهام 
متاثر از ديگر عوامل شناسايي شوند و روي 
آنها سرمايه گذاري انجام شود تا بتوان بازده 

معقولي را از بازار سهم به دست آورد. 
قدوســي تأكيد كرد: درصورت تغيير در 
قيمت دالر و افزايش آن، بــورس و ديگر 
بازارهاي ســرمايه گذاري با رشــد همراه 
خواهند شــد اما اين موضوع بايد مدنظر 
باشد كه بورس در مقايسه با ديگر بازارها 
مي توانــد بيشــترين بــازده را در اختيار 

سهامداران قرار دهد.

نزول طال
به دنبال افت قيمت دالر و شاخص بورس، 
قيمت طال هم ديروز با افت مواجه شــد، 
به طــوري كه قيمــت هر مثقــال طال با 
نيم درصد كاهش به 4ميليون و870 و هر 
گرم طالي 18عيار هم بــه يك ميليون و 
126هزار تومان رسيد. قيمت هر سكه بهار 
آزادی هم 153هــزار تومان كاهش يافت 
و به 10ميليون و109هزار تومان رســيد. 
قيمت ربع سكه و نيم سكه هم بين يك تا 

1.3درصد افت كرد.
از نظر اقتصادي قيمت طــال از نرخ دالر و 
قيمت هر اونس طــال در بازارهاي جهاني 
تأثيــر مي پذيرد و هر نوع نوســان در اين 
بازار ها به رشــد يا كاهش قيمت در بازار 
طالي داخلي منجر مي شــود. با اين حال 
به نظر مي رسد كه اين روز ها بازار طال بيش 
از هر عاملی، تحت تأثير نوسان هاي قيمت 
دالر اســت و به هر نوع نوساني در بازار ارز 

به سرعت واكنش نشان مي دهد.

وضع توليد چاي در ســال زراعي جاري و 
نسبت به سال گذشته چگونه بوده است؟

تا كنون 127هــزار و 384تن برگ ســبز درجه يك و دو 
از چايكاران اســتان هاي گيــالن و مازنــدران به ارزش 
720ميليارد تومان خريداري و از اين ميزان برگ سبز چاي 
تا كنون 28هزار و 657تن چاي خشك توليد شده است. از 
اين ميزان برگ سبز چاي خريداري شده 25درصد سهم 
دولت و 75درصد سهم كارخانه هاي چاي بوده است كه تا 
پايان شهريور ماه امســال دولت 100درصد سهم خود از 
مطالبات چايكاران بابت خريد برگ سبز چاي و كارخانه ها 
85درصد سهم خود و به طور ميانگين در مجموع تا كنون 
87درصد مطالبات چايكاران به مبلغ 626.5ميليارد تومان 
پرداخت شده است. همچنين تاكنون رشد 4درصدي توليد 
برگ سبز چاي نسبت به سال گذشــته را شاهد بوده ايم. 
البته خريد برگ ســبز چاي تا پايان مهر مــاه ادامه دارد و 
پيش بيني مي كنيم ميزان توليد برگ ســبز چاي با رشد 
5هزار تني تا پايان مهر ماه امسال به 135هزار تن افزايش 
يابد كه اين ميزان توليد در ســال گذشــته 130هزار تن 

بوده است.
نياز ســاالنه بازار به چاي چقدر است و چه 

ميزان اين نياز با توليد داخل تامين مي شود؟
مصرف ســاالنه چاي در كشــور به اضافه ذخاير حداكثر 
100هزار تن اســت كه 80هزار تن آن مصرف مســتقيم 
و 20هــزار تن مربوط بــه مباحث انبارداري، رســوب در 
سوپرماركت ها و بازار اســت كه از اين ميزان 30هزار تن 
چاي از محــل توليد داخل و بقيه از محــل واردات تامين 
مي شود. اين سهم بازار در سال هاي اخير روبه رشد بوده و از 

25هزار تن در سال 96به 30هزار تن رسيده است.
چقدر چاي خشك در انبارها موجود است 
و آيا مشكل چاي دپو شده سنواتي گذشته حل شده 

است؟
اكنون چاي ســنواتي توليد نمي شــود و چــاي توليدي 

كشور، ساالنه مصرف مي شود. چاي 
ســنواتي مربوط به سال هاي 81تا 
83و در نهايت تا ســال 87بوده كه 
اصالح ســاختار اتفاق افتاد، چاي 
توليد داخل امكان رقابت نداشت و 
اصالح ساختار چاي متوقف شده بود 
اما خوشبختانه چايكاران با احياي 
سازمان چاي و برنامه ريزي هايي كه 
صورت گرفته به سمت احياي باغات 
و رشد توليد چاي حركت كردند و 
اكنون چاي توليد داخل بازار خوبي 

دارد و كارخانه ها نيز سعي در توليد چاي با كيفيت دارند كه 
در طول سال اين چاي توليدي به فروش مي رود و مشكلي 

در اين زمينه وجود ندارد.
سهم چاي خارجي از بازار ايران چقدر است 
و چرا اكنون چاي وارداتي حتي به كارخانه چاي نمونه 

الهيجان نيز راه يافته است؟
همانطور كه اعالم كردم مصرف بازار داخلي چاي 100هزار 
تن است كه 30هزار تن اين نياز از محل توليد داخل و بقيه 
با واردات  چاي خارجي تامين مي شود. اگرچه واردات چاي 
بسته بندي ممنوع است اما چاي خارجي به صورت فله وارد 
شده و در كارخانه هاي چاي و در شركت هاي بسته بندي 
داخلي با ايجاد ارزش افزوده و ايجاد اشــتغال بيشتر با نام 

برندهاي داخلي عرضه مي شود.
داستان عرضه چاي كنيايي در بازار چيست؟

با توجه به نياز 70هزار تني كشــور به واردات چاي، منعي 
براي واردات و عرضه چاي از هر كشوري مطابق با ضوابط 
موجود وجود ندارد و كنيا نيز ازجمله توليد كنندگان چاي 
است كه براي تامين بازار فروش چاي ايران حضور دارد. اما 
چاي كنيايي با استقبال چنداني در بازار ايران مواجه نشده 
اســت زيرا چاي كنيايي كله مورچه اي ريز)C.T.C( است 
و بازارچنداني در ايران ندارد. بيشتر چاي مورد نياز ايران 
چاي ارتدوكس )قلم و شكسته( است كه به صورت مالشي 
توليد مي شــود و مصرف چاي كنيايي در فرهنگ مردم ما 

جايي ندارد، ما نيز به دنبال توسعه واردات چاي از اين كشور 
نيستيم اما واردات و صادرات چاي تابع ضوابط خاص خود 
است كه بستگي به تجار و فرهنگ مصرف چاي كنيايي در 
ايران دارد. مجموع واردات ساالنه چاي از كنيا 70تا 80تن 
است اين در حالي است كه در 6 ماه نخست امسال هزار و 

18تن چاي ايراني به كنيا صادر شده است.
عمده چاي وارداتي از چه كشورهايي تامين 

مي شود؟
 به طور ميانگين 60تا 70هزار تن چــاي را تجار ايراني با 
توجه به فرهنگ مصرف از هند و سريالنكا وارد مي كنند. 
اين چاي به صورت فله وارد و در كارخانه ها و شركت هاي 
داخلي با ايجاد ارزش افزوده بيشــتر بسته بندي و به بازار 

عرضه مي شود.
وزير جهادكشاورزي از در دستور كار قرار 
گرفتن بهسازي و نوسازي باغات و صنعت چاي گيالن 

خبر داده، وضع باغات و صنعت چاي چگونه است؟
صنعت چاي در يك دهه گذشــته ناماليماتي را از مزارع 
و باغات تا كارخانه تجربه كرده اســت به نحوي كه بخشي 
از باغات و كارخانه ها از ســال 79تا 90به دليل نبود صرفه 
اقتصادي رهاسازي يا تعطيل شــده بود اما اكنون با توجه 
به رويكردهاي اقتصادي اتخاذ شــده براي توليد و عرضه 
چاي مانند انتقــال واردات چاي از گروه يــك به گروه دو 
و وضع تعرفه هاي مؤثر، وضعيــت تراز تجاري به نفع چاي 
توليد داخل تغيير كرده است. با اين شرايط كشاورزان به 
اصالح و  به زراعي ســازي  باغات روي آورده  اند و ســازمان 
چاي نيز ســعي كرده از محــل منابع صنــدوق به زراعي 
چاي تســهيالت كم بهره در اختيار كشــاورزان قرار دهد 
بر اين اساس در سال گذشته 53ميليارد تومان تسهيالت 
ارزان قيمت با نرخ بهره 4درصد براي كشاورزان و 7درصد 
براي كارخانه ها تخصيص يافت. همچنين براساس برنامه  
5ســاله اي كه براي اصالح و به زراعي باغات چاي به شرط 
پرداخت تسهيالت ارزان قيمت با دوره تنفس يكساله ارائه 
كرده ايــم، زمينه به زراعــي باغات 
چاي فراهم مي شــود. همچنين با 
رويكرد وزير جديد جهادكشاورزي 
اكنون توجه بــه توليد داخل چاي 
و اســتفاده از ظرفيت تشكل هاي 
مردم نهاد و توجه بــه زنجيره هاي 
ارزش محصوالت كشاورزي مدنظر 
قرار گرفته است. بهســازي باغات 
چاي به طور متوسط نيازمند ساالنه 
60 تا 70ميليارد تومان اعتبار براي 
هرس و به زراعي است تا اين باغات 
به چرخه توليد بازگردد. اكنون 5تا 6هزار هكتار از باغات 
چاي رها شده و قابليت احيا دارد با اين روند ساالنه 500تا 
600هكتار باغات چاي و 7تا 8كارخانــه به چرخه توليد 
بازگشته است. بر اين اســاس برنامه جامع 5ساله را اخيرا 
به دولت ارائه كرده ايم و با تامين مالي اين برنامه پيگيري 
مي كنيم تا بهســازي باغات و كارخانه هــاي چاي هر چه 

سريع تر انجام شود.
ميانگين قيمت تمام شــده و خرده فروشي 

چاي ايراني و خارجي چقدر است؟
چاي محصولي كيفي اســت كه مشــمول قيمت گذاري 
نيســت. قيمت چاي ايراني بنابر كيفيت و مشــتري بازار 
از 120تا 180هــزار تومان در هر كيلوگرم اســت اما نرخ 
متوسط فروش چاي ايراني پايين تر و هر كيلوگرم 100تا  
120 هزار تومان با بسته بندي مناســب است. همچنين 
چاي فله ممتاز با قيمت هاي متفاوت در كارخانه ها به نرخ 
عمده فروشي هر كيلوگرم عمده 47تا 50هزار تومان عرضه 
مي شود كه با احتساب هزينه هاي كاغذ، بسته بندي لفاف 
و... نرخ هر كيلوگرم چاي بســته بندي ايرانــي با افزايش 
45تا 55هزار توماني به بيــش از 120هزار تومان افزايش 
مي يابد. با وجود اين هنوز هم قيمت چاي داخلي به نسبت 
مناسب تر از چاي خارجي اســت. چاي خارجي نيز با ارز 
 آزاد وارد مي شــود و نرخ هر كيلوگرم آن در بازار كمتر از

200هزار تومان نيست.

با افزايش گمانه زني ها در مورد آغاز مذاكرات هسته اي، ديروز قيمت دالر در آستانه سقوط به 
كانال 26هزار تومان قرار گرفت و شاخص بورس با افتي كم سابقه مواجه شد

از نظر تكنيكي قيمت دالر يك محدوده حمايت پرقدرت را از دست داده، اين موضوع احتمال سقوط آن به كانال 26هزار تومان را تقويت كرده است.

 نزول دالر و بورس 
روي موج سيگنال هاي هسته اي

 قيمت هر كيلوگرم چاي داخلي
از 100تا 180هزار تومان

تغييرات قيمت گوشت قرمز طی يك سال
تورم 56درصدی قيمت گوشت قرمز

گوشت قرمز از مهرماه سال گذشته تا به امروز در ميادين  تره  بار
ميوه و تره بار به طور ميانگين بين 36 تا 56درصد گران 
شده است. به گزارش همشــهري، بررسي روند تغيير 
قيمت انواع گوشت قرمز در نرخنامه ســازمان ميادين ميوه و تره بار 
شهرداري نشان مي دهد كه از مهرماه سال گذشته تا مهرماه1400 
قيمت گوشت تازه گوسفندي به طور ميانگين 36درصد افزايش داشته 
كه در قطعات مختلف اين نوع گوشت، تغييرات قيمت متفاوت بوده 
است. مقايسه قيمت ها نشان مي دهد  كه گوشت خورشي گوسفندي 
با 67درصد تغيير قيمت، بيشترين رشد و ران گوسفندي با 21درصد، 

كمترين ميزان افزايش را داشته است.
گوشت خورشي گوسفندي مهرماه سال گذشته در نرخنامه سازمان 
ميادين 98.700تومان قيمت خورده بود؛ درحالي كه امروز قيمت آن 
در غرفه هاي مواد پروتئيني ميادين تره بار 164.900تومان به فروش 
مي رسد. ماهيچه گوســفندي هم از 118هزار تومان سال گذشته به 
168.300تومان رسيده و بيشــترين افزايش قيمت را بعد از گوشت 
خورشي داشته اســت. اما تغييرات افزايشي گوشــت گوساله طي 
يك سال اخير، بسيار بيشتر از گوشت گوسفندي و تقريبا 2برابر آن بوده 
است. روند افزايش قيمت گوشت گوساله كه از ابتداي امسال شتاب 
بيشتري به خود گرفته، باعث شد تا شاهد ميانگين رشد 56درصدي 
نرخ آن در ميادين ميوه و تره بار باشــيم. در اين بخش هم بيشترين 
افزايش مربوط به گوشت خورشــي بود كه از هركيلو 96.300تومان 
در مهرماه سال گذشته به 165.600تومان در مهرماه امسال رسيد و 
71درصد رشد داشته. بعد از آن قلوه گاه گوساله با 60درصد افزايش 
قيمت، دومين محصول گرانقيمت در اين بخش بود. سردست، ماهيچه 
و ران گوساله هم با 56 تا 58درصد افزايش قيمت، تغييرات نرخ زيادي 
را طی يك سال اخير تجربه كرده اند. آخرين تغيير قيمت گوشت در 
ميادين مربوط به شهريور ماه بود، قيمت گوشت تازه گوسفندي از نيمه 
شهريورماه در غرفه هاي فروش محصوالت پروتئيني ميادين بين 5 تا 
حدود 10درصد كاهش يافت و برخي از محصوالت تازه گوسفندي بين 
8 تا 12هزار تومان در هر كيلوگرم ارزان تر شدند. قيمت گوشت گوساله 
در شهريورماه تغييري نداشت و بعد از 5 ماه افزايش، ثابت مانده است.

تغيير قيمت يك ساله گوشت تازه گوسفندي در ميادين )قيمت ها به تومان(

قيمت هركيلو نوع محصول
مهر 99

قيمت هركيلو
مهر 1400

درصد افزايش 
قيمت

95.700128.50034راسته با استخوان
118.000168.30042ماهيچه گوسفندي

118.000142.80021ران گوسفندي
95.800122.60027سردست گوسفندي
116.000141.70022كف دست گوسفندي
98.700164.90067خورشي گوسفندي
92.000114.20024گردن گوسفندي

58.20089.70054قلوه گاه گوسفندي
54.00079.40047دمبالچه گوسفندي
97.800119.80022الشه كامل يا شقه

تغيير قيمت يك ساله گوشت تازه گوساله در ميادين )قيمت ها به تومان(

قيمت هركيلونوع محصول 
 مهر 99

قيمت هركيلو
 مهر 1400

درصد افزايش 
قيمت

101.000155.50053راسته بدون استخوان
99.200155.50056ماهيچه گوساله

99.200155.50056ران گوساله
96.900153.40058سردست گوساله
96.300165.60071خورشي گوساله
93.800142.60052گردن گوساله

93.800139.60048گوشت مخلوط يا لخم
67.600108.00060قلوه گاه گوساله
63.000100.00058دمبالچه گوساله

72.800135.40085گوشت چرخ كرده مخلوط

ادويه هايي كه آب مي روند
افزايش قيمت ادويه جات در يك سال اخير باعث شده  سوپرماركت
برخي شركت هاي توليدكننده، وزن استاندارد ظروف و 
پاكت ها را كاهش دهند تــا افزايش قيمت محصوالت 
كمتر به چشم بيايد. به گزارش همشهري، قيمت ادويه جات كه بخش 
زيادي از آنها وارداتي هستند در يك سال گذشته افزايش زيادي داشته 
و به طور مثال فلفل سياه در فاصله بين دي ماه پارسال تا امروز حداقل 

25درصد افزايش قيمت داشته است. 
در برندهاي مختلــف توليدكننده، تغييرات قيمتــي با درصدهاي 
متفاوتي اعمال شــده، به طور مثال قوطي فلفل ســياه 100گرمي 
برند سحرخيز تا اوايل سال گذشــته 28هزار تومان بود كه االن اگر 
با اين وزن در سوپرماركت ها پيدا شود قيمتش 34هزار تومان است. 
قيمت قوطي 85گرمي همين محصول از همين برند هم هم اكنون از 
30هزار تومان گذشــته و با قيمت 31هزار تومان به فروش مي رسد. 
در برند شاهســوند قوطي 100گرمي فلفل ســياه تا دي ماه پارسال 
23.900تومان قيمــت خورده بود ولي امروز قيمــت آن به 32هزار 
تومان رسيده اســت. به نظر مي رسد افزايش قيمت محصوالت باعث 
شده شركت هاي توليدكننده اين محصوالت بسته هايي با وزن كمتر 
به بازار عرضه كنند تا مصرف كننده در خريد كاال با تغييرات قيمتي 
كمتري مواجه باشد، چراكه كمتر خريداري هنگام خريد نمك و فلفل 
و ادويه، به وزن درج شده روي قوطي دقت مي كند. در برند شاهسوند 
هم قوطي هاي 75گرمي فلفل سياه حاال با قيمت 22.400تومان به 
فروش مي رسد كه مشــابه قيمت 100گرمي هاي سابق است. فلفل 
سياه از ادويه هاي نسبتا گران محسوب مي شــود و هر 100گرم آن 
نزديك به 30هزار تومان قيمت دارد. مقايسه قيمت برندهاي مختلف 
نشــان مي دهد قيمت كمابيش نزديك به هم و براي هر 100گرم، از 

27هزار تومان به باالست.

  قيمت بعضي انواع ادويه در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
66.800ادويه مخلوط- 380گرميگل ها

39.900گريندر ليمو و فلفل- 35گرميگرين فيلد
65.900دانه فلفل سياه- 150گرميكيچن رز

39.900گريندر نمك و سبزيجات- 45گرميگرين فيلد
29.000گلپر- 75گرميبرتر

26.700ليمو فلفلي- 100گرميگلستان
23.800ليمو فلفلي- 105گرميسحرخيز

19.900ادويه كاري- 70گرمياليت
23.700پودر زيره- 100گرميشاهسوند
22.400فلفل سياه- 75گرميشاهسوند

18.500فلفل قرمز- 75گرميبرتر 
24.500فلفل قرمز- 100گرميهميشك
31.000فلفل سياه- 85گرميسحرخيز
139.000فلفل سياه- 500گرميهاتي كارا
28.900گرانول فلفل سياه- 90گرميگلستان

مشكالت توليد، اصالح و بهسازي باغات و كارخانه هاي 
چاي در يك دهه گذشــته موجب كاهش سهم چاي 
ايراني از بازار و شكل گيري پديده دپوي چاي سنواتي شده بود اما اكنون مسئوالن از 
بهبود شرايط توليد داخل چاي به دليل صرفه اقتصادي و بازگشت كارخانه هاي تعطيل 
شده به چرخه توليد خبر مي دهند. در 3سال گذشته قيمت چاي ايراني و خارجي در 
بازار مصرف رشد چند برابري داشته و اكنون متوسط قيمت هر كيلوگرم چاي ايراني 
در بازار بين 100تا 180هزار تومان است. با حبيب جهانساز، رئيس سازمان چاي كشور 

گفت و گو كرده ايم.

 علي ابراهيمي
خبرنگار



2 چهارشنبه 21 مهر 1400    شماره  8335 6 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

سالمت

روند افزايشي كرونا در 4 استان
چند هفته اي است از پايان موج پنجم كرونا مي گذرد، گرچه هنوز 
در شمال غرب كشور چند شهر با وضعيت قرمز كرونا دست وپنجه 
نرم مي كنند، اما باقي شــهرها وضعيت زرد و نارنجي و حتي آبي 
دارند. شنيدن خبر افزايش ابتال به كرونا در چنين شرايطي مي تواند 
ترسناك باشد، زيرا موج پنجم يكي از شديد ترين دوره هاي بيماري 
كرونا در كشــور بود؛ به شــكلي كه گاه در يك روز تا 40هزار نفر 
مبتالي جديد داشت و رويارويي دوباره با چنين شرايطي نه براي 
مردم و نه براي كادر درمان قابل تحمل نيست. اكنون مازندران، 
گلســتان، سيستان  وبلوچســتان و چهارمحال و بختياري دوباره 
افزايش آمار ابتال به كرونا را شاهد هســتند؛ روندي كه مي تواند 

زمينه اي براي موج ششم باشد.

توقف كاهش كرونا در سيستان  وبلوچستان
در شبانه روز گذشته 1۶8مورد جديد كرونا در سيستان وبلوچستان 
ثبت شده اســت. هم اكنون 1۷1بيمار حاد تنفسي و 58مبتال به 
كرونا در بيمارستان هاي استان بستري هستند و اين روند توقف 

كاهش ابتال به بيماري را نشان مي  دهد.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشــكي زاهدان به همشهري مي گويد: 
روند كاهش آمار ابتال به كرونا در سيستان  وبلوچستان پس از مدتي 
متوقف شده است. باتوجه به سردشدن هوا و سابقه افزايش ابتال به 
كرونا در پاييز سال گذشته، پيش بيني اين است كه ورود به موج 

جديد بيماري دور از انتظار نيست.
محمدهادي عباســي با بيان اينكه براي تشخيص روند افزايشي 
حداقل بايد تا يكي دو هفته آينده صبر كرد،  مي گويد: شــواهدي 
از ورود سوش هاي جديد به استان در دســت نيست، اما به دليل 
ماهيت موجي ويروس و كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشــتي، 
روندي كه با واكسيناســيون و افزايش بيماريابي كند شده بود، 

متوقف شده است.
وي مي افزايد: مهم ترين مشــكل ما عادي انگاري درباره بيماري 
است، زيرا همين يك مورد مي تواند از عوامل اصلي ورود به موج 

جديد باشد.

افزايشي شدن كرونا در گلستان
گلستان در شمال كشور هم دوباره روند افزايشي بيماري را تجربه 
مي كند. به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و 
درماني گلستان پس از كاهش چند روزه تعداد مبتاليان و به دليل 
كم شدن ســطح رعايت شــيوه نامه ها، از 1۷مهر تعداد بيماران 

كرونايي استان بيشتر شده است.
عبدالرضا فاضل مي گويد: تغيير رنگ شهرســتان هاي استان از 
قرمز و نارنجي به زرد و آبي به معني عادي انگاري و ســاده انگاري 
شرايط نيست و اگر مردم شرايط را جدي نگيرند، اوضاع مي تواند 

وخيم تر شود.

افزايش آمار در مازندران
شــيب كاهشــي آمارهاي كرونايي در مازندران كه از دهه سوم 
مرداد ثبت شده است، فقط تا 1۷مهر ادامه داشت؛ آمارهايي كه در 
روزهاي گذشته ثبت شده افزايش ابتال در استان را نشان مي دهد 
كه مي تواند موج جديدي از بيمــاري را در مازندران پرجمعيت و 

هميشه مسافرپذير رقم بزند.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشــكي مازندران به همشهري 
مي گويد: مسئوالن بهداشتي كشور و استان همواره درباره تأثير 
منفي كاهش رعايت پروتكل ها و فاصله گذاري اجتماعي هشدار 
داده اند. از همان زمان گفته شــد كه نيمه دوم مهر و ابتداي آبان 

مي تواند زماني براي افزايش دوباره بيماري باشد.
قاســم اويس با بيان اينكه تجمعات هميشــه خطرناك هستند، 
مي گويد: در اســتقبالي كه مردم استان از ورزشكاران كشتي گير 
انجام دادند، فاصله اجتماعي و پروتكل هاي بهداشتي رعايت نشد 

و همين اتفاق مي تواند زمينه افزايش ابتال را رقم بزند.
وي نيز معتقد است كه براي تشــخيص افزايشي بودن روند كرونا 
يا شروع موج جديد بايد حدود 2هفته ديگر صبر كرد و   مي افزايد: 
با توجه به اينكه در مازندران حدود 80درصد جمعيت هدف دوز 
اول واكسن و 33درصد دوز دوم را دريافت كرده اند، احتمال اينكه 
افزايش جهشي بيماري را شاهد باشــيم كم است، اما معناي اين 

حرف نبود لزوم رعايت پروتكل ها نيست.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بيان اينكه در 
مازندران هم كاهش رعايت پروتكل ها موجب افزايش دوباره ابتال 
شده اســت،  مي گويد: مردم فكر مي كنند چون واكسن زده اند و 
تعداد بيماران كم شــده، بيماري هم تمام شده است، درحالي كه 

چنين نگاهي درست نيست.

كرونا در چهارمحال و بختياري
با آنكه افزايش بيماري در شمال و جنوب شرق كشور در دوره هاي 
قبلي هم ديده شــده بود، چهارمحال و بختياري در جنوب غرب 
كشور با افزايش آمار ابتال مواجه است؛ موضوعي كه نشان مي دهد 

همه نقاط كشور به يك اندازه آسيب پذير هستند.
به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي، خدمات درماني و بهداشتي 
چهارمحال و بختياري، در شبانه روز گذشته ۶80بيمار مشكوك 
به عالئم باليني كرونا به مراكز بهداشتي و درماني استان مراجعه 

كردند كه از اين تعداد ابتالي 1۹2بيمار قطعي شد.
مجيد شيراني، چالش كنوني استان را كاهش رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي مي داند و مي افزايد: با توجه به كند شدن روند كاهشي 
شيوع كرونا در استان نگراني از توقف يا افزايشي شدن روند شيوع 

وجود دارد.

    
موج ششــم كرونا از ما دور نيســت، افزايش تعــداد بيماران هم 
غيرممكن نيست و در 4استان مي توان آن را مشاهده  كرد. كرونا 
در بسياري از شهرها هر روز كمتر مي شود و اين برعهده تك تك 

شهروندان است كه اين آرامش را همچنان حفظ كنند.

پيش بيني صيد 12هزار تن ماهي 

صيد در ساحل خزر هر ســال از ۲۰مهر آغاز مي شود و تا 15فروردين سال 
بعد ادامه دارد. در استان مازندران 54شركت تعاوني پره با 4۳۰۰ماهيگير، 
در گيالن 4۹ تعاوني پره با بيش از 4هزار ماهيگير و در گلستان ۲۸تعاوني با 
17۰۰ماهيگير فعاليت مي كنند. اين اعداد، ارقام ثبت شده از سوي سازمان 

شيالت كشور و ادار ه هاي تابعه استاني است.
هرچند سازمان شيالت كشــور آمار صيادان در ۳استان شمالي را بيش از 
1۰هزارنفر اعالم كرده است، اما مشاهده هاي خبرنگار همشهري و گفت و گو 
با صيادان نشــان مي دهد  كه تعداد قابل توجهي از آنها طي 5سال اخير 

شغل شان را رها كرده اند.
براساس آمار، ۳۰درصد از كل شركت هاي تعاوني هزينه و درآمد سربه سر 
يعني سود صفردرصد دارند و اين در شرايطي است كه عمده صيادان خود، 

سهامدار اين شركت هاي بدون سود و زيان ده هستند.

ثبات صيد
بنابر اعالم اين سازمان، ســال گذشته حدود ۲۳۰۰تن ماهي 
استخواني از خزر صيد شد كه نسبت به سال پيش از آن كاهش 
۲6درصدي را نشان مي دهد؛ كاهشي كه پيش بيني مي شود امسال هم در 

صيد خزر قابل رويت باشد.
با وجــود اين، مديركل دفتــر صيد و صيادي 
سازمان شيالت ايران تأكيد مي كند كه ميزان 
صيد باثبات است و سال گذشته مجموع صيد 
در شمال كشــور 11هزار تن بود و امسال هم 
پيش بيني مي شــود اين رقم بين 11تا 1۲هزار 

تن باشد.

بنزين  سهميه اي
مختار آخوندي همچنين دربــاره برخي از گاليه هاي صيادها 
و تخصيص نيافتن بنزين سهميه اي به همشهري مي گويد: از 
سال گذشــته تالش كرديم براي كل ناوگان صيادي مجاز، بنزين يارانه اي 
اختصاص دهيم و تعاوني هاي صيادي پره هم از اين موضوع مستثنا نيستند 

و بنزين را دريافت مي كنند.
در آخرين جلسه اي هم كه با شركت پخش فراورده هاي نفتي داشتيم، اين 
موضوع مطرح بود و از سال گذشته كه پرداخت بنزين سهميه اي ابالغ شده 

تاكنون هيچ استاني گزارشي از مشكل به ما منعكس نكرده است.

تسهيالت بانكي 
وي همچنين درباره تسهيالت نوسازي تجهيزات هم توضيح 
مي دهد: در اين باره با بانك عامل يعني بانك جهادكشاورزي 
توافق هايي داشــته ايم و طبق اين توافق صيادها از طريق صندوق توسعه 
سرمايه گذاري بخش كشــاورزي، صندوق كارآفريني اميد براي دريافت 
تسهيالت به بانك معرفي مي شوند. مشــكلي براي پرداخت وجود ندارد 
و صيادها اگر با مشكلي مواجه هســتند به اداره هاي شيالت استان خود 

مراجعه كنند.
آخوندي همچنين تأكيد مي كند كه دستورالعمل كرونايي به همه استان ها 
ابالغ شده و دســتورالعمل در اختيار هيأت مديره شركت هاي تعاوني پره 

قرار گرفته و اگر كسي اين دستورالعمل را رعايت نكند، اجازه صيد ندارد.

رهاسازي ۳ميليون بچه ماهي
مديركل دفتر صيد و صيادي سازمان شيالت ايران در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود با بيان اينكه جامعه صيادي پره به 
دانش و آگاهي بااليي رسيده است، مي گويد: صيادها قوانين را رعايت و حتي 

با هزينه خودشان در بازسازي ذخاير كمك مي كنند.
 آخوندي با بيان اينكه صيادها سال گذشته۳6 ميليون بچه ماهي  با هزينه 
خودشان در دريا رهاسازي كردند، مي افزايد: كار صيد در تعاوني هاي پره ما 
هيچ وقت متوقف نشد و خوشبختانه در نوار ساحلي شمالي كمترين آمار 

كرونا و ابتال و مشكل شغلي را در جامعه صيادي داشتيم.

    
در هر ۳اســتان گيالن، مازندران و گلســتان ماهي هاي كفال، ســفيد، 
 انواع كپور و آزاد صيد مي شــود كه صيد ماهي ســفيد معموال مربوط به

 زمستان است.
 همچنين ماهي هاي كوچك كيلكا از ماهي هاي محبوب شمالي هاست كه 
معموال در فصل زمستان در هر ۳استان صيد مي شود، اما اردك ماهي و كولي 
از ماهي هايي هستند كه معموال در سواحل گيالن صيد مي شوند. ماهي اي 
موسوم به تالجي و ماهي صوف هم مدت ها بود از دريا صيد نمي شد، مدتي 

است در صيد سواحل خزر ديده مي شود.

ث
فصل  به  دریا  زدنمك

 با شروع فصل صيد در 3  استان گيالن، مازندران و گلستان كسب و كارصيادان تحت پوشش
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حميده پازوكي 
خبرنگار

ستاره حجتي
خبر نگار

ســاعت هنوز از 6بامداد نگذشته و 
آفتاب از آن سوي ساحل و دريا بيرون گزارش

نزده است كه صيادها يك به يك از 
كومه ها بيرون مي آيند. دريا آرام است و صيادها از 
همان صبح زود به باد فكر مي كنند؛ باد موافق. باد 
 دلپذير و نســيم دلنشــين دريا براي صيادها 

همه  چيز است.

    خروسخوان صيادي 

مظاهر، به همراه ديگر صيادها بعد از ۶ماه و با شروع فصل 
صيد امسال، مي خواهد به آب بزند. مي گويد: »باد براي 
صياد واجب است. بايد بدانيم كه از كجا مي آيد و مي رود. 

امروز باد خوبي داريم«.
با اين جمله مظاهر در صيدگاه ويژه ميانكاله به ســمت 
قايق ها و تراكتورهــا مي رويم. خالف تصــور عمومي، 
بيشــتر بار صيد را تراكتورها به دوش مي كشند. قايق ها 
را ســوار تراكتور به آب مي برند و از آنجا شناور در آب به 
كمك قايق ها، توري الكش يا همان تور صيادي را به آب 
مي اندازند. حواسشان به صيد است اما نگران بازی ايران و 
كره هستند. قايق حمل تور تا 2كيلومتر دورتر از ساحل با 
كمك قايق موتوري به سمت عمق دريا مي رود. بعد از آن 
تور پله پله و متر به متر در دريا پهن مي شود و ما همزمان 
با حركت گهــواره اي قايق بزرگ حمل تــور كه حدود 
1400متر طول دارد، از زندگي صيادي حرف مي زنيم. 
عباس كه سرب هاي تور را در آب رها مي كند، مي گويد: 
همه تعاوني ها فعال نشــده اند. در ميانكاله تا ســاحل 
آشوراده در گلســتان صيد 5روز زودتر آغاز مي شود، اما 
سختي هاي صيد ما زياد است و شرايط كار براي ما مشابه 

شرايط هيچ يك از صيدگاه هاي ديگر نيست.
او با بيان اينكه صيد در منطقه حفاظت شــده ميانكاله 
بدون هيچ امكاناتي انجام مي شــود، مي افزايد: اينجا نه 
از برق خبري اســت و نه از گاز. حتي نمي توان ساحل را 
كوبيد تا تردد قايق ها و تراكتورها آسان تر شود. ما تقريبا 
هر 4روز يك بار به خانه مي رويم. اگر ماهي نباشد، چيزي 
هم براي خوردن پيدا نمي شود. اين را حتما بنويسيد كه 
همه اينجا در فقر زندگي مي كننــد و درآمد ما از درياي 

بي بركت هيچ است.

    خبري از سهميه بنزين نيست

محمدنظري، رئيس اتحاديه شــهيدرجايي در صيدگاه 
ميانكاله اســت و به همشــهري مي گويد: هنوز و بعد از 
گذشت چند سال از وعده تخصيص بنزين سهميه بندي، 
بنزيني اختصاص نيافته است. ميزان بنزين مصرفي ما در 
يك روز 120 تا 130ليتر است. البته اين ميزان مربوط 
به شروع فصل صيد است كه فقط تا 2كيلومتري دريا تور 
مي اندازيم. زمستان كه آب ســردتر مي شود و ماهي در 
كناره نيست ۶ تا 8كيلومتر هم از ساحل فاصله مي گيريم 
و مصرف بنزين چند برابر مي شود بدون اينكه سهميه اي 
به ما بدهند. هزينه هاي صيد باالست كه با اين هزينه ها 
صيد صرفه ندارد، اما اين شــغل پدري ماست و چاره اي 

جز آن نداريم.

    نمي گذاريم فرزندانمان صياد شوند

مظاهر هم در قايق ماست. او هم در رهاكردن تور كمك 
مي كند و مي گويد: اجازه نداديم فرزندانمان ســراغ اين 
شغل بيايند. نگاه كنيد سطح ســواد در جامعه صيادي 
چقدر پايين است. همين اســت كه مجبوريم به درآمد 
بخور و نمير قناعت كنيم. فرزندانمان را فرستاديم درس 
بخوانند تا اينجا نيايند. ديگر زندگي مثل قديم نيســت. 
آنها اســتقامت ما را ندارند. من با دوچرخــه راه خانه تا 
ســاحل را مي روم و مي آيم، اما پســرم نمي تواند. زنم 

مي تواند نان بپزد و بخوريم، اما عروسم نمي تواند. زمانه و 
زندگي ها عوض شده است.

او ادامه مي دهد: تا 5ســال قبل هزينــه يك تور الكش 
150ميليون تومان مي شد كه امروز به يك ميليارد تومان 
رسيده است. اين هزينه را از كجا بياوريم؟ فقط تور بدون 
ريسمان و سرب كيلويي 400هزار تومان است. حساب 
كنيد ببينيد چقدر ســرمايه بايد براي تجهيز ابزارمان 
داشته باشيم؟ تعمير موتور قايق، تراكتور، بازسازي تور، 
هزينه خورد و خوراك و... هم هســت و به همين دليل 

است كه دخلمان به خرجمان نمي رسد.

    صيادي بي رونق است

تور را در دريا باز كرده ايم. گرچه كار دست ديگري است 
و من نظاره گر هستم، اما احساس مي كنم موفق شده ايم. 
آهسته در امتداد مسير انحنايي كه تور در آب جاي گرفته 
بر مي گرديم و حاال نوبت ريســماني است كه قرار است 
تور را به تراكتورهاي ساحل برساند. از اينجاي كار نوبت 
تراكتور است كه تور را آهســته آهسته به سمت ساحل 
بكشاند. حوالي ساحل، صيادان ديگر منتظرند. عمق آب 
كم است و نزديكي هاي ساحل، قايق ها بر صفحه اي فلزي 
سوار مي شوند و تراكتورها آنها را تا ساحل مي كشند. بعد 
ريسمان تور به ديســك دواري در انتهاي تراكتور وصل 
مي شود و شروع به چرخش مي كند. ساعت هنوز 10صبح 
نشده است، نوبت صبحانه است و چاي داغ بر اجاق نفتي 

كومه هاي صيادي.
كاكا، تركمن است. سن و ســال زيادي دارد. چم و خم 
كار را خوب بلد اســت. مي گويد: دريا ديگر بركت ندارد؛ 
مخصوصا در منطقه ما. اينجا يك الكش مي اندازيم، اما 
از بعد از بندر اميرآباد صيد فراوان تر و بيشتر مي شود. به 
هر حال ما در منطقه خودمان صيــد مي كنيم و همين 
صيد كفال درآمد ما را تشكيل مي دهد. تا ساعت حدود 
2ديگر تور از آب جمع شده و وقت تخليه ماهي هاست. 
بعد ماهي ها را بار مي زنيم و مي فرســتيم ميدان تا آنجا 

قيمت گذاري  شود.
كاكا هم از زندگي اش مي گويد: در گذشته زندگي از راه 
صيادي بهتر بــود. دريا، ماهي بهتري داشــت و زندگي 
هم آنقدر سخت نشده بود. ما در حقيقت با درآمد صيد 
زندگــي نمي كنيم و تمــام فصل غيرصيد را مشــغول 
كارگري هستيم. سال گذشته براي خانه خودمان فقط 
8كيلوگرم ماهي خورشــتي بردم؛ يعني از ماهي اي كه 
صيد مي كنيم هم چيزي نصيب خودمان و زن و بچه مان 

نمي شود. دريا مثل قبل ماهي ندارد.

    خبري از پروتكل هاي بهداشتي نيست

دور ســفره صبحانه صيادي، من تنها كسي هستم كه 
ماسك دارم. مي پرسم اينجا به شما دستورالعملي درباره 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي نداده اند يا ادوات بهداشتي 

در اختيار شما نيست؟ 
كاكا با خنده نرمي كه ميان چين و چروك هاي صورت 
خســته اش تقريبا پنهان اســت، مي گويد: نه. خودمان 
هم نمي توانيم زياد از اين وسايل بخريم. انشاءاهلل كرونا 

نمي گيريم.

    كارگري بهتر از صيادي است

آنچه صيادان صيدگاه ميانكاله و آشوراده مي گويند تقريبا 
مشابه آن چيزي است كه صيادان نقاط ديگر در مازندران 
و گيالن هم مطــرح مي كنند. با يك تفــاوت بزرگ كه 
استقرار صيدگاه ها در مناطق حفاظت شده، گرچه يك 
شغل سنتي است و پيشينه اي كهن دارد، اما اين روزها با 
مالحظات گسترده تري براي اكوسيستم خزر و حواشي 
تاالب ميانكاله همراه اســت. پسروي آب خزر و خشكي 

خليج گرگان هم صيدگاه ها را مدام به عقب مي راند.
يكي از صيادان صيدگاه ساري در مازندران به همشهري 
مي گويــد: حدود 20ســال قبل نه تنها صيادي شــغل 

پررونقي بود بلكه مشــاغل زيادي مثل ســاخت قايق، 
توربافي و مانند آن هم در يك زنجيره با آن فعال بودند. 
امروز قايق ها همه وارداتي است و هزينه هاي بافت تور هم 
آنقدر باالست كه همه صيادها تورشــان را وصله و پينه 
مي كنند. ما تا مجبور نباشــيم سراغ خريد ادوات جديد 

نمي رويم، زيرا هزينه ها بسيار باالست.
مجيدكاظم زاده مهم ترين هزينه صيادها را بنزين مي داند 
كه قيمت سرسام آوري دارد و مي گويد: شايد كسي قبول 
نكند كه ســود عايد از ۶ماه كار صيادي در سال گذشته 
فقط 200هزار تومان شده باشد. خيلي ها مي گويند ماهي 
كم شــده اما از آن طرف صياد هم كم شده است. كمتر 
كسي حاضر اســت دوباره به سمت صيد بيايد. كارگري 
بكنيم و بيل بزنيم درآمد بهتري داريم و حداقل در خرج 

اجاره خانه و خورد و خوراك نمي مانيم.

    بيكاري ما را تهديد مي كند

اوضاع صيادان گيالن هم مانند 2اســتان ديگر شمالي 
است. گاليه ها و مشكالت مشابه و درآمدها هم كم  و بيش 
يكسان. مصطفي يكي از ماهيگيران گيالني در آستاراست 
و مي گويد: بيكاري ما را تهديد مي كند، درحالي كه همه 
ما كاري جز صيادي بلد نيستيم و اصال كار ديگري انجام 
نداده ايم. به تعاوني هاي پره سر بزنيد. شركتي كه تا 4سال 
قبل 100صياد داشت، اكنون با 20صياد هم كار نمي كند.

15سال است كارش ماهيگيري است و كار را از پدرش 
به ارث برده اســت. مي گويد: 2برادرم امسال براي صيد 
نمي آيند و مي گويند كارگري مطمئن تر از درياســت، 
اما مگر براي كارگر روزمزد هم هر روز كار پيدا مي شود؟ 
بيكاري منتظر ما و سرنوشت ماســت. اگر براي گراني 
و هزينه هــاي كار فكري نكنند ما هم مثل بســياري  از 

تعاوني هاي ديگر ورشكسته مي شويم.

    در كمين صيد

ساعت از 2عصر گذشته اســت. تراكتورها تور را تا كرانه 
ســاحل آورده اند. از اينجاي كار، نوبت دست هاســت 
كه تــور را آهســته از آب خارج كنند. بيرون كشــيدن 
كامــل تور يك ســاعتي زمــان مي بــرد. تــور در هر 
 متــر خالي بيــرون مي آيد. مي پرســم پــس ماهي ها

 كجا هستند؟ 
صيادي كه ديگران دايي خليل صدايش مي كنند و سنش 
بيشتر از ديگران است، جايي ميانه دريا را نشان مي دهد 
كه فوج فوج ماهي خوار صف كشيده اند. مي گويد: ماهي ها 
آنجا هستند. هر روز اگر يك تور پر ماهي داشتيم كه ديگر 
از خدا چيزي نمي خواســتيم، اما ماهي آن آخرهاست؛ 

بعضي هايشان سهم ماهي خوارها و بعضي ها سهم ما.
خنده ام مي گيرد. ماهي خوارهاي باهوش هم حاال طمع 
رنج صيادها را كرده اند، اما دايي خليل مي گويد كه كمين 
ماهي خوارها خوب است و نشان مي دهد ماهي توي تور 

گير كرده است، شكر خدا!
كار تور به پايان نرسيده اســت كه صيادان غيرمجاز هم 
از راه مي رسند. تورهاي سبك ريز را در دريا و پشت تور 
ماهي گيرها پهن مي كنند و سوار قايق مي شوند؛ خيلي 
آرام. شبيه همين ماهي خوارها كه دور تور مي چرخند. 
هر چه از تور بماند و ماهي هاي كوچك، نصيب صيادهاي 
غيرمجاز خواهد شد؛ همان ماهي هاي كوچكي كه قرار 

است بالغ شوند و بخشي از ذخيره درياي خزر بمانند.

    
ساعت از 4گذشته كه كار به آخر مي رســد. تور از دريا 
بيرون است. دايي خليل مي گويد كه صيد بدي نيست، آن 
هم براي روزهاي اول. تور بيرون است، اما كار ماهي گيرها 

تمام نشده است. 
بايد با ترتيب خاصي تور را جمع كنند. ماهي ها همه بايد 
بار زده و روانه بازار شــوند. صيادها تا آخر شب كار دارند 
و بعد براي اســتراحت مي روند؛ فردا هم روز خداست و 

روز كار.
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حكايت آلودگــي هوا در ايــران حكايت 
آلودگي
موج هــاي كرونا ســت. هر بــار كه خيز هوا

برمي دارد، نگراني ها و واكنش هاي تكراري 
خود را دارد. اما به محض فرونشســت، انــگار از ياد همه 
مي رود كه چه بحراني بوده و تا موج بعدي همه نگراني ها 
فروكش مي كند. حاال اما رئيس جديد سازمان حفاظت 
محيط زيست همچون روساي پيشين اين سازمان وعده 
داده است كه قانون هواي پاك را اجرا مي كند. ديروز هواي 
نيمي از 8كالنشهر كشور آلوده شد. پيش و پس از اين روز 
بي شك موج هاي آلودگي هواي طوالني تر و ماندگارتري 
آسمان كالنشهرهاي كشور را دربر گرفته و خواهد گرفت، 
اما انگار قرار نيســت واكنش ها از انفعال فراتر رود. طي 
20روز گذشته از مهر امسال، هواي تهران، اصفهان، كرج، 
مشهد، اراك، اهواز و تبريز بارها آلوده شده است. در تهران 
6روز شاخص آلوده ثبت شد اما اين همه ماجرا نيست. با 
برقراري وارونگي دما در روزهاي ســرد سال بايد منتظر 
موج هاي شديدي باشيم كه تهديدي براي ريه 45ميليون 
شهروند شــهرهاي بزرگ محسوب مي شــود. در چنين 
شرايطي تنها قانون مشخص و دقيقي كه براي اجرا وجود 
دارد، قانون هواي پاك مصوب ارديبهشــت 97 مجلس 
است. اما چه كسي بايد آن را اجرا كند؟ كدام نهاد ضمانت 

اجراي درست آن را دارد؟

تعطيليكارگروهملي
باالترين نهاد پيگيري مصوبــات كاهش دهنده آلودگي 
هوا، كارگروه ملي كاهش آلودگي هواست كه تا بهمن 98، 
 هر ماه يك بار جلسه ای در سازمان حفاظت محيط زيست 
برگزار مي كرد. اما اطالعات رســيده به همشهري نشان 
مي دهد طي 20 ماه اخير تنها 2بــار به صورت محدود و 

با دستور جلسه محدود برگزار شده و كرونا موجب شده 
اين ستاد عمال تعطيل باشــد. بهزاد اشجعي، دبير سابق 
كارگروه ملي كاهــش آلودگي هوا با تأييــد اين خبر به 
همشهري مي گويد: چهل و سومين جلسه كارگروه ملي 
كاهش آلودگي هوا در 30بهمن 98 با موضوع آاليندگي 
نيروگاه ها، اجراي طرحLEZ در كالنشــهرهاي كشور و 
گزارش عملكرد برگزار شد و اين آخرين جلسه منظم اين 
ستاد بود. پس از آن تنها 2جلسه در سال 99 برگزار شد و 
جلسه نخست در تابستان به صورت محدود بود و در جلسه 
دوم در 10بهمن 99،  تنها به بررسي ابعاد زيست محيطي 
ترخيص 837هزار دســتگاه موتورســيكلت رسوبي از 
پاركينگ هاي نيــروي انتظامي پرداخته شــد. به گفته 
اشجعي، با وجود دعوت از نيروي انتظامي، حتي نماينده 
پليس راهور از حضور در جلسه خودداري كرد تا آخرين 
جلسه كارگروه ملي اينچنين باشد. پس از آن نيز عمال اين 

كارگروه جلسه  و مصوبه اي نداشت.

دوگانگيقانونوناظر
طبق مــواد صريح قانــون هواي پاك،  مصوبه ســال93 
هيأت دولت، ســازمان حفاظت محيط زيســت يكي از 
مؤثرترين نهادهــا در كنترل آلودگي هواي شــهرها و 
ضامن و ناظر اجــراي قوانين باالدســتي در اين زمينه 
اســت. اما عيســي كالنتري، رئيس پيشــين سازمان 
حفاظت محيط زيســت در بهمن 99 صراحتا به روزنامه 
 همشهري اعالم كرد كه »ايران درآمدهاي ملي اش طوري

نيســت كه بتواند قانون هواي پاك را اجــرا كند.« وي 
همچنين تصريح كرد كه »قانون هواي پاك بسيار متقن 
است اما ما كشور جهان سومي هســتيم كه مي خواهيم 
قانون كشورهاي پيشرفته را اجرا كنيم. البته قانون است و 
الزم االجرا اما موانع جدي نيز وجود دارد و زيرساخت هاي 
 ما براي اجراي قانون هواي پاك و بهبود هواي كالنشهرها 

مناسب نيست.«

موضعجديدسازمان
روز دوشــنبه هفته جاري رئيس جديد سازمان حفاظت 
محيط زيست اعالم كرد: تمامي دستگاه هاي ذيربط مكلف 
به اجراي قانون هواي پاك هستند.  علي سالجقه رسما 
اعالم كرد: درحال حاضر با تشكيل كميته هايي در سطح 
سازمان حفاظت محيط زيست و دســتگاه هاي اجرايی 
ذيربط اقدامات الزم درخصوص اجراي قانون هواي پاك 
را آغاز كرده ايم و اين موضوع يكــي از وظايف اصلي اين 
سازمان است.  سالجقه درخصوص عدم اجراي قانون هواي 
پاك طي سال هاي اخير توسط دستگاه هاي اجرايي نيز 
گفت: از تمامي ظرفيت هاي موجود استفاده مي كنيم تا 
تمامي دستگاه هاي ذيربط  قانون هواي پاك را اجرا كنند.

كمكدستگاهقضا
طي ســال هاي اخير تنها نهادي كه در موضوع مقابله با 
آالينده ها و مقصران آلودگي هوا فعاليت مبسوط داشته، 
سازمان بازرسي كل كشــور بوده  كه گزارش هاي ساالنه 
در اين زمينه را به ســران 3قوه فرستاده است. همچنين 
قوه قضاييه در برخي پرونده ها به كمك محيط زيســت و 
برخورد با آالينده ها بر آمده اســت. نكته اميدواركننده 
اينكه طي ســال هاي اخير دســتگاه قضا در حوزه ترك 

فعل مسئوالن نيز اقدامات مؤثري داشته است. ديروز در 
اين باره اعالم شد كه دادستاني اصفهان براي پيشگيري از 
افزايش آلودگي هوا اقداماتي در دست اجرا دارد. به گزارش 
 ميزان ، ايرج حشــمتي، مديركل حفاظت محيط زيست 
استان اصفهان در اين باره گفت: با توجه به پيش بيني هاي 
انجام شــده به دليل كاهش فعاليت ســامانه هاي جوي 
در پاييز امســال، شرايط دشــوارتري به لحاظ تشديد و 
انباشت آاليندهاي هوا مورد انتظار است، بنابراين ضمن 
برنامه ريزي جهت مهار بخشي از آالينده هاي ناشي از منابع 
ثابت، با تشكيل كارگروه ويژه اي متشكل از دستگاه هاي 
اجرايي و نظارتي اســتان، برنامه هاي عملياتي مديريت 
ســوخت و كاهش آلودگي هوا را در واحد هاي توليدي، 
صنعتي، معدني و خدماتي اســتان به طــور جدي مورد 
پيگيري قرار داده ايم. به مــوازات آن با همكاري و صدور 
دستور معاون دادســتان عمومي و انقالب مركز استان، 
كارشناسان اداره كل  حفاظت  محيط زيست استان مجاز 
خواهند بود در شرايط خاص آلودگي هوا طي 3 ماه پيش رو 
درصورت مشاهده ، تشخيص و احراز انتشار آلودگي هوا از 
هر واحد توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي در ســطح 
استان با همراهي مأموران فرماندهي انتظامي استان در 
كوتاه ترين زمان نســبت به تعطيلي و جلوگيري از ادامه 

فعاليت بخــش آالينده واحد اقدام كنند. طبق دســتور 
دادســتاني، در مواردي كه مأموران محيط زيســت نياز 
به حضور مأمــوران نيروهاي انتظامي نمي بينند رأســاً 

مي توانند اقدام به پلمپ و تعطيلي محل به عمل آورند.

اميدواريبهاقداماتدادستاني
تهران كه حادترين كيفيت هواي كالنشــهرهاي كشور 
را طي دهه اخير داشته نيز از كمك دادستاني بي نصيب 
نمانده است. به تازگي كارگروهي در اين زمينه راه اندازي 
شــده تا با آالينده ها برخورد جدي صورت گيرد. موسي 
غضنفرآبادي، رئيس كميســيون قضايي مجلس با اعالم 
اين خبر به همشهري مي گويد: راه اندازي اين كارگروه در 
دادستاني تهران براي پيگيري آلودگي هوا اقدام مؤثري 
است. به گفته غضنفرآبادي، آلودگي هوا داليل و زمينه هاي 
متعددي دارد و نيروها، نهادهــا و ارگان هاي مختلفي را 
درگير مي كند و راه اندازي كارگروهي در دادستاني تهران 
براي آن است كه مشخص شود هر نهاد و ارگاني وظيفه 
خود را براساس آنچه قانون مشــخص كرده است، انجام 
داده يا خير؟ به گفته اين نماينده مجلس،  شرايط موجود 
آلودگي هوا بيانگر اين است كه برخي افراد در انجام وظايف 

كوتاهي كرده اند.

دريچه

تهديدحياتوحشايران
توسطسگهايولگرد

سگ ها ارتباط ديرينه اي با انسان ها دارند كه قدمت آن به حدود 
40هزار ســال مي رسد. همچنين ســگ ها محبوب ترين حيوان 
خانگي در جهان به حساب مي آيند. احتماال به همين دليل است كه 
وقتي صحبت از سگ هاي ولگرد مي شود حتي شنيدن واژه ولگرد 
براي برخي ناراحت كننده است و به اشتباه عبارت سگ بالصاحب 
را به كار مي برند؛ درصورتي كه طبق تعريفي كه در كتاب سگ هاي 
ولگرد و حفاظت از حيات وحش)انتشارات دانشگاه آكسفورد( ارائه 
شده است، سگ ولگرد )Free-Ranging Dog( به سگي گفته 
مي شود كه فارغ از صاحب دار بودن يا نبودن، كنترلي روي رفتار آن 
نباشد. در نتيجه سگ هاي نگهبان، گله و سگ هاي رهاي اطراف 
شهرها، روستاها و مناطق طبيعي همگي در دسته سگ هاي ولگرد 

جاي مي گيرند.
اما موضوع مهم پيرامون سگ هاي ولگرد، اثرات مخربي است كه 
مي توانند بر رده هاي مختلف جانوري داشته باشند. سگ هاي ولگرد 
مي توانند از روش هاي مختلفي به حيات وحش آسيب برسانند كه 
رايج ترين آن شكار كردن گونه هاي حيات وحش است. سگ هاي 
ولگرد تاكنون در انقراض 11گونه از حيات وحش نقش مستقيم 

داشته اند.
در مقاله اي كه اخيرا توسط اينجانب و همكاراني از كشورهاي هند 
و آمريكا در ژورنال علمي اوريكس منتشر شده، به بررسي حمالت 
مستند انجام شده توسط ســگ هاي ولگرد بر پستانداران بومي 
ايران پرداخته شده است. در اين مطالعه 160ثبت مستند از طريق 
شبكه هاي مجازي و مقاالت منتشر شده گردآوري شد. اين مطالعه 
نخستين مطالعه از نوع خود در خاورميانه است و به جز آن تنها يك 
مطالعه موردي درباره شكار كردن آهو توسط سگ ها، قبل از آن در 
خاورميانه چاپ شده است و هيچ ليستي از گونه هاي پستانداري 

كه سگ ها به آنها در اين منطقه آسيب مي زنند وجود ندارد.
در اين مطالعه ثبت حمله ســگ هاي ولگرد بــه حداقل 17گونه 
پستاندار در ايران گزارش شده اســت. بيشتر حمالت ثبت شده 
در اطراف يا داخل مناطق حفاظت شــده رخ داده بودند و برخي 
گونه هاي مورد حمله واقع شده جزو گونه هاي نيازمند حفاظت، 

ازجمله يوزپلنگ آسيايي بوده است.
اين پژوهش يك بررســي اوليه و پايه اي در اين زمينه محسوب 
مي شود و نياز است با مطالعات بيشــتر جنبه هاي ديگر ازجمله 
جنبه هاي اجتماعي موضوع ســگ هاي ولگرد نيز مورد بررسي 
قرار بگيرد؛ چرا كه موضوع مديريت سگ هاي ولگرد يك موضوع 
پيچيده و چندجانبه اســت و براي درك ابعاد مختلف آن نياز به 
مطالعات بين رشته اي است كه در اين زمينه نيز تحقيقاتي را در 

دست انجام داريم.
همانطور كه ذكر شد سگ ها رابطه تاريخي نزديكي با انسان دارند؛ 
بنابراين براي مديريت جمعيت آنها در نقاط مختلف جهان معموال 
مقاومت هايي از جانب مردم صورت مي گيــرد؛ به ويژه زماني كه 
راهكار ارائه شده، كشتن سگ هاي ولگرد باشد. راهكار واحدي براي 
كنترل و مديريت سگ هاي ولگرد در دنيا وجود ندارد، اما روش هاي 
مختلفي به طور كلي مطرح اســت. روش عقيم سازي  و رها كردن 
به نظر مي رسد رويكرد فعلي شهرداري باشد، اما نكته قابل توجه 
در مورد اين روش آن است كه طبق مطالعات انجام شده تا زماني 
كه 70درصد جمعيت عقيم نشــوند، عقيم سازي  نمي تواند تأثير 
شگرفي در كنترل جمعيت سگ هاي ولگرد داشته باشد. انتقال به 
پناهگاه ها و سپس مرگ آرام )اتانازي( نيز به نظر نمي رسد با توجه 
به واقعيت هاي موجود عملي باشــد؛ چراكه در بسياري از نقاط 
ايران پناهگاهي مناسب براي سگ ها وجود ندارد و حتي درصورت 
وجود هم عمليات زنده گيري سگ ها در مناطق كاري طاقت فرسا 
و پرهزينه است. از طرفي براي ســگ هاي ولگرد موجود در قلب 
زيستگاه هاي حيات وحش به نظر نمي رســد گزينه اي جز حذف 
مســتقيم به كم درد ترين و اخالقي ترين روش )شليك مستقيم( 

وجود داشته باشد. 
معضل بزرگ تر، سگ هاي گله هستند كه آنها هم جزو سگ هاي 
ولگرد طبقه بندي مي شوند با اين تفاوت كه داراي صاحب هستند. 
اعمال قانوني محدوديت در تعداد سگ هاي گله به ازاي تعداد دام 
مي تواند نخســتين گام در تخفيف اين معضل باشد، اما همچنان 
نياز به مطالعات بيشتر اســت.  در نهايت بايد تصميم بگيريم  آيا 
مي خواهيم يوزپلنگ آسيايی اين  در خطر انقراض ترين گربه سان 
جهان را حفاظت كنيــم يا آن را طعمه فراوان ترين گوشــتخوار 

جهان كنيم؟

سيدمحمدفخار
خبر نگار

دانيالنيري
كارشناس حيات وحش، دانشگاه ايالتي هومبولت كاليفرنيا

ساالنه هزاران پرنده مهاجر و شكاري در كشور به دام 
زيست
صيادان و شكارچي ها مي افتند و بخشي از آنها پس از بوم

سپري كردن راهي طوالني سر از كشورهاي همسايه 
در مي آورند. حاال علي ســالجقه، رئيس جديد سازمان حفاظت 
محيط زيست در همايش و رزمايش يگان هاي حفاظت دستگاه هاي 
اجرايي كه در ستاد ناجا برگزار شد، از پليس اينترپل خواست تا اين 
سازمان را در كنترل شكار، ورود و خروج پرندگان ياري كند و از 
 تكنولوژي هاي پهپادي و به روز براي حفاظت از محيط زيســت 

استفاده شود.
بيشــتر گونه هايي كه از ايران قاچاق مي شوند، پرندگان شكاري 
هســتند. قاچاقچيان، مي توانند 20 تا 30 پرنــده را با روش هاي 
غيراخالقي شكار و در لباس خود پنهان كنند و از راه قاچاق كاال به 
كشورهاي همسايه برسانند. به اعتقاد متخصصان از هر 10پرنده 
شايد 3پرنده به مقصد برســد. گونه ماده و كمتر از 6 ماه بحري، 
طرالن، شاهين، ترمتاي، عقاب طاليي، عقاب شاهي، عقاب دشتي، 
عقاب دوبرادر و باالبان خواهان بيشــتري دارد. پرندگان شكاري 
ازجمله گونه هاي جانوري حمايت شده در ايران به شمار مي روند و 
اكثر آنها در ليست سرخ )Red lis t( اتحاديه بين المللي حفاظت 

از طبيعت )IUCN( قرار دارند. ايمان ابراهيمي، مؤسس انجمن 
حفاظت پرندگان آواي بوم به همشهري مي گويد: ايران به داليل 
جغرافيايي و قرار گرفتن بين آسيا و آفريقا، مكان بسيار مناسبي 
براي قاچاق حيات وحش شده است؛  ضمن اينكه براي فروش پرنده 
شكاري الزم نيست راه دور برويد. وسعت زياد ايران نيز عاملي است 
كه حفاظت از تمام حيات وحش را دشوار كرده است. به خصوص 
اينكه بســياري از حيوانات در مناطقي زندگي مي كنند كه تحت 

مديريت سازمان حفاظت محيط زيست نيستند.
به گفته او، شاهين گونه جذابي براي قاچاقچيان است و مشتري 
زيادي دارد. اين گونه از شمال روســيه به شمال آفريقا مهاجرت 
مي كند و در سراسر ايران مي توان اين پرنده را در مسير مهاجرت 
ديد. مهاجر بودن اين گونه باعث شده كه مكان مشخصي نداشته 

باشد و نتوان نقطه حضور را محافظت كرد.
استان مازندران هر سال شاهد حضور هزاران پرنده مهاجر است كه 
بخش قابل توجهي از آنها سر از سفره ايراني ها در مي آورد. سهيل 
اوالدزاد، فعال محيط زيســت در مازندران نيز درباره درخواست 
رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت براي همكاري اينترپل 
در جلوگيري از قاچاق حيات وحش مي گويد: اگر براي ســازمان 
حفاظت محيط زيست شــكار و قاچاق گونه هاي حيات وحش به 
خارج از كشــور مهم است، بهترين كار آن اســت كه ابتدا، منبع 

داخلي و عيان شكار پرندگان مهاجر را كنترل كند.

 بازار فــروش پرندگان فريدون كنار در اســتان مازنــدران، بازار 
فروش حيات وحــش خليج فــارس در تهــران و بــازار فروش 
پرندگان در خوزســتان هم اكنون عمال و علنــا پرندگان مهاجر 
و بعضا كمياب را به فروش مي رســانند و هيــچ ابايي هم ندارند. 
در ايــن بازارها هر نــوع پرنده اي زنــده و مرده يافت مي شــود 
كه مقابله با ايــن بازارها را نيــروي انتظامــي و محيط بان ها به 
راحتــي مي توانند انجــام دهند. البتــه قاچاق نيــز محدود به 
 پرندگان نيســت و پســتانداران بزرگ جثه مثل يوزپلنگ را نيز 

شامل مي شود.
او درخواست رئيس سازمان حفاظت محيط زيست براي همكاري 
اينترپل به منظور جلوگيري از قاچاق حيات وحش را مثبت ارزيابي 
مي كند و مي گويد:  اي كاش نگاه رئيس جديد معطوف به برخورد 
در مبدا بود. چون اگر سازمان حفاظت محيط زيست بيش از 2دهم 
درصد از بودجه كل كشور را داشت و طبق استعداد يابي نيروهاي 
خود را استخدام مي كرد، شايد شرايط به گونه اي بود كه نيروهاي 
كارآمد سازمان مي توانستند از قاچاق پرندگان پيش از وارد شدن 
آســيب به پرنده در مبدا جلوگيري كنند. البته برخورد با قاچاق 
حيات وحش در هر مرحله اي اقدام مثبتي است ولي بهتر آن است 

كه در مبدا چنين حمايتي از حيات وحش شود.
استفاده از تجهيزات مدرن براي هوشمندسازي حفاظت چند سالي 
است كه در دستور كار يگان حفاظت سازمان محيط زيست قرار 
دارد. ولي از آنجا كه بودجه يگان حفاظت كفاف تجهيزات عادي 
را هم نمي دهد، ايــن فرايند به كندي صــورت مي گيرد. چندي 
پيش فرمانده يگان حفاظت محيط زيست در روز ملي محيط بان 
گفته بود، بالغ بر 140ميليــارد تومان بودجه براي يگان حفاظت 

محيط زيست اختصاص داده شد كه حدود نيمي از آن صرف خريد 
موتورسيكلت خواهد شــد. چون ناوگان خودرويي و موتوري در 

محيط باني به شدت فرسوده است.
البته قرار بود كه نيم ديگر اين بودجه صرف البسه و هوشمندسازي 
حفاظت شــود. در سال هاي اخير نيز همه اســتان هاي كشور به 
يك كوادكوپتر و برخي از پارك هاي ملي مثل گلستان به صورت 

مستقل به يك دستگاه كوادكوپتر مجهز شده اند.
ســهيل اوالدزاد ماجراي ايــن كوادكوپترها را شــبيه موضوع 
تفنگ هاي بيهوشــي مي داند و مي گويد: براي هــر اداره كل در 
هر استان فقط يك عدد اســلحه بيهوشي داده شده است و تصور 
كنيد اگر در يك سمت استان وسيعي مانند مازندران اتفاقي رخ 
دهد، چقدر طول مي كشد تا تنها دامپزشك امين استان به سمت 
ديگر استان رفته و حيواني را نجات دهد؟ در مورد ماجراي پهپاد 
يا كوادكوپترها هم ماجرا همين اســت. در منطقه وسيعي مانند 
ميانكاله كه سال هاســت درگير آتش سوزي هاي وسيع مي شود، 
نياز به ده ها پهپاد جهت رصد منطقه است. فناوري براي رصد صيد 
و شكار در مناطق كوهستاني و مناطق استپي كاربرد فراوان دارد.

او مخالــف نگاه ســازمان حفاظت محيط زيســت و محيط بانان 
در اتكاي صرف به نهادهاي نظارتي و امنيتي اســت و مي گويد: 
بايد به دنبال آموزش نيروهاي فعلي بــود. در غير اين صورت چه 
نيازي بود كه يــگان حفاظت جداگانه در دل ســازمان حفاظت 

محيط زيست تشكيل شود. 
يگان حفاظت محيط زيست مي تواند از توان نيروهاي داوطلب براي 
حفاظت هوشمند مناطق اســتفاده كند و در عين حال استقالل 

خود را نيز حفظ كند.

 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست خواستار شد

اينترپل جلوي   قاچاق حیات وحش را بگیرد
زهرارفيعي

خبرنگار

   رئيس سازمان حفاظت محيط زيست: قانون هواي پاك را اجرا مي كنيم
  دادستاني براي برخورد با آالينده ها كارگروه تهران و اصفهان را تشكيل داد

  كارگروه ملي كاهش آلودگي هواي كشور در 20 ماه اخير تنها 2جلسه 
برگزار كرد
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»معماري تقليدگرانه، نه ايراني اســت نه 
اســامي و نه تهراني؛ حال و روز معماري گزارش

پايتخت خوش نيســت«؛ اين موضوعاتي 
بودند كه تعدادي از مديران شــهري و متخصصان حوزه 
شهرسازي و معماري در نشست »روايت هاي معمارانه« 
مطرح كردند؛ نشستي كه در روز پاياني هفته تهران با موضوع 
مسئله هاي پيش روي طراحي در معماري در تهران با حضور 
مهدي چمران، رئيس شوراي اسامي شهر تهران، عبدالرضا 
گلپايگاني، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران و 
جمعي از معماران برجسته در محل خانه معمار در بوستان 
لرزاده برگزار شد. عقيل بهرا، كارشناس برنامه به تشكيل اين 
جلسه درخصوص معماري هاي تهران اشاره كرد و گفت: 
»اينجا گرد هم آمده ايم تا بتوانيم با ضوابط موجود، انديشه اي 
را براي تهران شكل بدهيم. همچنين معماري در شهر تهران 
و معماري به عنوان يكي از روايت هاي تهران جايگاه خودش 

را پيدا كند.« 
در ادامه اين نشســت مهدي 
چمران، رئيس شوراي اسامي 
شــهر تهران چراغ سخنراني 
مجلــس را بــا ويژگي هــاي 
شخصيت حسين لرزاده، معمار 
چيره دست ايران روشن كرد و با 
ابراز خرسندي از احيای بناهاي اصيل در تهران گفت: » اين 
معمار برجسته سال ها پيش بحث معماري ايران را مطرح 

كرد و سبك معماري او قابل ســتايش است و اميدواريم 
برنامه هايي كه براي خانه لرزاده درنظر گرفته شــده، اجرا 
شــود.« چمران با گايه از معماري تقليــدي در تهران و 
شــهرهاي بزرگ ايران گفت: » معماري تهــران و ايران 
دستخوش تغييراتي با رويكرد تقليد شده است. متأسفانه 
معماري بر پايــه تقليد صرف، نه معماري ايران اســت نه 
معماري اسامي و نه معماري تهران. البته نبايد فراموش 
كنيم كه در اين دوره زمانه حرفه معماري چندان بازاري 
ندارد و اين سبب شــده تا براي كسب درآمد شاهد اعمال 
معماري هاي تقليدگرايانه باشيم.« رئيس شوراي اسامي 
شهر تهران با تأكيد بر اينكه هيأت هاي تصميم گير براي 
طرح هاي معماري تشــكيل نمي شوند و اين ضعف است، 
گفت:  »بي نظمي در ســاختمان هاي بزرگ نشان از نبود 
هيأت هاي تصميم گير در شهرسازي و معماري است. اين 
ضعف است كه در معماري بايد شاهد افراط و تفريط باشيم 
و گاهي تضادهاي فكري احتياج به تعادل دارند تا معماري 
اصيل ايراني و اســامي را شاهد باشــيم. به همين دليل 
معتقدم معماري شهر ما حال خوشي ندارد.« چمران در 
پايان صحبت هايش يادآور شد: »در دوره هاي مختلف با 
گروه هاي متعدد معماري سعي در بازگشت هويت اصيل 
معماري ايراني و اسامي داشتيم اما با وجود تضادها اين 
اتفاق نيفتاد و اميدواريم با تدوين طرح ها و لوايح و برگزاري 
چنين نشست هايي در دوره جديد مديريت شهري شاهد 

شكوفايي در معماري تهران و ايران باشيم.«

مقررات بر سنت معماري ايران چيره شده است
معماران در اين نشست، به بررسي معماري تهران از وجوه 

مختلف پرداختند و دليل آشفتگي هاي معماري پايتخت را 
در ضوابط و قوانين طرح هاي توسعه شهري عنوان كردند. 

در اين باره عبدالرضا گلپايگاني، 
معاون شهرســازي و معماري 
شهرداري تهران توضيح داد:  
»طرح هاي توســعه شــهري 
دليلي بر آشفتگي شهر تهران 
شناخته شــده و قوانيني كه 
جايگزين سنت معماري شده اند، معماري شهر را دچار 
آشفتگي كرده است. در اين باره الزم است نگاهي به گذشته 
معماري در ايــران بيندازيم مانند معمــاري دوره هاي 
سلجوقي، صفوي و قاجار؛ دوره هايي كه وجه اشتراك و 
افتراق در معماري شان مشهود است. آنچه در اين سه دوره 
معماري ثابت بوده، سنت معماري است نه معماري سنتي. 
سنت معماري، يك شيوه نامه يا دستور كار براي معمار 
بوده كه براســاس آن ســنت عمل مي كرده اما در دوره 
قاجاريه كه ارتباط بين ايران و كشورهاي اروپايي آغاز شد، 
عنصر ديگري بر ســنت معماري ما اضافه و در دستگاه 
معماري ايراني هضم شد و تلفيقي از معماري ايراني و آنچه 
از معماري فرنگي گرفته شد، به وجود آمد اما همچنان غلبه 
با سنت معماري ايراني بود. اين يعني معماري ايراني درون 
خود زايش، زندگي و پويايي داشته كه حتي توانسته آنچه 
از معماري فرنگي وارد شده، مانند كاه فرنگي را درون خود 
هضم كند اما در اواخر دوره قاجار و پهلوي اتفاقات ديگري 
افتاد كه آن سنت معماري فراموش شد.« گلپايگاني نسبت 
به تأثير ضوابط و قوانين سنت معماري در شهر انتقاد كرد و 
گفت:» ضوابط و مقررات بر سنت معماري ايران چيره شده 

اســت و براســاس ضوابط طرح تفصيلــي توزيع تراكم 
ســاختماني بر مبناي دو معيار اندازه قطعه و عرض گذر 
تعيين مي شود و اين يعني جانمايه اصلي طرح هاي توسعه 
شهري بر مبناي توزيع جمعيت است كه اين موضوع نه در 
سنت معماري، نه مباني علمي، نه ترافيك و حمل نقل، نه 
مسائل اجتماعي و تاريخي وجود داشته است، در واقع آنچه 
امروز معماري ما را مي سازد، اين دو معيار است. ضمن اينكه 
مسائل اقتصادي نيز اختيار طراحي ساختمان را از معمار، 
طراح و حتي شــهرداري گرفته و سوداگري كه در حوزه 
ملك و زمين اتفاق افتاده، معماري را از قاعده اصلي اش 
خارج كرده است و اين موضوعات دست معماران و طراحان 
را بسته است.حدود 2سال است كه براي اصاح ضوابط و 
مقررات، در كميســيون ماده 5و هم در شــوراي عالي 
شهرسازي و معماري جلسه داشته ايم. يكي از ظرفيت هاي 
طرح جامع، استفاده از »انتقال حق توسعه« براي حفظ 
بناهاي ارزشمند و ميراث طبيعي است كه در بسياري از 

كشورهاي دنيا نيز استفاده مي شود اما به رغم تاش ها هنوز 
موفق نشده ايم، اين مهم را عملياتي كنيم.« گلپايگاني در 
بين مدعوين عوامل مختلفي را عامل آشفتگي معماري 
شــهر عنوان كرد و گفت: »جدا از مسائل اقتصادي، كم 
حوصلگي و نگاه تقليل گرايانه به شهر، معماري را دچار 
آشفتگي كرده درحالي كه شهرســازي تارو پودي درهم 
تنيده اســت و عوامل مؤثر در آن نقش دارد و شرايط را 
پيچيده مي كند.« معاون شــهردار به دو قطبي شــدن 
محله هاي شهر تأكيد كرد و گفت: » امروزه شهر در حال 
اعياني شدن است و اين سبب شده فقرا از شهر خارج شوند 
و اين عواقب بســياري در زندگي انسان ها و حتي تربيت 
فرزنــدان دارد. معماران ما بايــد روي تك تك جزئيات 
متناســب با زندگي و محيط زيست فكر كنند و به سنت 
سكونت توجه داشته باشند. شناخت ظرفيت هاي مهندسي 
و اينكه بدانيم مخاطب و طراحانمان چه كساني هستند، 
بسيار اهميت دارد.« عبدالرضا گلپايگاني در ادامه گفت: 

»براي بهتر شدن معماري واحدهاي مسكوني افرادي كه 
توانايي مالي براي هزينه كردن در طراحي را ندارند، تصميم 
گرفتيم حدود 1000پان معماري تأييد شده را از سايت 
شهرسازي استخراج كنيم تا بانك پان هاي مناسب و تأييد 
شده را ايجاد كنيم و به سازندگان پيشنهاد دهيم تا از اين 
بانك استفاده كنند و درصورت استفاده، فرايند كنترل ها 
براي آنها حذف شود اما متأسفانه نتوانستيم 50پان خوب 
را اســتخراج كنيم درصورتي كه مهر معماران ما پاي آن 
طراحي ها بود اما اكثرا فاقد كيفيت هاي معمارانه بودند، اين 
در حالي اســت كه ما معماران خوبي داريم كه بايد آثار 
 معماري كه خلق مي كنند با دقت و حوصله بيشــتري 

انجام شود.«

معماري سنتي يك ثروت است 
تهران با توجه به قدمت، جمعيت و ويژگي هايي كه دارد، 
شــرايط طراحي و وضع قوانين بــراي معماري را خاص 

كرده است.
حسين شــيخ زين الدين، از 
استادان معماري درخصوص 
اينكه تهران چگونه تهران شد، 
گفت:  »بافت تهران با سه عامل 
آب، زمين و تكنولوژي شكل 
گرفت و پايتخت شدن آن يك 
واقعه بسيار مهم استراتژيكي است. آغا محمد خان به همه 
وجوه مهم روستاي تهران در آن زمان دقت فراوان داشت و 
اين شهر به مرور زمان موقعيت هاي خوبي را به دست آورد 
و جايگاه خوبي بين كانشهرها كسب كرد. در واقع بررسي 
سير تاريخي شكل گيري تهران در اين جلسه به منظور 
يادآوري اين  نكته بود كه تهران چگونه تهران شد. معماري 
تهران به واسطه تاريخ و موقعيتش شكل گرفته و اين نقش 
مهمي در شــكل گيري سنت مان نيز داشــته است. اگر 
معماران امروز ما، بحث معماري ســنتي را به عنوان يك 

ثروت بدانند مي توانند از آن استفاده كنند.« 

مديران شهري و متخصصان حوزه شهرسازي و معماري در نشست »روايت هاي معمارانه«  كه در خانه معمار برگزار شد مطرح كردند

حال آشفته معماري تهران
زهرا كريمي

خبر نگار

مهدي حجت، معمار و شهرساز: 
طراحي معماري در تهران مانند هويتش اهميت فراواني دارد. اين مسئله مباحث گسترده و متفاوتي را در بر مي گيرد و توجه به مسئله معماري 
ايراني و اسالمي در قانون و برنامه شوراي ششم مهم تلقي شده است. سرزمين ها بر حسب ويژگي هاي خاص نقش اساسي در معماري آن بخش 

از منطقه دارند و اين درباره تهران هم صدق مي كند.
 بنابراين در معماري شــهرها موقعيت جغرافيايي نقش مهمي دارد. پارامتر مؤثر ديگر غيراز مكان، زمان است. وقتي هزاران سال عده اي در 
سرزميني زندگي كرده اند تاريخ هاي متفاوت در آنجا ديده اند. در واقع تفاوت فرهنگ، تفاوت داده هاي زمان و مكان به انسان ها روش زندگي 
مي دهد. بنابراين اگر حرف از معماري ايراني مي شود منظور افرادي است كه در اين سرزمين در طول تاريخ زيسته اند. بنابراين تلفيق اين موارد، 

شكل زندگي ما را روشن مي كند.
مسئله باور انسان ها و نقش آن در درجات معماري نيز داراي اهميت فراوان است. باور انسان ها نسبت به يكديگر درجات متفاوت دارد و در حقيقت درجه باورها به مراتب 
اثر گذاري مختلفي در معماري ايراني اسالمي مي گذارد. معماري هاي ما مراتب وجودي دارند و اين معماري است كه براي زندگي ها ظرف مي سازد. هر وقت در دوره هاي 
مختلف افرادي بودند كه درباره ايران و اسالم اطالعات خوبي داشتند، آثار خوبي در آن دوره ها مشــاهده كرده ايم و به آن افتخار كرده ايم. هر زمان كه اين ديده نشده، 
ابهام هايي در معماري افراد ديده ايم. در نتيجه بايد در مراكز آموزشي، جوانان عالقه مند را از ابتدا به شناخت هاي وجودي و شناخت هاي سرزميني و تاريخي دعوت كنيم 

تا بتوانيم آثار خوبي از آنها را در شهر شاهد باشيم.

 معماري ها در تهران مراتب وجودي دارند
كاوه حاجي علي اكبري، مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران:

وقتي صحبت از معماري يك كالنشهر در بين معماران فرهيخته مي شود، موضوعات مختلفي مانند فرم، انطباق با زمينه و اصول و ارزش ها به ميان مي آيد. 
بنابراين بايد چند نكته مهم را يادآوري كنم، نكته اول اينكه در ادبيات توسعه و در موضوعات برنامه ريزي هر مفهومي براي اينكه بتواند پايدار باشد در طول 
زمان نياز به توليد نهادهايي متناســب با مأموريت خودش را دارد. در اين قواعد حوزه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي تعيين كننده قواعد بازي به شمار 
مي روند. مهم ترين مسئله اي كه ما در معماري امروز در تهران با آن مواجه هستيم فقدان يا ناكارآمدي نهادهايي است كه بتوانند قواعد بازي را تعريف كنند. 
نكته ديگر اينكه مسكن يك بحران تلقي مي شود؛ چراكه حدود 40درصد مسكن به يك كاالي غيرقابل استطاعت تبديل شده، حدود 43درصد شهروندان 

تهراني مستأجر و حدود 40درصد از خانوارها زير خط فقر مسكن هستند.
معماري بايد بتواند مسكن را به يك كاالي قابل استطاعت تبديل كند. نكته بعدي كه به نظر مي رسد موضوع ســبك زندگي است. در واقع در اين سال ها هر چقدر تهران جلو رفته با 
راه حل هاي سازنده فاصله گرفته و براي حل اين مشكل يك نسخه واحد براي ارتقاي كيفيت مسكن در همه شهر تجويز شده است. واقعيت اين است كه ما يك شيوه ساختن، يك شيوه 
طراحي و يك شيوه نوسازي را برنامه ريزي كرده ايم و همه را ناگزير به پيروي از اين شيوه كرده ايم.نكته ديگر نيز اين است كه همه گيري كرونا معماري را در اين دو سال با بحران مواجه 

كرد و به تمام شئون زندگي تأثير گذاشت.
اين ويروس نشان داد كه خانه هاي فعلي جدا از محل استراحت نياز به فضاهاي باز و فراخ دارد تا اعضاي خانواده بتوانند گرد هم جمع شوند. بنابراين اين نكات بايد در طراحي معماري 

خانه هاي جديد درنظر گرفته شود.

معماري نياز به نهادهاي كارآمد براي قواعد بازي دارد
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تازه های نشر

 شيخ الرئيس 
و پرسِش هستي

ســي امين نشســت از مجموعه 
درس گفـــــتارهايي دربــاره  
بوعلي ســينا امروز، چهارشــنبه 
21 مهــر ســاعت 11 صبــح با 
عنوان »شــيخ الرئيس و پرسش 
هســتي« به ســخنراني ميالد 
نوري، پژوهشگر و مدرس فلسفه 
اختصــاص دارد كــه به صورت 

مجازي پخش خواهد شد.
انسان است كه از هستي مي پرسد 
و راه مي جويد. فلســفه پرسش از 
هستي اســت كه امري مشترك 
مياِن تمام هســتندگان، و بُنياِن 
بودن و دانستن است. اما ما چگونه 
به چنين موضوعي راه مي بريم اگر 
اين خوِد هستي اســت كه امكاِن 
انديشه و آگاهي اســت؟ اساسا، 
فلسفه همنشــيني با هستي در 
مقــام خودآگاهــي اســت. اين 
همنشيني تكين است. پس فلسفه 
عموميت تكين شــده، و تكينگي 
عموميت يافته است. فيلسوف در 
مقاِم خودآگاهي اش تمام آگاهي 
را مشــاهده كرده و فهم هستي را 
به تماميت مي رســاند. پس، او از 
آنچه پيشينيان اش گفته اند فراتر 
مي رود، اما در عين حــال، آنچه 
را در مرافقت هســتي يافته از آن 
همگان مي شــمارد. ابن سينا در 
منطق المشرقين مي نويسد: »ما 
اين كتاب را جز بــراي خودمان 
ننگاشــته ايم؛ و مقصود از خوِد ما 
همانا كســاني اند كه در جايگاه و 

نظرگاه ما بايستند«.
عالقه منــدان مي تواننــد ايــن 
برنامــه را از اينســتاگرام مركز 
 فرهنگي شــهركتاب به نشــاني:

 ketabofarhang، تلگــرام اين 
مركز به نشــاني: bookcitycc و 
صفحه اين مركز در سايت آپارات 

پيگيري كنند.

 فرزام شيرزادي
محمد صابرينويسنده و روزنامه نگار

خبرنگار

تمركز براي نوشتن

اغلب نويسنده ها عادت دارند در فضايي آرام و بي سر و صدا بنويسند. 
معدود نويســندگاني هم هســتند كه شلوغي و ســروصدا مانع 
نوشتن شان نيســت. در ادامه به چند راهكار ســاده براي بهتر و 

راحت تر نوشتن در آرامش اشاره مي كنم. 

بسياري از نويسندگان حرفه اي صبح زود شروع به نوشتن 
مي كنند. ســاعت اوليه صبح بهترين زمان براي نوشتن 1

است؛ ساعاتي كه ديگران خواب هســتند و مي توان از تنهايي و 
خلوت بي مزاحم براي نوشتن بهره برد. 

پيش از نوشتن، عوامل بالقوه حواس پرتي را از بين ببريد. 
بســياري چيزها كه افكار ما را برهم مي زنند از قبل قابل 2

پيش بيني اند. مثال پيش از نوشــتن لوازم التحرير مورد نيازتان را 
فراهم كنيد. اگر با قلم و كاغذ مي نويسيد، مداد، پاك كن، خودكار، 
خودنويس و كاغذ مناسب كارتان را تهيه كنيد تا مجبور نباشيد در 
گرماگرم نوشتن دست از كار بكشيد. بعضي از نويسنده ها هربار پس 
از نوشتن، مدادهايشان را مي تراشند و وسايل مورد نيازشان را براي 

نوشتن در روز بعد آماده مي كنند. 
خيلي از نويسنده ها اوقاتي را به نوشتن و زماني را هم به 

انجام كارها و امور جزئي زندگي روزانه اختصاص مي دهند. 3
مثاًل اگر صبح ها زماني مناسب براي نوشتن است، كارهاي ديگر را 
بعدازظهر انجام دهيــد يا اگر زماني مي نويســيد كه بچه هايتان 
خوابند – ســاعت 10 و 11 شــب – برنامه ريزي كنيد كه ديگر 

كارهايتان را قبل از اينكه آنها بخوابند انجام دهيد. 
موقع نوشتن تحت تأثير اتفاقات و عواملي كه ذهنتان را 

منحرف مي كنند قرار نگيريد. گاهي اوقات رمز موفقيت در 4
مواجهه با عوامل حواس پرتي اين است كه به جاي كالفه شدن و 
عزا گرفتن و وقت تلف كردن، ببينيم چطور مي شود دوباره آهنگ 

يكنواخت نوشتن را از سرگرفت. 
چطور مي توان وقتي حواسمان پرت و فكرمان منحرف شد، 

دوباره غرق در نوشــتن شــويم؟ در اين باره نويسندگان 5
مختلف از شــيوه هاي متفاوتي استفاده مي كنند. بعضي ها مدتي 
قدم مي زنند تا دوباره از نگراني هاي روزمره كنده شوند و به همان 
ذهنيت خالق برگردند. بعضي ها بــا نگاه كردن به عكس، طرح يا 
تصويري كه دارند چند سطري درباره اش مي نويسند و دوباره پا به 
درون همان حال و هوا و وضعيتي كه تجسم كرده بودند مي گذارند. 
نويسندگاني هم هستند كه با استراحت يا حتي فكر كردن دوباره 

سرذوق و شوق مي آيند. 
هيچ كس جز خود نويسنده نمي تواند فضايي مناسب براي 

نوشتنش فراهم كند. همه اين ها فقط و فقط با برنامه ريزي 6
و مديريت زمان و مكاني كه در آن هستيم برقرار مي شود. 

»فرصت هاي بزرگ«)نمايشنامه(، »بانويي از تاكنا«)نمايشنامه( و »كاناپه«)مجموعه 
داستان( 3 عنوان كتابي هستند كه به تازگي از سوي نشر ني منتشر شده اند.

فرصت هاي بزرگ
اين نمايشنامه را برنارد اسليد)1۹30-201۹( در ســال1۹82 نوشت، ولي براي 
نخستين بار در سال2006 با بازي ژان رنو و كلمانتين سالريه در سالن تئاتر ادوار 

هفتم به نمايش درآمد. اقتبــاس و كارگرداني به عهده 
دانيل تامســون و ميزانســن به عهده برنارد مورا بود. 
فرصت هاي بزرگ، روايت جذابي است از اشتباهي كه 
10ســال ادامه پيدا مي كند، جدايي هميشگي دو نفر 
كه شك دارند با هم بمانند يا جدا شوند. در احساسات 
متضاد هر دو ترسي وجود دارد كه بر زندگي شان تأثير 
مســتقيمی مي گذارد. نويســنده ما را وارد پيچ وخم 
احساساتي فراتر از احساسات معمول زناشويي نمي كند 

بلكه ضربه هاي مهمي را نمايش مي دهد كه به زندگي هركدام و به عشق شان وارد 
مي شــود. در فرصت هاي بزرگ مدام شاهد تغيير جايگاه شــخصيت ها هستيم. 
موقعيت هاي آرام ناگهان تغيير شــكل مي دهند و تنش ها به خنده بدل مي شوند. 
برنارد اسليد عشق را در لحظات ناب نمي جويد، بلكه آن را در لحظات نابودي آدم ها 
و ويراني عشق شــان نشان مي دهد. اين نمايشــنامه با ترجمه مهسا خيراللهي در 

118صفحه ، به بهاي 30هزار تومان منتشر شده است.

بانويي از تاكنا
اين نمايشنامه نوشته ماريو بارگاس يوسا را ليال حسين رشيدي ترجمه كرده است. 
يوسا با خواندن »مرگ فروشنده« آرتور ميلر به نمايشنامه نويسي عالقه مند شد و 
در سال1۹52 نخستين نمايشنامه اش، »فرار اينكا« را نوشت. بيش از 2دهه طول 

كشيد تا او نمايشنامه بعدي اش يعني بانويي از تاكنا را 
منتشر كند. خودش مي گويد: »من بيشتر مي توانستم 
نمايشنامه نويس باشم تا رمان نويس. اما اينطور نشد؛ در 
آن زمان فعاليت هاي تئاتري در پرو بسيار محدود بود و 
نوشــتن براي تئاتر عذاب آور.« شايد به همين علت بود 
كه بين نمايشــنامه اول و دوم او وقفه اي طوالني افتاد. 
يوسا تاكنون 10نمايشنامه نوشته است كه آخرين آنها 
اقتباسي است از كامرون بوكاچو، با عنوان داستان هاي 

طاعون. در نمايشنامه بانويي از تاكنا، يوسا خود زندگي نامه و نمايشنامه را تلفيق 
كرده و واقعيت و تخيل را درهم آميخته است. در واقع، او خاطرات دوران كودكي اش 
را با روايت زندگي »ماماني« درهم مي آميزد و عنصر خيال را هم به آن اضافه مي كند.  

اين نمايشنامه 112صفحه اي 28هزار تومان قيمت دارد.

كاناپه
كاناپه، مجموعه اي اســت شــامل 12داســتان كوتاه به قلم ســاناز اقتصادي نيا؛ 
داستان هايي كوتاه با سوژه هاي اجتماعي. »جوجه زعفراني«، »ترزا مي«، »يك صدم 
ثانيه«، »معصوم«، »ســينا«، »زني كه نمي دانند كيســت«، »نفر بيست وپنجم«، 
 »بوهيمــا«، »آدامــس دارچيني«، »آبــي زنگاري«، »امشــب شــب مهتابه« و 
»شاسي بلند« از داستان هاي اين مجموعه هستند. در بخشي از اين كتاب مي خوانيم: 

»فريدون، خيس و خونين، روي كاناپه زردرنگ عريض 
و طويل، روي تكه هاي ريز و درشــت كريســتال هاي 
گرانقيمت، روي پســته و نقل هاي بهارنارنج و شيريني 
نخودچي هاي عيد، پخش شــده بود. ماهي قرمز عيد 
روي تراشه هاي كريستال خيس و خوني تكان مي خورد. 
خواننده دوبي نشين شش وهشت مي خواند. دريا و ساحل 
دويدند سمت آسانســور.« اين مجموعه 87صفحه اي 

35هزار تومان قيمت دارد.

3كتاب از نشر ني

درنگي بر كتاب »مقصر كيست« نوشته آلكساندر هرتسن

همه مقصریم 

»مقصر كيست«، نوشته آلكساندر هرتسن كه آبتين گلكار آن 
را به فارســي برگردانده و نشر هرمس منتشرش كرده است، 
مشهورترين اثر ادبي اين نويسنده و فيلسوف روس به شمار 
مي رود. هرتسن از برجسته ترين انديشمندان دمكرات انقالبي 

روسيه در سده نوزدهم ميالدي بود.

روايتي مدرن با جريان سيال ذهن
 در اين داستان پرشور و مهيج، عاشقانه 
ناآرامي در دل يك مثلث عشقي روايت 
مي شــود كه اين بار فرجامش شــبيه 
هيچ يك از مثلث هاي عشــقي نيست؛ 
نه مــادام بوواري خودكشــي مي كند و 
نه آلبرتيــن مي ميرد و نــه زندگي در 
ظرف زمان تحليل مي رود، بلكه پاياني 
متفاوت تــر از كنجكاوي هــاي معمول 
آدمي اتفاق مي افتد. هرتســن از منظر 
داستان نويســي راهي را انتخاب كرده 
متفاوت تر از نويسندگان هم روزگارش؛ 

چراكه نگاهش به مقوله ادبي داســتان، صرفا داستان سرايي 
محض نيســت. »مقصركيســت« به رغم روايت و پرداخت 
رئاليستي، داستاني مدرن اســت. در البه الي متن ارجاعات 
بينامتني و فرامتني زيادي به چشــم مي خورد كه مي توان 
پس اليه هاي ذهني نويســنده اش را در جريان ســيال ذهن 
جست وجو كرد؛ هر چند كه در بســتر زماني كه مي زيسته 
هنوز ادبيات فرم هــاي آوانگارد را تجربه نكــرده بود؛ همان 
جريانــي كه بعدهــا جيمــز جويس در 
اوليس پرچمدارش شد. اين جريان سيال 
ذهن،  گاه با تك گويي هاي دروني همراه 
مي شود و مخاطب را به تعمق و انديشه اي 
دگرانديشــانه وامي دارد: »مي انديشيدم 
افرادي كه داعيه همدلــي دارند هنوز به 
مسائل مورد اختالف نرسيده اند تا مضمون 

درك متقابل را دريابند...«

پرســش هاي بي پاســخ فلسفي- 
روانشناختي

در »مقصر كيست« بسان رمان »برادران 
كارامازوف« داستايوفسكي يا »رستاخيز« 
تولســتوي بــا انبوهي از پرســش هاي 

بي پاســخ مواجهيم؛ پرسش هايي فلســفي و روان شناختي 
و عموما بي جوابي كه حتي گذر زمان نيز نتوانســته پاســخ 
در خوري برايشــان بيابد: »چرا انســان اين قدر در  اليه هاي 
زيرين انديشــه و احســاس، خود را در تنگنا گذاشــته كه 
حتي در خلوت خويش جرأت رودررويــي با آنها را ندارد؟« 
در »مقصر كيســت« لوبونكا، شــخصيت اصلي داســتان، 
برخالف مــادام بــوواري قهرمان نيســت و در تمام طول و 
عرض قصه سعي در ســركوب عواطفش دارد؛ چراكه به زعم 
خود معشوقه مردي اســت كه او را مي پرستد و اين برايش 
به شدت كافي اســت و تنها براي آرامش غوغاي دروني اش 
به نوشــتن نامه هايي بي مخاطب روي مي آورد، اما هرتسن 

به اينگونــه وادادگي رضايت نمي دهــد و از بازيگر زن قصه 
تقاضاي رفتارهاي متفاوت و قهرمانانه  بيشــتري دارد. اين 
انفعال و تن به سرنوشت سپردن، البته كه درد مشترك همه 
قرون است و اينكه زن با همه نقش آفريني هاي تأثير گذارش 
در زندگي هيچ گاه در متن نبوده و به قول ســيمون دوبوار 
جنس دوم است، در اين اثر هم وجود دارد. لوبونكا نيز از اين 
تقدير ناخواسته جدا نيست و البته قلم هرتسن به رغم ارائه 
تصويري يكسان از آن، با طنزي گزنده و زير پوستي مي گويد 
كه اينگونه ضعف  و تسليم شدگي مطلوب نيست و بايد براي 

برون رفت از اين ظلم پذيرفته شده راهي ديگر جست.

مواجهه خير و شر
نوع مواجهه با لوبونكا از چشــمگيرترين نبردهاي ذهني 
راوي با مخلوقاتي اســت كه خود آنها را به صحنه آورده 
اســت. نويســنده در هيچ كجاي داســتان به قضاوت 
نمي پــردازد و در تأثير گذارترين و سرنوشت ســازترين 
لحظات عرصه را براي انتخاب بين خير و شر به مخاطب 
مي ســپارد. از درس گفتارهاي اين داســتان شايد يكي 
همين نوع برخورد داناي كل محدود باشد كه مخاطب را تا 
پايان قصه در دلهره و اضطرابي وصف ناشدني نگه مي دارد؛ 
تنشي شيرين و شورانگيز. مخاطب در هر سطحي از دانش 
و آگاهي و عالقه و فراتر از جنسيت، خود را در درياي مواج 
و هولناك اين تــراژدي غم انگيز بي بيم غرق شــدن رها 
مي كند و اين رهايي بي بگير و ببند چه اوقات خوشــي را 
رقم مي زند. در پايان بلتوف از دايره زندگي خوش آهنگ 
دميتري و لوبونكا بيرون مي رود تا يك ســؤال بي پاسخ 
ذهن مخاطــب را به اين نكته معطوف كنــد كه باالخره 

مقصر كيست؟! 
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باالخره تعرفه هاي خدمات روانشناسي و 
مشاوره ابالغ شد تا بعد از 18سال به صورت گزارش

شفاف و قانوني مشــخص شود كه مراكز 
مشــاوره و روانشناســي چــه مبلغــي مي تواننــد از 
مراجعه كنندگان بابت حق معاينه و مشاوره دريافت كنند؛ 
مسئله مجهول و رهاشده اي كه باعث شده بود ساليان سال 
مشاوران و روانشناسان كامال سليقه اي و براساس معيارهاي 
شــخصي از مراجعه كننــدگان هزينــه دريافت كنند. 
پيچيدگي هاي زندگي در عصر حاضر و بروز بحران هاي 
پياپي در 2دهه اخير، اختالالت متعدد رواني و رفتاري را 
براي افراد جامعه به همراه داشــته و از همين رو توجه به 
سالمت روان نسبت به گذشته بيشتر شده است؛  به طور 
نمونه در همين بحــران كرونا شــهروندان زيادي دچار 
افسردگي هاي مزمن، انزوا و... شده و به استفاده از خدمات 
مشاوره و روانشناسي روي آورده اند، اما به دليل گران بودن 
تعرفه ها و نبود حمايت هاي بيمه اي قيد اين خدمات را زده 
و از آن منصرف شــده اند. حاال اما تعرفه هاي مشــاوره و 
روانشناسي براســاس دريافت 45دقيقه خدمت تعيين 
شده اند ؛ هزينه دريافت خدمات مشــاوره و روانشناسي 
درصورت داشــتن پروانــه صالحيت حرفــه اي، براي 
كارشناسي ارشــد 130هزار تومان و دكتراي تخصصي 

187هزار تومان تعيين شــده 
اســت. محمد حاتمي، رئيس 
ســازمان نظام روانشناسي و 
مشاوره كشــور به همشهري 
مي گويد: »طبق قانون، سازمان 
نظام روانشناسي بايد هر سال 
تعرفه مشــخصي بــه دولت 
پيشنهاد بدهد و بعد از تصويب، 
اين نرخ بــه روانشناســان و 
مشاوران اعالم شــود. امسال 
نخســتين ســالي اســت كه 
تعرفه هاي رسمي ابالغ مي شود 
و همكاران بايــد از آن تبعيت 
كنند.«  هم اكنون نرخ دريافتي 
اغلب مراكــز روانشناســي و 
مشاوره، اختالف چشمگيري با 
تعرفــه تعييــن شــده دارد؛ 

تعرفه هايي كه به اعتقاد بسياري پرداخت همين سطح آن 
هم از توان بسياري از خانواده  ها و افراد خارج است و اين در 
شرايطي است كه طبق آمارهاي وزارت بهداشت بخش 
مهمي از جامعه نيازمند دريافت خدمات مشــاوره روان 
هستند؛  براي مثال هم اكنون ميانگين هزينه يك جلسه 
45دقيقه اي روانشناسي در تهران بيش از 250هزار تومان 
اســت. حاتمي مي گويد: »ابالغ رسمي اين تعرفه به اين 
معناست كه تمام افراد داراي پروانه  كه در اين حوزه مشغول 
به كار هستند، بايد آن را رعايت كنند و درصورت گزارش 
تخلف از سوي مردم، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره 
موضوع را پيگيري مي كند و با متخلفان برخورد خواهد 

شد.«

آيا مشاوران و روانشناســان زير بار تعرفه قانوني  
مي روند؟

تفاوت فاحش بين تعرفه هاي مصوب و مبلغي كه مراكز 
مشاوره و روانشناســي از مراجعه كنندگان خود دريافت 
مي كنند، اين پرسش را در افكار عمومي مطرح  مي كند 
كه آيا متخصصــان اين دو حوزه، تن بــه قانون خواهند 
داد يا مانند گذشته تعرفه هاي ترجيحي خود را دريافت 
مي كنند؟ نيلوفر عليزاده، يكــي از مراجعه كنندگان به 
مراكز مشاوره اســت كه در سال گذشــته از ادامه روند 
مشــاوره و درمان خود انصراف داده اســت. او در اين باره 
مي گويد: »مراجعه به مشــاوره و روانشناس، با مراجعه 
به پزشك براي درمان بيماري 
جسمي تفاوت دارد  و با يكي، دو 
جلسه نمي توان به نتيجه رسيد. 
هر دوره درمان و مشاوره به طور 
ميانگين 16جلســه زمان نياز 
دارد و هزينه هايي كه مشاوران 
و روانشناسان دريافت مي كنند 
معموال بيشتر از 250هزار تومان 
براي هر جلسه اســت. به دليل 
گران بودن ويزيت ها يك سال 
اســت از ادامه مشاوره منصرف 
شــده ام؛ درحالي كه مي دانم به 
ادامه اين جلسات نياز داشتم.« 
عين جمالت عليزاده را مي توان 
از زبان شــهروندان ديگري كه 
مخاطب خدمات روانشناســي 
و مشاوره هســتند نيز شنيد؛ 

كســاني كه به دليل گراني بيش از حد اين خدمات قيد 
رسيدگي به مشكالت و آسيب هاي رواني خود را زده  و در 

بهترين حالت به كتاب هاي سالمت روان روي آورده اند.

بيمه گردن نمي گيرد
عدم پوشش بيمه اي خدمات روانشناسي و مشاوره هم از 
آن مسئله هاي كهنه و قديمي است كه دولت ها اراده اي 
براي حل آن ندارند؛ از همين رو مثل زخمي كهنه بر بستر 
سالمت روان نشسته است. به گفته رئيس سازمان نظام 
روانشناسي و مشاوره كشور، طبق بند 6ماده 102قانون 
برنامه ششم، خدمات مشاوره اي و روانشناسي بايد تحت 
پوشش بيمه قرار بگيرد، اما فعال خبري نيست. حاتمي 
مي گويد: »غير از بيمه نيروهاي مسلح، خدمات مشاوره 
و روانشناسي تحت پوشش هيچ بيمه پايه يا تكميلي اي 
نيست. درحالي كه قشر كم درآمد به خصوص در دوره كرونا 
نياز بيشــتري براي دريافت اين خدمات دارند و به دليل 
عدم پوشش بيمه اي، نمي توانند از اين خدمات بهره مند 
شوند.« او سرمايه گذاري نكردن ستاد ملي مقابله با كرونا در 
زمينه سالمت روان را چالشي براي دوران كرونا و پساكرونا 
مي داند و مي گويد: »ســرمايه گذاري هاي اين ستاد تنها 
در زمينه پروتكل هاي سالمت جسمي است؛ درحالي كه 
بحران هاي روحــي كرونا كمتر از بحران هاي ســالمت 
جسمي نيست. به تازگي دستوري توسط رئيس جمهور 

صادر شده تا كميته اجتماعي و معيشتي كرونا تشكيل 
شود و آسيب هاي رواني كرونا هم در دستور كار آن قرار 
گيرد. اميدوارم در اين كميتــه، متخصصان ما در زمينه 
سالمت روان حضور داشته باشــند تا راه حل هاي عملي  

براي اين معضل پيدا شود.«

خطر استفاده از كتاب و مشاوره مجازي غيراستاندارد
استفاده از مشاروه هاي تلفني، اپليكيشن هايي كه مشاوره 
مجازي ارائه مي كنند و همچنين كتاب هاي مرتبط با حوزه 
روانشناسي در 20 ماه گذشته افزايش چشمگيري داشته 
اســت. حاتمي در اين باره مي گويد: »2موضوع مردم را به 
اين سمت سوق مي دهد؛ اولي هزينه هاي مشاوره در مراكز 
و ديگري فرهنگ غلط برچســب زدن به مراجعان است. 
براي همين مردم ترجيح مي دهند از مشكالت روحي خود 
حرفي نزنند يا به صورت ناشناس به مشاوره هاي مجازي 
مراجعه كنند .« رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره 
كشور مطالعه كتاب يا استفاده از مشاوره مجازي را به تنهايي 
آسيب رسان نمي داند، اما از تخلف و سوءاستفاده گسترده در 
اين دو حوزه انتقاد دارد. حاتمي مي گويد: »اكثر كتاب هاي 
موجود در بازار در زمينه روانشناسي و مشاوره، در دسته 
كتاب هاي زرد قرار مي گيرند. ما در اين زمينه درخواستي به 
وزارت فرهنگ ارائه كرده ايم كه روي انتشار كتاب هاي حوزه 
روانشناسي و مشاوره نظارت بيشتري صورت گيرد و جلوي 

انتشار كتاب هاي غيرعلمي در اين زمينه گرفته شود.«

3هزار و 500پرونده شكايت در 6ماه
در 6 ماهه اول سال 3هزار و 500پرونده شكايت به دست 
ســازمان نظام روانشناسي و مشــاوره رسيده كه بخش 
قابل توجهي از آنها به شــكايت از خدمات مشــاوره اي 
در فضاي مجــازي اختصاص دارد.  حاتمــي مي گويد: 
»شكايت هاي زيادي از يك پلتفرم فعال در كشور داريم كه 
در آن افراد غيرمتخصص به مردم مشاوره مي دادند. يكي 
از تخلف هاي رايج در اين پلتفرم، مربوط به افرادي است 
كه پروانه نظام سالمت روانپزشــكي را از اشخاص داراي 
پروانه دريافت كرده اند؛ درحالي كه خودشان تخصصي در 
اين حوزه ندارند.«  خريد و اجاره پروانه هاي نظام سالمت 
راهكاري است كه به گفته حاتمي در ماه هاي گذشته افراد 
زيادي را درگير سوءاستفاده هاي مالي و حتي عاطفي در 

فضاي مشاوره و روانشناسي مجازي كرده است.
 به گفته حاتمي، بخش بازرسي سازمان نظام روانشناسي 
و مشــاوره، شــكايت هاي مردم در اين زمينه را ثبت و 
تخلف هاي انجام شده را پيگيري مي كند. با توجه به اينكه 
ممكن است مردم به داليل مختلف تمايلي به شكايت در 
حوزه مشاوره و روانشناسي نداشته باشند، تلفن بازرسي 
اين سازمان با شماره 02166903544در اختيار مردم 

قرار داده شده است.

110هزار معلول خانه ندارند
ديروز هزار و 400واحد مســكوني از سوي بنياد بركت به خانواده هايي 
كه 2 فرزند معلول و بيشــتر دارند، تحويل داده شــد. ســيدمصطفي 
سيدهاشمي، معاون هماهنگي ســتاد اجرايي فرمان امام خميني)ره( 
در اين باره گفت: حداقل متراژ ساخته شده براي هر واحد 70مترمربع 
و حداكثر آن90مترمربع است كه با توجه به موقعيت مكاني اين ميزان 
متغير مي شود؛ همچنين اين واحدها به گونه اي طراحي شده كه نقل و 
انتقال معلوالن با مشكل مواجه نشود و شرايط الزم در طراحي آنها لحاظ 

شده است.
اما در حاشيه مراسم علي همت محمودنژاد، مديرعامل انجمن حمايت 
از حقوق معلوالن ايران از يك واقعيتي ســخن گفت كه ناراحت كننده 
بود. وی بيان كرد: 110هزار معلول مسكن ندارند. معلولي كه مستمري 
ماهانه اش 350هزار تومان است، چگونه امكان تهيه مسكن 400ميليوني 
را مي توان در او پيدا كرد؟ مسكن معلوالن نيازمند، بايد رايگان و براساس 
قانون حمايت از حقوق معلوالن مصوب ســال 1383 باشد.مديرعامل 
انجمن حمايت از حقوق معلوالن ايران توضيح داد: در قانون قبلي حمايت 
از حقوق معلوالن )مصوب سال 1383( مقرر شده بود كه وزارت مسكن 

10درصد از واحدها را براي معلوالن به طور رايگان آماده كند.

افزايش پذيرش  دانشجوي پزشكي 
بحث مهاجرت پزشكان و پيش بيني كمبود پزشك در سال هاي آينده، 
يكي از موضوعاتي است كه در دوره كرونا از سوي كارشناسان مطرح شد؛ 
حاال دبير شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور گفته است: 
» ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشــكي از 5500نفر در سال 1393 به 
بيش از 8 هزار نفر در سال 1400رسيده است و اين يعني رشد 55 درصد 
طي 7سال كه رشدي معقول به حساب مي آيد و سعي شده تا متناسب 
با افزايش ميانگين سني جامعه، افزايش تعداد پزشكان نيز اتفاق بيفتد. 
اين در حالي است كه برخي انتظار دارند بدون درنظر گرفتن ساير شرايط 
الزم همچون امكانات مورد نياز آموزشــي، تعداد اعضاي هيأت علمي 
موردنياز و ساير موارد اين افزايش ظرفيت، رشد 20 يا 30درصدي در 

سال داشته باشد.
محمدحسين آيتي با بيان اينكه آمارهاي سرانه پزشك به جمعيت اعالمي 
از سوي سازمان بهداشت جهاني به علل مختلفی همچون خود اظهاري 
كشورها و درنظر قراردادن تعداد بهورزان، انترن ها و ساير كادر درمان در 
تعداد پزشكان كشور خيلي قابل استناد نيست، توضيح داد: با وجود اين، 
طبق آمار سازمان جهاني بهداشت، سرانه تعداد پزشك به ازاي هر 10هزار 
نفر جمعيت ايران حدودا 16پزشك است كه در مقايسه با ساير كشورها، 
ايران در وضعيت مطلوبي قرار دارد. اين در حالي است كه با وجود فارغ 
التحصيلي حدود 50هزار دانشجوي پزشكي موجود در كشور، اين سرانه 

به زودي به شاخص 20پزشك به ازاي هر 10هزار نفر خواهد رسيد.

آيا ابالغ تعرفه هاي روانشناسي و مشاوره، بازار خدمات آشفته اين  حوزه را سامان مي دهد؟

مواجهه بخشنامه ای با گرانفروشی خدمات مشاوره 
ديگه چه خبر؟

مرضيه موسوي
خبر نگار

تعرفه هــاي مشــاوره و 
براســاس  روانشناســي 
ارائــه 45دقيقــه خدمت 
درصورت داشــتن پروانه 
صالحيت حرفــه اي، براي 
مشاوران  و روانشناسان با 
مدرك كارشناسي ارشــد 
130هزار تومان و دكتراي 
تخصصي 187هزار تومان 

تعيين شده است
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در هفته هــاي اخير موضوع 
كندي اينترنت و اختالل در اينترنت

بعضــي  بــه  دسترســي 
ســرويس هاي بين المللــي، اعتراضات و 
انتقادات بســياري را در پي داشته است. 
درحالي كه بعضي از كارشناسان از افزايش 
نيافتن پهناي باند بين الملل به عنوان علت 
كندي اينترنت نام مي برند، برخي ديگر اين 
موضوع را عامل كندي اينترنت نمي دانند. 
همچنين رئيس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي از پيگيري علت كندي 
اينترنت خبر داده و درعين حال، علت اين 
مسئله را آغاز ســال تحصيلي و استفاده 
دانشــجويان و دانش آمــوزان از اينترنت 
مي داند. منتقدان اين وضعيت، آغاز سال 
تحصيلــي را موضوعي غيرقابــل انتظار 
نمي دانند و بر اين باورند كه حتي اگر اين 
ادعا درست باشد، پيش بيني هاي الزم براي 
اين شرايط بايد صورت مي گرفت. از سوي 
ديگر، مســئله اي كه عنوان مي شود اين 
اســت كه نرم افزار شــاد روي شبكه ملي 
اطالعات قرار دارد و نمي تواند باعث كاهش 

اينترنت بين الملل شود.
رئيس هيأت مديره شركت شاتل به عنوان 
يكي از شــركت هاي ارائه دهنده اينترنت 
هــم روز گذشــته در گفت وگويي ضمن 
اشــاره به افت كيفيت اينترنت در كشور و 
اعتراض هاي مردم نسبت به اين موضوع، 
گفته اســت كــه از 2  ماه پيــش و زمان 
شــروع فعاليت وزير ارتباطات جديد تا به 
امروز پهناي باند اينترنت كشــور افزايش 
نداشــته اســت. او اعالم كرده مجوز اين 
افزايش ظرفيت پهناي باند، بايد از سمت 
شــوراي عالي فضاي مجازي صادر شود و 

چنين اتفاقي تا امروز رخ نداده است.
اين در حالي اســت كه براساس مشاهده 

ميداني خبرنگار همشــهري روز گذشته 
سيســتم هاي ارتباطي چند سازمان مهم 
ازجمله 2 بانك هم بــراي انجام كارهايي 
مثل افتتاح حســاب براي ساعاتي قطع يا 

دچار اختالل بود.

 ادعاي افزايش 30درصدي پهناي باند
پارسا يوسفي، عضو كميته برنامه ريزي 
گــروه گرداننــدگان اينترنــت ايران 
در مــورد موضوع افزايــش پهناي باند 
بين الملل به همشهري مي گويد: »وقتي 
قرار است زيرســاخت پهناي بين الملل 
افزايش و توســعه يابد، شرايطي درنظر 
گرفته مي شــود؛ به عنوان مثــال، اگر 
3هزار گيگابيت ظرفيت داشــته باشيم 
براي 4هــزار گيگابيــت ظرفيت ايجاد 

مي كنيم.«
يوسفي با اشاره به اينكه اطالعي از ميزان 
هزينه براي پهناي باند بين الملل در كشور 
ندارد، مي گويد: »ايــن هزينه در دنيا رقم 
بااليــي نيســت و هزينه زيــادي ندارد. 
بنابراين افزايش پهنــاي باند كار خاصي 

نيست و يك فرايند عادي است.« 
اين كارشناس به گفته هاي برخي، مبني بر 
افزايش 30درصدي پهناي باند به ازاي هر 
3 ماه اشاره مي كند و معتقد است؛ »چنين 
اظهاراتي به نظر نمي رسد كه صحت داشته 

باشد«.
او با ذكر يك مثال عنوان مي كند: »گفته 
مي شــود كه در ســال 99حدود 2هزار 
گيگابيت ظرفيــت داشــته ايم. حال اگر 
هر 3ماه، افزايش 30درصــدي را درنظر 
بگيريم، االن بايد حدود 4ترابيت  پهناي 
باند بين الملل داشته باشــيم كه درواقع 

اينگونه نيست.« 
به گفته اين كارشــناس فنــاوري »حتي 
ما از اليــه انتقال به مشــتري هم، چنين 
ظرفيتي نداريم. اليه انتقال به مشــتري 
يعني مشتري ايراني بتواند اين ميزان باال از 

پهناي باند را مصرف كند«.
او مي گويــد: »ميزان زيــادي از ترافيك 
مشتري مربوط به مشتريان ADSL است 
يا جايي كه محدوديت انتقال داريم. يعني 
لســت مايلي)last mile( كه با مشترك 
داريم، به نحوي اســت كه نمي توان آن را 

ارتقا داد.« 
»لســت مايل« عبارتي اســت كه به طور 
گســترده در صنايع مخابراتي، تلويزيون 
كابلــي و اينترنت مــورد اســتفاده قرار 
مي گيــرد و بخشــي از زنجيره شــبكه 
مخابراتي را توصيف مي كنــد كه به طور 

فيزيكي به محل كاربر نهايي مي رسد.

علت اختالالت
عضو كميته برنامه ريزي گروه گردانندگان 
اينترنت ايران در مورد موضوع اختالالت 
مي گويد: »اگر گراف هــاي رادار ابر آروان 
را مشــاهده كنيم، نشان مي دهد كه روي 
بعضي از پلتفرم هاي ايرانــي هم اختالل 
داريم. با اين حال، ايــن پلتفرم ها اختالل 
ندارند و به خوبي در حال فعاليت هستند.« 
اين در حالي اســت كه يوســفي مشكل 
احتمالي را از ســرويس هاي زيرساختي 
مي داند و معتقد است كه بايد مشكل را در 
 TCP و پروتكل هاي DSN سرويس هاي

جست وجو كرد.
به گفتــه او »احتمــال دارد كــه ارتقاي 
سيستم فيلترينگ در جريان باشد يا تغيير 
در شبكه زيرساخت در حال رخ دادن است 

كه باعث اين اختالالت شده«.
با اين حال، يوسفي تأكيد مي كند: »بسيار 
بعيد اســت كه اين اختــالالت مربوط به 

پهناي باند بين الملل باشد«.
او مي گويد: »اگر كاربران دي ان  اس هاي 
 ping 8.8.8.8 يا 4.4.4.4 را با دســتور
روي رايانه هاي خود تست كنند، گاهي 
ممكن اســت اين اختالالت را مشاهده 

كنند.« 

با وجود گذشت چندين روز، اختالالت و كندي اينترنت كشور همچنان ادامه دارد 
كه گروهي آن را به خاطر افزايش نيافتن پهناي باند بين الملل مي دانند

دست وپنجه نرم كردن با 
همه گيري كوويد-19در 
2ســال اخير باعث شده 
است به شيوع آنفلوآنزاي فصلي به اندازه كافي توجه نشود؛ 
اين در حالي است كه آمارها نشان مي دهد تأثير جهاني اين 
بيماري سرسام آور است. 3تا 5ميليون مورد ابتال به نوع وخيم 
اين بيماري و نزديك به 650هزار مرگ ومير در سال، نشانه 
پررنگي از خطرناك بودن اين بيماري ويروسي است. تقريبا هر 
چند دهه، يك گونه جديد آنفلوآنزا از حيوانات سرايت مي كند 
و منجر به همه گيري مي شود، اما موارد ابتال و مرگ ومير بر 
اثر آنفلوآنزا در شرايطي رخ مي دهد كه سال هاست براي آن 
يك واكسن تعريف شــده تا از ابتال و مرگ ومير جلوگيري 
كند. واكسن هاي تك دوزي كه هر سال به بازار دارو مي آيند 
تنها براي جهش ويروس در همان ســال مناسب هستند و 
اثربخشي شان معموال به عددي بين 40تا 60درصد مي رسد.

نسل جديد واكسن ها
در شرايطي كه توليد و توزيع واكسن ساالنه آنفلوآنزا مطابق 
با جهش و نوع جديد اين ويــروس، كار زمانبر و هزينه بري 
است، نسل جديد واكســن هاي آنفلوآنزا با اثربخشي بسيار 
زياد ممكن است در سال هاي نزديك آينده وارد بازار شود كه 
براساس تكنولوژي mRNA توليد شده است و مي تواند صدها 

ميليون نفر را در برابر اين بيماري محافظت كند.
واكســن هاي ســنتي آنفلوآنزا ماه ها بايد در تخم مرغ رشد 
كنند تا آماده توليد و توزيع شــوند، اما واكسن هاي مبتني 
بر پلتفرم mRNA نســبتا خيلي سريع تر ساخته مي شوند. 
از نظر تئوري نحوه توليد ســريع تر آن بهتر مي تواند آن را با 
آنفلوآنزاي هر فصل تطبيق دهد و در ضمن با تزريق آن ممكن 
است پاسخ ايمني قوي تري نســبت به واكسن هاي سنتي 

آنفلوآنزا ايجاد كند.

شــركت هاي مدرنا كه يكي از 2ســازنده نخستين واكسن 
كوويد-19مبتني بر پلتفرم mRNA است و سانوفي شركت 
واكسن ســازي  فرانســوي، كارآزمايي خود را براي واكسن 

mRNA آنفلوآنزاي خود از تابستان امسال آغاز كردند.
 شــركت هاي فايزر و بيوان تك نيز ديگر ســازنده واكسن
كوويد-19با تكنولوژي mRNA بودند كه از  ماه گذشــته، 
تالش هاي خود را براي كارآزمايي واكســن آنفلوآنزا شروع 
كردند. شركت توليد كننده واكسن انگليسي به نام اسكوئرز 
نيز در حال برنامه ريزي براي تست يك واكسن مبتني بر اين 

پلتفرم براي آنفلوآنزاي سال آينده است.
هيچ كس نمي توانــد با اطمينــان بگويد كدام يــك از اين 
واكســن هاي 4فصل آنفلوآنزا در نهايت موفق مي شود، اما 
بســياري از متخصصان بــه آينده آن خوش بين هســتند. 
فناوري mRNA ممكن است براي ســاخت واكسن هايي 
طراحي شود كه ســال ها در برابر طيف وسيعي از گونه هاي 

آنفلوآنزا كار كنند.

تكامل سريع ويروس آنفلوآنزا
اگر 2نــوع از ويروس آنفلوآنزا وارد يك ســلول شــوند، 
مي توانند يك هيبريــد ژنتيك توليد كنند كــه آن را با 
موفقيت از ايمني ناشي از واكسن فراري دهند. اين ظرفيت 
فوق العاده براي تغيير كامال توصيف كننده علت شــيوع 
انواع جديد آنفلوآنزا در يك فصل و تسلط موارد جديد در 

همان سال است.
واكسن ســازان با افــزودن حداكثــر 4ســويه مختلف در 
فرمول هاي ســاالنه خود به اين جهش هاي پياپي پاســخ 
داده اند، اما از آنجا كه توليد واكسن در تخم مرغ روند بسيار 
كندي است، دانشمندان بايد چند  ماه قبل از فصل آنفلوآنزا 
گونه ها را درنظر بگيرند كه اغلب منجر به عدم تطابق با ورود 

ويروس تغيير شكل داده مي شود. 

شكست آنفلوآنزا با فناوري واكسن هاي كرونا
با نتايج اميدواركننده اي كه واكسن هاي كوويد-19با تكنولوژي mRNA داشتند، دانشمندان به ساخت 

واكسن هاي آنفلوآنزا با همين روش ترغيب شده اند 

بحران اختالل اینترنت کشور
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خبر نگار

به سوی آينده

 هنرپيشه 90ساله كانادايي امروز
به فضا مي رود

رقابت بين شركت هايي كه خدمات گردشــگري فضايي را ارائه 
مي دهند، وارد فاز تازه اي شده است. شركت بلو اوريجين اين بار با 
يك مسافر خاص مي خواهد هم ركوردشكني كند و هم خاطرات 
يك فيلم سينمايي را در اذهان زنده كند. با اين حال يك مشكل 
كوچك، برنامه آنها را كمي به تأخير انداخت. »ويليام شــاتنر«، 
خواننده، كارگردان و هنرپيشه كانادايي يك روز ديگر منتظر ماند 
تا بتواند به فضا سفر كند. به گزارش وب سايت اسپيس، شركت بلو 
اوريجين به دليل نگراني  از شرايط جوي و مساعد نبودن وضعيت 
آب و هوا، پرتاب »نيو شپرد« )New Shepard( خود را كه قرار 
است بازيگر فيلم »پيشتازان فضا« و 3نفر ديگر را به فضاي مدار 
زيرين زمين منتقل كند، به تأخيــر انداخت. اين ماموريت كه با 

نام NS-18شناخته مي شــود، از تگزاس غربي بلو اوريجين در 
نزديكي هاي شهر »ون هورن«، اســتارت مي خورد. نمايندگان 
شــركت بلو اوريجين روز يكشــنبه 10اكتبر )18مهر( از طريق 
توييتر اعالم كرده بودند كه انتظار دارند سه شنبه باد در اين منطقه 
نامطلوب باشــد و به همين دليل برنامه با 24ساعت تأخير انجام 
خواهد گرفت. پرتاب هم اكنون براي ســاعت 13:30چهارشنبه 
)امروز( به وقت گرينويچ )17به وقت تهران( برنامه ريزي شــده 
اســت و عالقه مندان مي توانند از طريق وب سايت اسپيس اين 
ماموريت را به صورت زنده تماشا كنند. ماموريت NS-18دومين 
پرتاب سرنشين دار »نيو شــپرد« و هجدهمين پرواز اين وسيله 
نقليه )نامي كه به آن مشهور شده اســت( خواهد بود. نخستين 
ماموريت سرنشين دار در روز بيستم  ماه ژوئيه به پايان رسيد و جف 
بزوس، مؤسس بلو اوريجين، برادرش مارك، پيشگام هوانوردي 
والي فانك و دانشجوي هلندي اليور دي من در يك برنامه كوتاه 
به فضاي زير مداري رفتند. در آن پرواز، دي من 18ساله و فانك 
82ســاله به ترتيب جوان ترين و مســن ترين افرادي بودند كه 
 تا كنون به فضا رسيده اند. حاال و درصورت حضور شاتنر 90ساله با
NS-18در فضا، او لقب مسن ترين فردي را كه به فضا رفته است از 
فانك خواهد گرفت. ويليام شاتنر در مجموعه فيلم هاي سينمايي 
پيشتازان فضا كه نخستين نســخه آن در سال1979اكران شده 
است، نقش كاپيتان جيمز تي كرك را بازي مي كرد. رقيب اصلي 
بلو اوريجين در صنعت گردشــگري فضايي زير مداري، شركت 
ويرجين گالكتيك اســت كه صندلي هاي موجود در هواپيماي 
فضايي VSS Unity خود را 450هزار دالر مي فروشد. با اين حال 
بلو اوريجين فاش نكرده كه هزينه بليت سوار شدن به »نيو شپرد« 
براي رفتن به فضا چقدر است. البته در مقايسه خدماتي كه اين دو 
شركت ارائه مي دهند بايد بگوييم كه »نيو شپرد« ارتفاع بيشتري 
نســبت به هواپيماي فضايي »ويرجين گالكتيك« طي مي كند. 
وســيله نقليه »بلو اوريجين« مي تواند تا 100كيلومتر از سطح 
زمين اوج بگيرد و اين درحالي اســت كه حداكثر ارتفاع درنظر 
گرفته شده براي سفينه »ويرجين گالكتيك«، 91كيلومتر است. 
شاتنر درباره اين ســفر مهيج مي گويد: »من مدت هاست درباره 
فضا شنيده ام. حاال از فرصت استفاده مي كنم تا خودم آن را ببينم. 

چه معجزه اي!«

اين روزها موضــوع بحران انرژي بــه يكي از 
اصلي ترين مباحث تبديل شــده است. به نظر فناوري

مي رســد كه ســرعت فناوري بــراي عبور از 
سوخت هاي ناپاك و رسيدن به انرژي تجديدپذير آنچنان كه 
بايد نيســت و اين موضوع باعــث ايجــاد نگراني هايي در 
كشــورهاي صنعتي جهــان ازجمله چين شــده اســت. 
كارشناســان انرژي و محافل علمي در اين كشــور به دنبال 
راهكارهايي براي توسعه فناوري درخصوص كاهش مصرف 
ســوخت هاي فســيلي هســتند، اما اين موضــوع نياز به 
برنامه ريزي بيشتري دارد. از نظر علمي، پديده تغييرات جوي 
يكي از نگراني هاي بيشتر دانشمندان است. موضوعي كه در 
فصل گرما با آتش ســوزي هاي متعددي خود را نشان داده، 
ممكن است در زمســتان به گونه اي ديگر جهانيان را شوكه 
كند. با اين شرايط بايد بگوييم كه هم اكنون نيز يك بحران 
انرژي بي سابقه، پيش از شروع فصل زمستان نيمكره شمالي، 
يعني زماني كه خانه ها، اداره هــا و كارخانه ها برق و گرماي 
بيشتري نياز دارند، بخش گســترده اي از جهان را فراگرفته 

است.

جاماندن علم 
به گزارش روزنامه گلوبال تايمز چين، لبنان روز شنبه و پس 
از تعطيلي 2نيروگاه بزرگ اين كشور به دليل كمبود سوخت 
دچار خاموشي كامل شد. در هندوستان، آرويند كجريوال، 
وزير ارشد دهلي روز شنبه در مورد بحران احتمالي برق در 
پايتخت هشــدار داد و گفت كه برخي از ايستگاه هاي اصلي 
تامين برق اكنون خالي از زغال ســنگ شــده اند. در اروپا، 
قيمت گاز طبيعي به شــدت افزايش يافته و نگراني بازار از 
تورم را برانگيخته اســت. در اياالت متحده هم شركت هاي 

برق به مشتريان هشدار داده اند كه قبوض برق در زمستان 
افزايش مي يابد و حتي ممكن است به دليل كمبود سوخت، 
خاموشي هم وجود داشته باشد. در چين، چندين استان در 
بحبوحه خالي شدن منابع زغال سنگ با كمبود برق روبه رو 
و ســاكنان محلي و كارخانه هاي شمال شــرقي چين دچار 
خاموشي شديد شــده اند. عالوه بر تقاضاي سرسام آور براي 
انرژي در شرايط بهبود اقتصادي جهان پس از كاهش شيوع 
ويروس كرونا، گمانه زني ها و سوء تفاهم هاي بسياري در مورد 
داليل بحران جهاني انرژي وجود دارد كه شــامل الگوهاي 
شديد آب و هوا، فشار براي كاهش توليد كربن و ساير موارد 

است. با تشديد بحران انرژي، نگراني هاي فزاينده اي در مورد 
حركت جهاني از مصرف سوخت هاي فسيلي كثيف به سمت 
انرژي هــاي تجديدپذير تميز وجود دارد. اين مشــكل تنها 
به گذار اقتصادي يك كشــور يا يك منطقه به سمت توسعه 
سبز محدود نمي شــود، بلكه معضلي اســت كه در سراسر 
جهان شــكل گرفته كه چالش ها و پيچيدگي هاي توســعه 
سبز را برجســته مي كند. از يك ســو، كاهش انتشار كربن، 
سرمايه گذاري در ظرفيت توليد جديد در بخش هاي انرژي 
سنتي را محدود كرده و بر منبع تغذيه سوخت هاي فسيلي 

فشار وارد كرده است.

در انتظار گسترش فناوري هاي جديد
از سوي ديگر، فناوري هاي جديد انرژي به اندازه كافي بالغ 
نشــده اند و ظرفيت توليد آنها به اندازه كافي سرعت رشد 
ندارد تا شــكاف بين عرضه و تقاضاي انــرژي را پر كند. از 
ديدگاه چين، بحران انرژي جهاني بار ديگر فوريت و اهميت 
تضمين امنيت و استقالل انرژي چين را يادآور شده است. 
درحالي كه زغال سنگ هنوز نقش عمده اي در تركيب انرژي 
چين دارد، وابستگي اين كشور به گاز طبيعي وارداتي، نفت 
خام و ســاير منابع انرژي در ســال هاي اخير به طور مداوم 
در حال افزايش بوده اســت. بحران جهاني انرژي ناگزير بر 
زنجيره هاي تامين داخلي و معيشــت ساكنان تأثير خواهد 
گذاشــت؛ زيرا قيمت ســوخت و انرژي همچنان در حال 
افزايش اســت. از آنجا كه رســيدن به انرژي سبز يك شبه 
اتفاق نمي افتد، وابســتگي چين به واردات ســوخت هاي 
فسيلي همچنان ادامه خواهد يافت. در طول فرايند انتقال، 
براي چين ضروري اســت كه بين كاهش انتشــار كربن و 
تضمين منابع پايدار انرژي تعادلي را ايجاد كند. چين بايد 
بهينه سازي تامين منابع انرژي خود را با بهينه سازي منابع 
داخلي، تنوع بخشيدن به منابع خارجي و حفاظت از ايمني 
مسيرهاي انتقال انرژي ادامه دهد. در اين ميان، اين كشور 
بايد مسير توسعه انرژي سبز خود را مجدداً بررسي و عوامل 
خطر احتمالي را برطرف كند. اين يك روند اجتناب ناپذير 
براي صنايع داخلي است كه استفاده از سوخت هاي فسيلي 
را كاهش داده و استفاده از محصوالت انرژي هاي تجديدپذير 
را افزايش دهند كه اين امر مســتلزم برنامه ريزي علمي و 
كامال سيستماتيك بيشتر براساس فناوري روز است. هرچه 
استقالل انرژي چين از طريق توسعه انرژي سبز قوي افزايش 
يابد، ابتكارهاي استراتژيك بيشــتري نيز به دست خواهد 
آمد. در درازمدت، تنها با كاهش وابســتگي به سوخت هاي 
فســيلي، چين مي تواند از محدوديت هاي اياالت متحده يا 
ساير نيروهاي خارجي در مورد تامين انرژي خارج شود. در 
عين حال چين برنامه هاي اجرايي خود به منظور جلوگيري 
از افزايش انتشار دي اكســيدكربن در مناطق و بخش هاي 
كليدي و همچنين يك ســري اقدامات حمايتي را به زودي 
منتشر و چارچوب سياســت »N+1« را براي پيك كربن و 

خنثي سازي آن ايجاد خواهد كرد.

جاماندن فناوري براي خالصي از سوخت هاي فسيلي
كشورهاي مختلف با بحران انرژي روبه رو هستند، اما هنوز فناوري هاي جديد نتوانسته اند اين مشكل جهاني را حل كنند 

   کارخانه ایمني
در دهه 90ميالدي، چند محقق براي ساخت واكسن مبتني بر mRNA بنيان كار را بنا كردند. ايده پشت اين تكنولوژي كامال با رويكرد 
تخم مرغي تفاوت داشت. درحقيقت دوزهاي جديد كاري مي كرد كه سلول هاي انسان خودشان يك كارخانه واكسن باشند. دانشمندان 
درواقع قصد داشتند يك مولكول mRNA بسازند با دستور ساخت پروتئين آنفلوآنزا و سپس آن را به سلول ها برسانند تا سلول ها 
كپي هايي از پروتئين ويروسي را بسازند. سلول هاي ايمني در حال عبور سپس پروتئين بيگانه را شناسايي كرده و با دفاع به مقابله با 
آن بپردازند. در سال 1993تيمي از دانشمندان فرانسوي نخستين آزمايش را روي اين مدل از واكسن آنفلوآنزا انجام دادند. واكسن ها 
پاسخ اميدواركننده اي در موش دادند، اما همچنان قابل توجه نبودند. از سوي ديگر، ســلول هاي حيواني برخي اوقات در پاسخ به 
واكسن هاي mRNA آنها را تخريب مي كنند؛ چراكه تصور مي كنند به يك دشمن خارجي تعلق دارد. بيش از 2دهه طول كشيد تا آن 
كارهاي آزمايشگاهي براي كارآزمايي انساني آماده شود. برخي مطالعات نشان مي دهد كه واكسن هاي mRNA ممكن است بسيار 
بهتر از واكسن هاي سنتي باشند. در مطالعه حيواني، اين واكسن ها دفاع وسيعي در برابر ويروس آنفلوآنزا داشته  و توانسته سيستم 

ايمني حيوانات را به خوبي براي توليد آنتي بادي تحريك و همچنين سلول هاي ايمني را براي حمله سلول هاي عفوني آماده كند.
اما مهم ترين نكته در اينجا سرعت ساخت واكسن هاي mRNA است كه به واكسن سازان اجازه مي دهد چند ماه بيشتر منتظر بمانند تا 
آن را با نوع جديدي از ويروس تطبيق بدهند. دكتر فيليپ دورميتز، رئيس بخش علمي فايزر مي گويد: اگر اين واكسن ها بتوانند ضمانت 
80درصدي براي اثربخشي بدهند، من مي گويم كه اين يك قدم مثبت در سالمت عمومي است. مزيت ديگر اين مدل از واكسن ها اين 
است كه براي سازندگان ساخت يك واكسن تركيبي را راحت تر مي كند. شركت مدرنا در 9سپتامبر نتايجي از جديدترين آزمايش 
واكسن تركيبي mRNA براي 3بيماري ويروس تنفسي كوويد-19، آنفلوآنزاي فصلي و پاتوژن معمولي كه به آن ويروس سينستال 

تنفسي مي گويند روي موش ارائه كردند كه در آن موش سطح بااليي از آنتي بادي را در برابر هر سه ويروس توليد كرد.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار
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افراد درون گــرا   آگاه 
باشند كه سبک زندگی 
ويژه كرونــا، موقت و 
گذراســت و برای خو 
نگرفتن بــا آن مراقب 
نيازهايشــان باشند. 
قطع روابط اجتماعي 
زنگ خطري براي اين 
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 مريم رســوليان، متخصص اعصاب و روان و دانشــيار گروه 
روانپزشكي دانشگاه علوم پزشــكي ايران، به موضوع انزوا در 
دوران پاندمي كرونا اشــاره مي كند و به همشهري مي گويد: 
»تحقيقات متعدد نشــان داده افراد در كنار همديگر حتي 
وقتي عاليق و مباحث مشتركي براي گفت وگو نداشته باشند، 
حال بهتري را تجربه مي كنند تا زماني كــه در انزوا و تنهايي 
به سرمي برند. در نتيجه همين در كنار هم بودن مي تواند باعث 
كاهش تنش در افراد شود. تحقيقات ديگري هم نشان داده 
كه تعامالت و ارتباطات اجتماعي افراد با يكديگر به سالمت 
روان آنها كمک مي كند، ايمني بدن شــان را باالتر مي برد و 
احتمال ابتال به بيماري هاي عفوني را كمتر مي كند«. به گفته 
رسوليان، احساس انزوا و به حاشيه رانده شدن، عامل مهمي 
در افسرده شدن افراد به شــمار مي رود. حتي اعالم مي شود 
كه انزواي اجتماعي يكي از عوامل خطر اقدام به خودكشي در 
افراد است. بنابراين حفظ تعامالت اجتماعي، نقش مهمي در 
سالمت روان افراد دارد. مي توان گفت مشكل عمده سالمت 
روان در قرن بيست و يكم، همين ماجراي افسردگي و احساس 
تنهايي است. رســوليان مي گويد: » در دوران كرونا اغلب به 

جاي رعايت فاصله فيزيكي ميان افراد، شاهد فاصله اجتماعي 
بوديم، بنابراين با وجود امكانات مجازي براي برقراري ارتباط، 
جاي خالي ارتباطات واقعي كامال احساس مي شود. اگرچه كه 
هنوز ارتباطات مجازي نتوانسته جاي ارتباطات واقعي را بگيرد 
اما براي آموزش، سرگرمي و يا انجام كارهاي اداري و... مورد 
استفاده قرار مي گيرد«. به گفته اين روانپزشک، هيچ وسيله  
ارتباطي ای نمي توانــد جايگزين ارتباطــات حضوري افراد 
شــود؛ »در دوران كرونا، مردم فاصله اجتماعي را تا حدودي 
پذيرفته و با آن كنار آمدند اما اين موضوع به معني اين نيست 
كه محروميت از حضور اجتماعي، اثرات منفي بر زندگي افراد 
نخواهد گذاشــت. افرادي كه مهارت زيادي بــراي برقراري 
ارتباطات اجتماعي ندارند، در دوران كرونا هم قادر به برقراري 
ارتباطات مجازي نيستند و به تدريج به سمت تنهايي كشيده 
مي شوند«. اين روانپزشک تأكيد مي كند كه عادت كردن به 
موقعيت هاي مختلف، از ويژگي انســان است، بنابراين افراد 
در شــرايطي كه ناچار به كاهش روابط اجتماعي اند، پس از 
مدتي به وضعيت پيش آمده عادت مي كنند. در ابتدا احساس 
امنيت مي  كنند اما اين تنهايي، آنها را به انزوا مي كشاند و در 

طوالني مدت برايشان كسالت آور و آسيب زا مي شود. با اينكه 
هم اكنون، از شدت ســختگيري هاي كرونايي كاسته شده و 
افراد ارتباطات بيشتري نسبت به قبل با هم دارند اما خيلي ها 
با دوركاري هايي كه همچنان براي بسياري از افراد ادامه دارد 
و تمايل نداشــتن به قرارگرفتن در جمع هاي چندين نفره، 
عمال به سمت انزوا پيش رفته اند. رسوليان مي گويد كه براي 
خارج شــدن از چنين وضعيتي، افراد بايد حداقل تعامالت را 
براي خود داشته باشــند و فرصتي براي حضور در اجتماع را 
براي خودشان فراهم كنند؛ »پاسخ به اين نياز بايد مستمر باشد 
و حتي اگر امكان ديدار مانند قبل هم فراهم نباشد، اما وجود آن 
الزامي است. جسم نياز به خوردن و آشاميدن دارد و هواي تازه و 
فعاليت فيزيكي را مي طلبد، محروميت از هر يک از اين نيازها، 
عوارض خودش را دارد، بنابراين تجربه دورشدن از اجتماع به 
هر دليلي، در طوالني  مدت افراد را به انزوا مي كشاند. رسوليان 
مي گويد: »با توجه به اينكه انسان موجودي اجتماعي است و 
تنهايي در طوالني مدت او را افسرده و در او احساس رانده شدن 
ايجاد مي كند، اينگونه احساسات منجر به غمگين ترشدنش 
مي شود«. براساس اعالم او، به همين دليل است كه سوگ هاي 
دوران كرونا بيشتر از سوگ هاي غيركرونايي آزاردهنده است. 
افراد داغديده در دوران كرونا نتوانستند هيجانات خود را در 
تعامل با ديگران تخليه كنند. درحالي كــه رويارويي افراد با 
ديگران هنگام سوگواري اين امكان را به آنها مي داد تا احساس 
تنهايي و ناراحتي كمتري را تجربه كنند و با فراهم شدن شرايط 
ابراز هيجانات منفي مثل غم، خشم و... تخليه هيجاني و آرامش 

بيشتري داشته باشند«.

تعطيلي مدارس؛ يكي از مصاديق انزوا
اين روانپزشک، يكي از مصاديق مهم انزوا را تعطيلي مدارس 
در دوران كرونــا مي داند؛ »به گفته بســياري از متخصصان، 
آموزش مجازي به ويژه در مقاطع پايين، كاســتي هاي زيادي 
نســبت به آموزش حضوري دارد، اين در شــرايطي است كه 
در فضاي مجازي، آموزش به طور كامل انجام نمي شــود. در 
اين ميان، فرصت تمركز روي پرورش دانش آموزان هم به اين 
شكل، بسيار كم شده اســت؛ چرا كه اين دانش آموزان امكان 
تعامل اجتماعي با همســاالن خود و به تبع آن رشد رواني و 
ظرفيت سازش با ديگران و حتي تجربه رقابت و ناكامي هاي 
اجتناب ناپذير را كه در رشــد آنها تأثير دارد، نداشــتند. اين 
مهارت ها را نمي شود به صورت مجازي به افراد ياد داد«. به گفته 

او، در چنين شرايطي، بخش مهمي از بسترهاي الزم براي رشد 
رواني- اجتماعي كودكان حذف شده است. گزارش هايي كه در 
مورد پيامدهاي تعطيلي مدارس در جنگ جهاني دوم منتشر 
شده، نشان مي دهد كه تعطيلي مدارس تا سال ها پس از جنگ، 
بر رشد رواني - اجتماعي كودكان، تأثير گذاشته است. براساس 
همين تجربه ، كشورهاي پيشرفته در دوران كوويد-19، مدت 
كمتري مدارس را تعطيل كردند؛ مثل كشورهاي سوئد و ژاپن. 
رسوليان با اعالم اينكه آموزش مجازي احتمال ترك تحصيل در 
طبقات اقتصادي پايين را افزايش مي دهد كه خود عامل كاهش 
رشد اقتصادي- اجتماعي خواهد شد، تأكيد مي كند: »تعطيلي 
مدارس در كشور ما بسيار طوالني شده و به داليل متعدد ازجمله 
كاهش اعتماد اجتماعي هنوز هم بسياري از والدين تمايلي به 
حضور فرزندانشان در مدارس ندارند. پذيرش خانواده ها براي 
حضور فرزندان شــان در مدارس از وظايــف مجموعه دولت 
است. بايد شــرايط اعتماد و آرامش فكري والدين فراهم شود 
و تدبيري براي امكان حضور بچه ها در مدارس انديشيده شود. 
در دوران كرونا نه تنها افراد بايد به فكر خودمراقبتي باشند، بلكه 
تعامالت اجتماعي را براي خود و فرزندانشان هم فراهم كنند، 
البته نقش حاكميت و ســازمان هاي مسئول هم در اين مورد 
بسيار مهم است و بايد امكان تعامل ايمن را در اختيار آنها قرار 
داد. در سال تحصيلي گذشته، بعضي مدارس شرايطي را براي 

ديدار دانش آمــوزان در برخي روزهاي 
هفته فراهم كــرده بودند، همين تالش 
براي برقراري حداقل روابــط هم اقدام 
مؤثري براي پرورش دانش آموزان است«.

رســوليان، مداخــالت حاكميتي براي 
فراهم كردن شرايط تعامالت اجتماعي را 
مهم مي داند و مي گويد: »اگر افراد روحيه 
خوبي نداشته باشند، قطعا بر عملكردشان 
در كار، تأثيرگذار خواهد بود. بررسي های 
انجام شده، ارتباط ميان هيجانات مثبت و 
ميزان كارآمدي افراد را تأييد كرده است. 
بر همين اســاس، ســازمان ها، مدارس 
و دانشــگاه ها در شــرايط فعلي، عالوه 
بر افزايش كارايي كاركنــان خود، بايد 
فكر حفظ ســالمت روان آنها و تعامالت 
اجتماعي شان باشند. « به گفته او، احساس 
تنهايي با احســاس تنها ماندن و ناتواني 

در برقراري ارتباط معنادار با افراد ديگر جامعه بسيار متفاوت 
است. تجربه تنهايي فيزيكي براي مدتی كوتاه مشكلي براي 
سالمت روان افراد به دنبال نخواهد داشت اما ادراك تنهايي يا 
احساس بي كسي و كنار گذاشته شدن يكي از احساسات عميق 
و مخرب براي هر فرد به شمار مي رود. او مي  گويد: »مسئله مهم 
ايجاد فرصت برقراري ارتباط است كه نبايد هيچ عاملي مانع از 
آن شود. مشكالت اقتصادي، استرس مضاعفي به مردم وارد 
مي كند، بنابراين براي حفظ سالمت روان نمي توان ارتباطات 

اجتماعي را ناديده گرفت«.

افراد دروان گرا، آسيب  بيشتري در دوران كرونا ديدند
عباس جواهري، روانشناس و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران 
به آسيب هاي ديگري از انزوا اشــاره مي كند و به همشهري 
مي گويد: »افراد با توجه به شخصيت و گرايشات ذاتي و تربيتي 

خود در عادت كردن به موضوع انزوا در دوران كرونا با يكديگر 
تفاوت دارند، افراد درون گرا عالقه زيــادي به برقراري روابط 
اجتماعي ندارند و با توجه به اينكــه انرژي خود را از تعامالت 
اجتماعي نمي گيرند، براي سازگاري با سبک زندگي متناسب 
با كرونا و انزواي ناشي از آن مستعدترند و مي توانند به راحتي 
با آن خو بگيرند و حتي لذت ببرند. اما اين اتفاق به معني اين 
نيست كه آنها نياز به تعامالت اجتماعي ندارند«. به گفته اين 
روانشناس، تمام افراد با هرنوع سليقه اي براي رشد شخصيت 
اجتماعي خود به بودن در جمع هــاي مختلف خانوادگي يا 
دوستان و آشنايان شــان نياز دارند. اما در مورد افراد برون گرا 
2موضوع مهم در دوران كرونا وجود دارد؛ يكي اينكه اين افراد 
نمي توانند به ســبک زندگي جديد در اين دوران و انزواي آن 
عادت كنند و دوم اينكه به محض اينكه بتوانند راه گريزي براي 
رهايي از اين شرايط جديد پيدا كنند، از آن براي بودن در جمع 
استفاده مي كنند. او مي گويد: » راه هاي گريز مي تواند تزريق 
واكسن يا شركت در اجتماعات كوچک با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي باشد يا حتي رفتن به سفر بدون توجه به پروتكل هاي 
بهداشتي«. به گفته جواهري، آسيب هايي كه افراد از نظر رواني 
در ســبک جديد زندگي انزواگونه در دوران كرونا مي بينند 
به چند عامل بســتگي دارد؛ يكي نيازهــاي رواني و ميزان 
آسيب پذيري و توانايي هاي افراد است؛ »طبيعي است فردي 
كه نياز بيشتري به تعامالت اجتماعي دارد در دوران كرونا از 
نظر رواني، آسيب بيشتري ببينند. همچنين افرادي كه قبل از 
شيوع ويروس كرونا هم مستعد بروز اختالالتي مانند وسواس 
يا مشكالتي ناشي از ترس و اضطراب بودند، با قرار گرفتن در 
شرايط كرونا آسيب هاي شديدتري را تجربه مي كنند«.  اين 
روانشناس به راهكار هايي كه افراد برون گرا براي مقابله با انزوا در 
دوران كرونا بايد در پيش بگيرند، اشاره مي كند و مي گويد:  »اين 
افراد بايد به نيازهايشان در مورد ارتباطات و تعامالت اجتماعي 
آگاه باشــند و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و با استفاده از 
راه هاي مختلف و ايمن آنها را بــرآورده كنند؛ يعني ديدارها 
حتي در محدوده فضاي مجازي نبايد فراموش شود«. جواهري 
مي گويد: »گاهي كمال گرايي سبب مي شود افراد ترجيح دهند 
تا پايان كرونا هيچ ديداري نداشته باشند، چرا كه ممكن است 
ديدارها با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، رضايت آنها را فراهم 
نكند«. به گفته او، در اين ميان افراد درون گرا در دوران كرونا، 
منزوي تر شده اند و بازگرداندن آنها به زندگي عادي سخت تر 
است. او به مشكل اين افراد هم اشاره مي كند و مي گويد: »افراد 
درون گرا بايد آگاه باشند كه سبک زندگي ويژه كرونا، موقت و 
گذراست و براي خو نگرفتن با آن مراقب نيازهايشان باشند. قطع 
روابط اجتماعي زنگ خطري براي اين افراد به شمار مي رود. 
حتي اگر از بودن در جمع لــذت نمي برند، باز هم بايد خود را 
در موقعيت ارتباطات اجتماعي قرار دهند«. به گفته جواهري، 
تحقيقات متعدد نشان مي دهد كه بخش عمده اي از سالمت 
روان در تعامالت اجتماعي تعريف مي شود. در شرايط بحراني 
كه موقت است، مي توان براي مدتي ســطح استانداردهاي 
برقراري روابط اجتماعي را كاهش داد اما براي طوالني مدت 

نمي توان چنين روشي را در پيش گرفت.

 افزايش افكار سياه در دوران كرونا
ماجراي انزواي ناشــي از شــيوع كرونا، تنها محدود به ايران 
نمي شود، با شيوع ويروس، تمام كشورها دچار پيامدهاي ناشي 
از آن شدند كه يكي از  اين پيامدها احساس تنهايي و انزواست. 
عليرضا حيدري، روانشناس و شاغل در بخش دپارتمان ملي 
خدمات بهداشت روان انگلستان هم درباره مشكالت احساس 
تنهايي افراد در دوران كرونا توضيحاتي به همشهري مي دهد. 
او مي گويد: »بخشی از  كســاني كه به اين دپارتمان مراجعه 
مي كنند يا فكر و قصد خودكشــي دارند يا اين كار را چندين 
بار انجام داده اند. هر بار هم يا به نحوي منصرف شده يا نجات 
پيدا كرده اند. اين افراد از اقشــار مختلفند و مي توانند از هر 
طبقه اي باشند. اين تماس ها قبل از كرونا به صورت حضوري، 
تلفني، ارســال پيامک يا ايميل بود. اما در دوران كرونا تعداد 
تماس هاي غيرحضوري بسيار بيشتر شد«. به گفته حيدري، 
مشكالت كرونا در هر طبقه اي به نحوي تأثير گذاشته است، 
نكته مهم اين اســت كه حتي عادت كردن به سبک زندگي 
دوران كرونا، از مشــكالت ثانويه اپيدمي اين ويروس است؛ 
»بسياري از افراد در دوران كرونا، عادت به برقراري ارتباطات 
تلفني كرده اند، احوالپرسي آنها محدود به فرستادن پيام شده 
است، خريدهايشان را آنالين انجام مي دهند، حتي به صورت 
غيرحضوري از سوي پزشک ويزيت مي شوند و به تدريج آنها 
به اين سبک زندگي عالقه مند شــده اند و ترجيح مي دهند 
پس از كرونا هم به اين شــكل ادامه دهند. حتي بعضي افراد 
ترجيح مي دهند به دوركاري هاي دوران كرونا هم ادامه دهند. 
اين موضوع داليل زيادي دارد و بيش از 
آنچه داليل رواني داشته باشد مي تواند 
با احساس راحتي بيشــتر افراد )اغلب 
درون گراها( در ارتباط باشــد«. به گفته 
حيدري، كنترل اين وضعيت براي دولت 
بسيار سخت تر شده است. مثال مركزي 
كه قبال درخواست هاي كمک از طريق 
تلفن را در 5دقيقه پاسخ مي داد، در دوران 
كرونا 45دقيقه زمــان نياز دارد، چرا كه 

ميزان تماس ها بسيار باال رفته است.
اين روانشناس مي گويد يكي از داليل مهم 
ابتالي بيشتر افراد به افسردگي هايي كه 
منجر به ايجاد افكار خودكشي مي شود، 
احساس تنهايي است كه به ويژه در دوران 
كرونا بســيار آزار دهنده تر از قبل شده 
است. اين در حالي است كه اين احساس 
در سنين سالمندي بيشتر است؛ چرا كه 
سبک زندگي آنها تغيير كرد. حيدري مي گويد: »براي كمک به 
افراد افسرده اي كه قصد خودكشي دارند، مي توان ذهن آنها را 
به سوي عوامل جايگزين  منحرف كرد. مثال قرارگرفتن اين افراد 
در كنار افرادي كه اميد زيادي به زندگي دارند، مي تواند احساس 
بهتري در آنها ايجاد كند. آنها بايد تالش كنند تعامالت بيشتري 
برقرار كنند«. به گفته اين روانشناس، دور شدن از جمع و عادت 
به انزوا، تبعات فردي و اجتماعي بسيار زيادي دارد و به نوعي 
مسري و قابل انتقال به ديگران است و مطلوب يک جامعه سالم 
نيست؛ »در انگلستان براي مقابله با چنين عاداتي، سعي شده 
به تدريج ديدارها از طريق گردهمايي ها و سمينارها امكان پذير 
شود تا افراد بتوانند بيشتر با يكديگر در ارتباط باشند. البته نبايد 
فراموش كرد كه مشكالت اقتصادي، بيكاري و ورشكست شدن 
بسياري از كارخانه ها و شركت هاي بزرگ به دليل شيوع كرونا، 
آسيب هاي رواني زيادي به افراد وارد كرده و قشر جوان از اينكه 

مي بيند نمي تواند درآمدزايي خوبي داشــته باشد، احساس 
نااميدي مي كند.«

كرونا؛ عامل ايجاد بحران در روابط اجتماعي
احساس انزوا و تنهايي به دليل شيوع كرونا، اما تنها موضوع بحث 
روانشناسان نيست، جامعه شناسان هم از آن به عنوان آسيب 
ياد مي كنند. مهدي اديبي، جامعه شناس و دانشيار گروه علوم 
اجتماعي اصفهان درباره تبعات احساس تنهايي بر جوامع به 
همشهري مي گويد: »براساس تعاريف در علم جامعه شناسي، 
افراد در تعامــل با يكديگر، زماني كه هدف مشــتركي دنبال 
مي كنند، مي توانند اجتماع را شكل دهند. آنها از اين طريق، 
نيازهايشان را برآورده مي كنند. درحالي كه افراد در تنهايي و به 
دور از ديگران، دچار نوعي شكست در برآورده شدن خواسته ها و 
نيازهاي خود مي شوند و اين احساس آنها را سرخورده مي كند«. 
به گفته اديبي، اين شــكل از انزواي اجتماعي در كرونا يكي از 
مشكالتي است كه در طوالني مدت، انسان ها و در نتيجه جامعه 
را دچار نوعي بيماري خواهد كرد. علم جامعه شناسي هم براي 
شناسايي و مطالعه همين رفتارهاي اجتماعي به وجود آمده 
اســت. درحالي كه جامعه و ارتباطات اجتماعي، توسط كرونا 
مورد تهديد قرار گرفته و روابط اجتماعي را دچار بحران كرده 
است. به گفته او، پويايي جامعه آسيب جدي ديده است و در اين 
شرايط نمي تواند رشد كند؛ »الزمه رشد جامعه، برخورداري از 
تعامل است كه در شرايط مختلف مي تواند به شكل هاي متفاوتي 
انجام شود. تعامالت اجتماعي مي توانند در گروه هاي كوچک 
اجتماعي براساس قوانيني خاص، دوستانه، سازش كارانه يا حتي 
خصمانه باشند. اما ويروس كرونا بحراني در تمام روابط اجتماعي 
افراد به وجود آورده است. تحقيقات نشــان داده افرادي كه با 
شبكه هاي اجتماعي در ارتباط نيستند و دايره دوستي هايشان 
كوچک است، بيشتر از افرادي كه روابط اجتماعي قوي دارند 
در معرض ابتال به آسيب هايي مثل افسردگي و خودكشي قرار 
دارند.« به گفته اديبي، تنهاگذاشتن افراد يكي از شكنجه هايي 
است كه براي انسان ها درنظر گرفته مي شود؛ شكنجه اي كه به 
نوعي در دوران كرونا به ويژه در ماه هاي اول شيوع، هم براي تمام 
افراد درنظر گرفته شده است. بنابراين طبيعي است آسيب ها و 

تبعات رواني منفي خود را هم به دنبال داشته باشد.
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روزگار   آدم های  منزوی
 متخصصان حوزه جامعه شناســي و ســالمت روان تاكيد مي كنند كه  احساس انزوا و

 به حاشيه رانده شدن در دوران كرونا، عامل تشديد افسردگي در جوامع است و احتمال 
خودكشــي را باال مي برد. دوركاري، آموزش از راه دور، خريدهــاي آنالين، ويزيت هاي 
غيرحضوري و ... ميل به گوشــه گيري و كاهش ارتباطات اجتماعي را باال برده اســت

يكتا فراهاني
خبرنگار

تنهايي و انزواطلبي؛ شاخصه اصلي كرونا
محمد حاتمي، رئيس سازمان نظام روانشناسي 

كشور ما نزديك به 20 ماه اســت كه تحت بحران كوويد-19 قرار دارد. تفاوت اين بحران با ساير بحران ها، وجود 
ابهام در تأثيرات و تبعات زياد آن است. شيوع اين ويروس، در كنار بيماري زايي، بر ابعاد مختلف زندگي اجتماعي ، 
ارتباطي و فردي افراد تأثير گذاشته است. در ابتداي شيوع، نوع رويارويي افراد با آن متفاوت بود. يعني اگر كسي به 
بيماري كرونا مبتال مي شد، سعي در پنهان كردن آن از ديگران داشت و مردم به آن به عنوان يك انگ نگاه مي كردند. 
زماني كه خانواده ها به دليل ابتال به اين بيماري، عزيزشان را از دست مي دادند، حتي نزديك ترين اقوام، دوستان و 
آشنايان هم نمي توانستند در مراسم خاكسپاري شركت كنند. مهم ترين اتفاق اين بود كه بازماندگان نمي توانستند 
خودشان را از نظر عاطفي تخليه كنند. هر چند كه با گذشت زمان، اين موضوع تعديل شد و هم اكنون، مواجهه 
افراد با اين بيماري عادي تر شد و ترس و اضطراب ناشي از ابتال كمتر شد. اما آسيب هاي ناشي از قرنطينه، رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و جدايي  افراد از يكديگر، تبعاتي را براي بيماران مبتال به كرونا به همراه داشت كه منجر به 
ايجاد احساس تنهايي در آنها شد. »تنهايي و انزوا طلبي« شاخصه اصلي كوويد- 19به شمار مي آيد. در عين حال، 
اثرات و فشار رواني كه افراد و خانواده ها مجبورند بر اثر اينگونه تنهايي ها تحمل كنند، خطر ايجاد افسردگي در 
آنها را باال مي برد. به همين دليل در بسياري  از موارد، حال جسماني افراد پس از ابتال به بيماري، بهبود پيدا مي كند؛ 
درحالي كه سالمت روان آنها به داليل مختلفي مانند تحمل دوري از جمع، تنهايي پس از سوگ هاي سنگين و 
پيچيده تا مدت ها با فرد همراه خواهد بود. تمام اين مشكالت و عوارض از پيامدهاي اصلي بيماري كروناست كه بايد 
جدي گرفته شود. البته مي توان گفت  با ارتقاي سطح سواد سالمت مردم و انگ زدايي، اوضاع بهتر شده؛ چرا كه اين 
بيماري به عنوان يك واقعيت زندگي پذيرفته شده است. با اين حال، تأثيرات رواني اين بيماري مانند تنهايي، انزوا، 
گوشه گزيني و افسردگي ناشي از كرونا بايد جدي گرفته شود و اختالالت ناشي از آن درمان شود. مسئوالن هم براي 
مقابله با اين شرايط حتما بايد تمهيداتي بينديشند، در غيراين صورت سالمت روان جامعه زير سؤال خواهد رفت.

گاه
ديد

مطالعات انجام شده درباره تنهايي 
و انزوا در دوران شيوع كرونا

   تحقيقات انجام شــده از سوي گروه 
روانپزشكان دانشگاه های تايوان، سيدني، 
اتاوا، تورنتو و ژاپن   نشان مي دهد: »افراد 
مسن بيشتر در معرض انزواي اجتماعي و 
تنهايي هستند؛ چرا كه از نظر عملكردي 
بســيار وابســته به اعضاي خانــواده يا 
حمايت خدمات اجتماعي هستند. قبل از 
همه گيري كوويد_19، تنهايي و انزواي 
اجتماعي در سراسر اروپا، اياالت متحده 
و چين رايــج بود )10تــا 40درصد( اما 
به دليل محدوديت هاي اعمال شده براي 
مهار شــيوع ويروس رقم آن بدتر شده 

است.«
  ريچارد وايســبورد، روانشــناس و 
مــدرس ارشــد دانشــكده تحصيالت 

تكميلي هاروارد اعالم كرده است: 
»63درصــد جوان ها نشــانه هاي قابل 
توجهي از اضطراب و افسردگي به دليل 
ميزان تنهايي ناشي از پاندمي كرونا را در 

ژوئن 2021تجربه كرده اند.« 
  مقاله منتشر شــده در نشريه نيچر، 
ژانويه 2021نشان داده: »در همه گيري 
كرونا بزرگساالن به طور همزمان، تحت 
نوعي انزواي اجتماعي قرار گرفته اند كه 
در جهان مدرن بي سابقه است.  داده هاي 
نظرســنجي از 309فرد بزرگســال در 
محدوده ســني 18تا 84ســال نشان 
مي دهد كه  بزرگســاالن جوان باالترين 
ســطح انزوا را را داشته اند. سطوح باالي 
مصرف مــواد به عنــوان يــک راهبرد 
مقابله اي با انــزواي اجتماعي هم وجود 

داشته است.« 
  براســاس گزارش نشــريه پزشكي 
لنست: »با افزايش اعمال محدوديت ها، 
نشانه هاي افسردگي و اضطراب و انزواي 
اجتماعي افزايش يافتــه و اين وضعيت 
براي كودكان به دليل دوري از دوستان 
و روال عادي مدرسه، همچنين دوري از 
تعامالت اجتماعي بسيار سخت تر است.« 
  وب ســايت sciencedirect هــم 
در تحقيقي با عنــوان »3 ماه تنهايي در 
زمان قرنطينــه« نوشــت: »31هزار و 
121بزرگســال آمريكايي پرسشــنامه 
مقياس تنهايي در شيوع كرونا را تكميل 
كردنــد و نتيجه آن نشــان مي دهد كه 
با وجود كاهــش محدوديت ها، نمرات 
تنهايي و انزوا، به ميــزان قابل توجهي 
افزايش يافته است و با وجود بازگشايي 
بسياري از جوامع، تنهايي همچنان باال 

مي رود.«
  مقاله منتشــر شــده در وب سايت 
biomedcentral  با عنــوان »انزواي 
اجتماعي و تنهايي در ميان افراد مســن 
در زمينه كوويد_19« انزواي اجتماعي 
بيشتر در زندگي ســالمندان را چالش 
جهاني خوانده است: »شــواهد فزاينده 
نشــان مي دهد كه انــزواي اجتماعي 
 ناشــي از تالش بــراي كاهش شــيوع 
كوويد-19مي توانــد خطــر پيامدهاي 
منفي بر سالمت انسان ها را افزايش داده 
و به طور بالقوه، تأثير عميقي بر سالمتي و 

رفاه آنها بگذارد.«

ين
ره ب

ذ

عصر انزوا و تنهايي است؛ كرونا  با شيوع گسترده و افسارگسيخته اش، مرزهاي 
ارتباطات اجتماعي را لرزاند و تعريف جديدي از روابط اجتماعي را بر مردم جهان 
تحميل كرد. پيش از آن با گسترش فعاليت شبكه هاي اجتماعي مجازي، فعاالن 
حوزه روان و جامعه شناسان بر افزايش ارتباطات اجتماعي حضوري و دور شدن 
افراد از فضاي مجازي تاكيد مي كردند اما كرونا، با سرايتش به تمام كشورها، خط 
بطالني شد بر تمام توصيه ها و پيشنهادهاي قبلي و افراد را به در خانه ماندن و قطع 
ارتباطات اجتماعي دعوت كرد. از 19 ماه گذشته تاكنون، رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي، ترجيع بند پروتكل هاي بهداشتي است و هر زمان اين فاصله گذاري 
رعايت نشد، پيك جديدي از شيوع در كشور، رخ داد. سفرها، تجمع ها، دور همي ها 
و حضور در مراكز خريد و ... نقطه عطف لشكركشي كرونا شناخته شد. دوركاري، 
آموزش از راه دور، خريدهاي آنالين، ويزيت هاي غيرحضوري و ... در اين مدت 

گسترش قابل توجهي پيدا كرد. مردم در خانه هايشان در گوشه اتاق هايشان، 
پشت ميزهايشان در تنهايي، خريد مي كردند، آموزش مي ديدند، با دوستانشان 
گفت وگوهاي محدودي در فضاي مجازي داشتند و حتي از سوي پزشك ويزيت 
مي شدند؛ سبك زندگي كه به مذاق خيلي ها خوش آمد و گروهي را هم منزوي تر 
كرد؛ اتفاقي كه از نظر روانشناسان و جامعه شناسان، آسيب  جدي به روابط سالم 
وارد كرده و با اينكه حاال ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي كم شده و مردم 
ارتباطات بيشتري دارند، اما همچنان مي توان نشانه هاي زندگي با سبك ديگري 
در دوران كرونا را در رفتارها و تعامالتشان شاهد بود. افزايش استرس و اضطراب، 
افسردگي و حتي اقدام به خودكشي از پيامدهاي همين انزوا و احساس تنهايي 
است. همشهري در پرونده اي ويژه، به تاثير شيوع كرونا بر ايجاد احساس انزوا و 

تنهايي در افراد پرداخته است.



اقتباس هاي اوليه شاهين مالت
شاهين مالت در طول تاريخ سينما سه بار ساخته شده و در 
واقع »شــاهين مالت« 1941به كارگرداني جان هيوستون 
نسخه بازسازي شده دو فيلم قبلي اســت كه برخالف رول 
معمول نسبت به نسخه هاي قديمي تر خود موفق تر از آب درآمده است و منتقدان نيز از آن 
استقبال شاياني كرده اند. در سال 1931و يك سال پس از نگارش كتاب »شاهين مالت« 
توسط دشيل همت، نخستين اقتباس سينمايي از اين اثر به كارگرداني »روي دل روت« 
ساخته شد. فيلم »شيطان با بانويي مالقات كرد« ساخته سال1936 به كارگرداني »ويليام 
ديترله« نيز اقتباسي آزاد بود از »شاهين مالت« دشــيل همت كه منتقدان آن را فيلمي 
كســل كننده و نازل ارزيابي كردند. هيچ يك از اين دو اقتباس اوليه در گيشه موفق عمل 

نكردند و از نظر تجاري فيلم هاي شكست خورده اي محسوب مي شوند.

شاهين مالت 1931
 »شاهين مالت« )1931( فيلمي به كارگرداني 
»روي دل روت« با بازي »ريكاردو كورتس« در 
نقش كارآگاه خصوصي »سم اسپيد« و »به به 
دنيلز« در نقش »روت وندرلي« اســت. »مائود 
فولتون«، »براون هولمز« و »لوسين هوبارد«، 
فيلمنامه اين فيلم را نوشته اند. نسخه اي از اين 
فيلم از ســال 1970در كتابخانه كنگره آمريكا 

نگهداري مي شود. اين فيلم در دوران پيش از دوران قانون سانسور تصاوير در آمريكا ساخته 
شد. بعدها تصاويري از اين فيلم حذف شد.

شيطان با بانويي مالقات كرد 1936
»شــيطان با بانويي مالقات كرد«، فيلمي در 
ژانر جنايي و برداشــتي آزاد از رمان »شاهين 
مالت« نوشــته دشــيل همت، اســت. در اين 
فيلم به كارگرداني »ويليام ديترله«، بازيگران 
مشهوري نظير »بت ديويس« و »وارن ويليام« 
نقش آفرينــي كرده انــد. »بازلــي كروتر« در 
نيويورك تايمز فيلم شيطان با بانويي مالقات 

كرد را فيلمي نازل در حد فيلم هاي ارزان قيمت توصيف كرد كه سزاوار است از آن به عنوان 
يك اثر كالسيك كسل كننده ياد شود.
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راستگو

» شاهين مالت «  هشتاد ساله شد

  شايد براي شما هم پيش آمده باشد؛ اينكه فيلمي 
برايتان تبديل شود به متر و معيار؛ با آن براي خودتان 
استانداردي درست كنيد و خوبي يا بدي فيلم ها را به 
نسبت دوري يا نزديكي با آن بسنجيد؛ مؤلفه هايش را 
در اين فيلم يا آن فيلم بجوييد يا رد ستارگانش را در 
فيلم هاي ديگر بزنيد. اين فيلم الزاماً به فهرست بازي 
)حاال ديگر بي معنا و مضحك( »ده فيلم محبوب عمر« 
راه پيدا نمي كند اما هميشه جايي در ذهن شما زنده 
اســت. چنين فيلمي ديگر از بند زمان رها مي شود، 
ديگر قدمت و سن و سال نمي شناسد و انگار ازلي،ابدي 
است؛ به خصوص كه هميشه در نمايش هاي گاه وبيگاه 
تلويزيوني، در ســينما تك يا جشــنواره و... جلوي 
چشمتان باشد؛ »شــاهين مالت« )كه حاال 80ساله 

شده است( مي تواند چنين فيلمي  باشد.
با گذشت 80سال از ساخته شــدن شاهين مالت و 
البته به لطف بسط و گسترش تئوري هاي سينمايي، 
مي توانيم راحت تر دليلي براي تبديل شدن اين فيلم 
به اثري معيار پيدا كنيم. آشناترين تئوري مي تواند 
همان »تئوري مؤلف« باشــد كه شــاهين مالت را 
به مثابه نمونه اي ترين فيلم جان هيوستن برمي رسد. 
تئوري بعدي كه به كارمان مي آيد »شــمايل نگاري 
ستاره« است و مطالعه موردي بازي همفري بوگارت 
در نقش سام اسپيد. بازي او موتور حركت پيش رونده 
و توقف ناپذير فيلم اســت و در چشم اندازي وسيع تر 
نقــش كارآگاه خصوصــي در هاليــوود را متحول 
كرد.»تاريخ نگاري نظام اســتوديويي« هم مي تواند 
عصاي دســتمان باشــد تا ببينيم چگونه نخستين 
تجربه كارگرداني جان هيوســتن در 35سالگي به 
اثري ماندگار در ميان مجموعــه توليدات كمپاني 
برادران وارنر بدل شد )هيوستن فيلم را با بودجه اي 
كمتر از ميزان مقرر تمام كرد و در گيشه هم حسابي 
فروخت(. از سوي ديگر شاهين مالت و »همشهري 
كين« كه هردو در يك سال و در 2كمپاني مختلف 
ساخته شدند، حال و هوايي كاماًل متفاوت با جريان 
غالب فيلمســازي در هاليوود اوايل دهه40 داشتند 
و درست به همين دليل تأثيري شــگرف بر دوران 

پس از خود باقي گذاشــتند. »تئوري ژانر« نيز ابزار 
مناسبي براي بررســي و مداقه شــاهين مالت در 
اختيارمان قرار مي دهد؛ ازآن رو كه اين فيلم را سنگ 
بناي ژانر نوار مي دانند و هر آنچه بعدها به مشخصه 
آثاري از اين  دســت بدل شــد )هم ازنظر سبكي و 
هم مضموني( عالي ترين ما  بــازای خود را اينجا پيدا 
مي كنــد. تئوري پردازان چپ گرا فيلــم را حكايتي 
تمثيلي در محكوميت تباهي جهان سرمايه داري و 
نقد حرص و آز درنظر مي آورند. دلبســتگان ادبيات 
و تحليل گران اقتباس هاي ســينمايي از آثار ادبي 
هم در مواجهه با اين فيلم دست خالي بازنمي گردند. 
نثر دشيل همت كمينه گرا و ســبك گرايانه است، 
اســتعاره ها و پيرايه هاي ادبي به نفع نگاه رئاليستي 
از داستان حذف شده اند، از توصيف احواالت دروني 
شــخصيت هايش پرهيز مي كند و همه چيز عيني، 
بيروني و »ديدني« است؛ مثاًل نمي نويسد سام اسپيد 
ترسيده بود بلكه لرزش دست هايش را توصيف مي كند 
يا نحوه مواجهه او با خبر به قتل رسيدن شريكش را در 
توصيف دقيق پيچيدن و آتش زدن سيگاري خالصه 
مي كند )از اين نمونه ها در كتاب بسيار است(. پيش از 
جان هيوستن، هاليوود 2بار تالش كرده بود داستان 
دشيل همت را به فيلم برگرداند و هر دو اقتباس به 
شكست هايي فاجعه بار ختم شده بودند )شاهين مالت 
به كارگرداني روي دل راث به سال1931 و »شيطان 
خانمي را مالقــات مي كند« بــه كارگرداني ويليام 
ديترله به سال 1936(. حاصل همين كوشش هاي 
نافرجام هيوســتن را به اقتباس دوباره از اين فيلم 
ترغيب كردند چون راه حل نهايي را يافته بود: وفاداري 
كامل به داستان با پرداخت بصري كامالً سبك گرايانه، 
حركت هاي دوربين و قاب بندي هــاي بيانگرايانه، 
معنادار كردن نحــوه حركت پرســوناژ ها در قاب و 
بازي هاي كنترل شــده، دقت در جزئيات صحنه و... 
اينها همه معادل سينمايي بي نقص براي نثر همت 
هستند كه مثل تيغ مي برد و جهاني مي سازد سرشار 
از ســياهي و بدبيني. اما اصلي ترين دليل موفقيت 
اقتباس هيوســتن را بايد در انتخــاب همين نگاه 
ســبك پردازانه جســت وجو كرد. مجسمه شاهين 

مالت بي ترديد يكي از 

بهترين مك گافين هاي تاريخ سينماســت. زماني 
كه كلمه پايان بر پرده يا )صفحــه تلويزيون( ظاهر 
مي شود و ما مي فهميم شــاهين مالت كه همه اين 
قتل ها،دروغ ها و جنگ ودعواها به خاطر رسيدن به آن 
راه افتاده، در حقيقت كمترين اهميت را در داستان 
داشته اســت، تازه اينجا به اين نتيجه مي رسيم كه 
در حقيقت در فيلم )درســت مانند داستان دشيل 
همت( پالت يا طرح و توطئه كم اهميت ترين بخش 
ماجرا بوده است؛ اگر در داستان موضوع صرفاً بهانه اي 
بوده تا ما از شــيوه روايت، توصيف صحنه ها، لحن 
انتخاب شده براي هر شــخصيت، كوتاهي يا بلندي 
جمله ها و پاراگراف ها لذت ببريم، در فيلم هم منبع 
اصلي لذت، نحوه كارگرداني و شكل روايت سينمايي 
است و نه الزاماً خود داســتان.  همه اين تئوري ها و 
نظريه ها به كنار، اگر همين خط را دنبال كنيم داليل 
ازلي،ابدي بودن شاهين مالت را بهتر درك مي كنيم. 
فيلم جان هيوستن هميشه تروتازه به نظر مي رسد و 
در عين كالسيك بودن سرتاپا مدرن است؛ كمي دقت 
كنيم مي بينيم تمام ترفندها، تكنيك ها و گرايش هاي 
فرمي ســينماي مدرن و امروزي جهان در آن به كار 
گرفته شده اند؛ آن هم در كمال خضوع و تواضع، بدون 

جاروجنجال جلوه فروشي هاي فيلم هاي امروزي.
شاهين مالت در همان نماي اول تمام داستان را براي ما 
تعريف مي كند، درواقع مثل راهنمايي مهربان دستمان 
را مي گيرد و به ما مي گويد چطور بايد فيلم را ببينيم. 
اين خودآگاهي مدرن در پالن سه ثانيه اي پنجره دفتر 
سام اسپيد از داخل عيان مي شــود. روي پنجره نام 
اسپيد و شريكش آرچر نوشته شده، بااينكه مي توانيم 
آن را بخوانيم اما به خاطر نمايش شــان از داخل اتاق، 
برعكس ديده مي شــوند و در پايان همين سكانس 
دوربين عقب مي كشــد و حاال سايه همين نوشته به 
شكل درست روي زمين افتاده. با همين دو پالن در 
اول و آخر نخستين ســكانس، فيلم به ما مي گويد به 
آنچه اول مي بيني اعتماد نكن چراكه اينجا ســايه ها 
راست گوترند. شاهين مالت با رويكردي مدرن يكي 
از كليدي ترين شخصيت ها را )ترزبي( اصاًل نشانمان 
نمي دهد اما توصيف دقيق او و احواالتش را از زبان مري 
استور مي شــنويم؛ به همين نسبت هركس پيش از 
ورود به قاب با چند جمله معرفي مي شود: قبل از ورود 
مري استور، منشي اسپيد درباره اش مي گويد خيلي 
خوشگل است، پيش از ديدن گاتمن )با بازي سيدني 
گرينستريت( مي فهميم كه چاق است و... . درحالي كه 
امروزه برداشــت بلند و گرفتن پالن/سكانس نشان 
قدرت در كارگرداني است و حسابي در سينماي مدرن 
هنري طرفدار دارد و از بال تار تا نوري بيلگه جيالن، از 
الكساندر سكوروف تا الزلو نمش سينماي خود را با آن 
نشان دار كرده اند، 80ســال پيش جان هيوستن در 
پالني 22دقيقه اي در اواخر فيلم همه شخصيت هايش 
را كنار هم جمع مي كند و دست به معجزه اي ديدني 
مي زند. در پايــان فيلم 3نفر كشته شــده اند )آرچر، 
ترزبي، جكوبي(، 4نفر زنداني شده اند )بريجيت، گاتمن، 
كايرو و ويلمر( ولي قرباني اصلي باز سام اسپيد است 
كه دوباره تنهاست، مجبور شده محبوبش را با دست 
خودش تحويل پليس بدهد و حقيقت تلخ زندگي را 
دوباره مزمزه كند. اسپيد هست تا هرگز يادمان نرود 
دنيا خارج پرده هم درست مثل جهان فيلم جاي خوبي 
براي زندگي نيست اما چاره ديگري هم نيست، بايد 
راهش را پيدا كنيم و با آن كنار بياييم. همين دليل براي 

هميشگي بودن شاهين مالت كافي است.

كاوه جاللي
روزنامه نگار

آرش نهاوندی
روزنامه نگار

خوب، عالي، درخشان
چرا شاهين مالت اتفاق مهمي در تاريخ سينماست 

 

اينكه چرا در ميان همه فيلم هاي كالسيك تاريخ سينما كه در 
سال1941 ساخته شده اند، براي نخستين فيلم جان هيوستن 
در مقام كارگردان، جشن تولد هشتادسالگي گرفت، به سه راهي 

است كه در اين فيلم با هم متقاطع مي شود.
ادبيات جنايي: ادبيات جنايي آمريكا در ميــان دو جنگ با 
آفرينش زير ژانر داستان هاي كارآگاهي خشن نقش عمده اي در 
عبور داستان هاي جنايي از خلق موقعيت هاي معمايي- جنايي 

به موقعيت هاي انساني - جنايي داشــت. موقعيت اجتماعي و 
اقتصادي همچون بحران بزرگ اقتصــادي آمريكا در دهه30، 
مجالت ادبي مانند نقاب سياه كه داستان جنايي منتشر مي كردند 
و نويسندگاني با مسلك چپ كه نگرش عميق تري از نويسندگان 
چــپ زده اروپايي به گرفتاري انســاني در ســاختارهاي نظام 
سرمايه داري داشتند، زمينه براي بروز آثاري چون شاهين مالت 
را فراهم كرد. دشــيل همت يكي از متعالي ترين شمايل هاي 
نويسندگان داستان هاي كارآگاهي خشن و شاهين مالت يكي از 

بهترين نمونه ها براي نفوذ به دنياي اين داستان هاست.
ســينماي جنايي: الگوهاي ســينماي جنايي در سينماي 
كالسيك هاليوود بارها محك خورده است. داستان بلند شاهين 
مالت دوبار قبل از آنكه به دست جان هيوستن برسد، ساخته شده 
بود. روندي كه اين سه اقتباس از سال 1931 تا سال 1941 طي 

مي كنند، نوعي تاريخ كوچك تحول اقتباس از داستان هاي جنايي 
در سينماي كالسيك آمريكاست. شــاهين مالت دروازه عبور 
سينماي جنايي كالسيك هاليوود به سياه تر شدن، تلخ ترشدن و 
اگزيستانسياليسمي شدن است. پرتاب به جهاني كه جنايت در 
آن معمايي براي يافتن قاتل نيست، بلكه روزنه اي براي شكستن 

پوسته سخت انسان مدرن است.
نوآر: ديگر امروز كسي نيست كه شاهين مالت را سرآغاز فيلم 
نوآر بداند. فيلم هاي ديگري كه لحن و طعم نوآري دارند، پيش از 
نخستين فيلم جان هيوستن در هاليوود و اروپا ساخته شده اند. 
نمونه شاخص آن »شبي در چهارراه« ســاخته ژان رنوار كه در 
10سال زودتر از شاهين مالت ساخته شده. اما مسئله اول نبودن، 
از جايگاه مهم ساخته هيوستن در شكل گيري پرمناقشه ترين 
عبارت مطالعات سينمايي نكاسته است. عبارتي فرانسوي كه 

براي توضيح يك پديده آمريكايي به كار رفت. در تاريخ فيلم نوآر 
شاهين مالت همچنان اهيمت خود را حفظ كرده است.

پس اگر براي هشتادسالگي شاهين مالت مي نويسيم، براي آن 
است كه به سه پديده مهم ادبيات جنايي، داستان هاي كارآگاهي 
خشن و فيلم هاي نوآر در يكي از اوج هاي خود بپردازيم. رماني كه 
سه بار در ايران ترجمه شده؛ پاورقي كتاب هفته با عنوان شاهين 
سياه با ترجمه ضمير )عبداهلل توكل( در ميانه دهه40، در سال 
77 با ترجمه حسن زيادلو و دهه 90 با ترجمه پرويز نصيري. با 
پخش هاي فراوان تلويزيوني در دهه60 شاهين مالت به يكي از 
فيلم هاي محبوب نويسندگاني تبديل شد كه اكنون ميانسالي را 

تجربه مي كنند.
هشتادسالگي اين فيلم- پديده ادبيات و سينماي جنايي را به فال 

نيك مي گيريم تا درباره آن بنويسيم، كه اين كار ماست.

يادداشت

جنگل آسفالت
 ناديده گرفتن جان هيوســتن توسط منتقدان 
پيرو نگــره مولف، خطايــي اســتراتژيك بود كه 
براســاس اش براي اثبات مثال هوارد هاكس بايد 
هيوستن كوچك شمرده مي شد و برای بزرگ كردن »خواب بزرگ« بايد »شاهين مالت« 
كوچك شمرده می شــد.  در طبقه بندي معروف اندرو ســاريس، هيوستن جزو كساني 
قرار گرفته كه انگار به شهرت و اعتباري بيش از آنچه استحقاقش را داشته دست يافته 
درحالي كه با تئوري و دسته بندي ساريس او »كم قدر از آنچه به نظر مي رسد« است. واقعا؟! 
فيلم ها در دسترس هستند و مي شود براساس شان قضاوت كرد. سازنده »شاهين مالت«، 
»گنج هاي سيه رامادره«، »جنگل آسفالت«، »موبي ديك«، »نابخشوده«، »ناجورها«، 
»شرف خانواده پريزي« و... كم قدر تر از آن چيزي است كه به نظر مي رسد؟ البته مي شود 
در كارنامه پرفراز و نشيب هيوستن در دهه هاي 60 و 70 فيلم هايي معمولي و حتي ضعيف 
يافت ولي خب كه چه؟ كدام حرفه اي شاغل در هاليوود با بيش از نيم قرن فعاليت هنري 
را مي توان سراغ گرفت كه همه فيلم هايش شاهكار باشد؟ تازه نكته اينجاست كه داستان 
ناديده گرفتن هيوســتن نه با فيلم هاي معمولي اش كه با آثار فوق العاده اي چون همين 
»شاهين مالت« شروع شد؛ پيشقراول نوآر هاي آمريكايي و آغازگر شمايلي به نام بوگارت 
كه نه مقهور كتاب دشيل همت مي شــود و نه ناديده اش مي گيرد )فيلم اقتباسي وفادار 
از رمان است و حذف و اضافه هايش نســبت به رمان آنقدر هوشمندانه است كه خودش 

مي تواند موضوع مقاله اي مستقل باشد(.
 داستان آشنايي ما با جان هيوستن با فيلم »فرار به سوي پيروزي« آغاز شد؛ فيلم 
فوتبالي دلچسبي كه از پله و آرديلس و بابي مور تا سيلور استالونه در آن حاضر بودند؛ 
از آن فيلم هاي معمولي هيوســتن در روزگاري كه به عنوان حرفه اي هرچه كه راه 
دستش بود مي ساخت. و البته فرار به سوي پيروزي هنوز هم در درام هاي ورزشي جزو 
آثار قابل تامل است؛ فيلمي جذاب و خوش ريتم كه دريبل هاي پله و سيو هاي استالونه 
را با مهارت به داستان فرار از اردوگاه پيوند زده بود. هنوز دهه60 به ميانه نرسيده بود 
كه فرار به سوي پيروزي را در سينما ديديم و كمي بعد تلويزيون »شاهين مالت« را در 
يك بعدازظهر دلگير جمعه روي آنتن برد و همه  چيز از همين جا شروع شد.  چند ماه 
بعد نقد درجه يك احمد اميني هم در مجله فيلم منتشر شد و ما را با ابعاد تازه اي از 
اين سياه و سفيد عجيب و غريب آشنا كرد  ؛ فيلمي كه در دل تاريكي و در شبكه اي از 
دروغ و خيانت دنيايش را ترسيم مي كرد و بعدها متوجه شديم كه خيلي چيزها در 

فيلم نوآر با همين نخستين ساخته جان هيوستن آغاز شده است.
 »شاهين مالت« شاهكار صحنه هاي دونفره است؛ دونفره هاي همفري بوگارت- مري 
 آستور، بوگارت- گرين استريت و بوگارت- پيتر لوره. مي شود گفت بيشتر جذابيت فيلم هم 
از همين صحنه هاي دونفره ديالوگ هاي نيش دار و ميزانسن  هاي دقيق هر سكانس ناشي 
مي شود. يكي از بهترين فصل هاي فيلم، آخرين سكانس دونفره بوگارت و مري آستور است؛ 
جايي كه براي كارآگاه سام اسپيد )همفري بوگارت( همه ماجرا روشن شده و بريجيت )مري 
آستور( نمي تواند رد خون حاصل از كشته شدن همكار سام  اسپيد را از دستانش پاك كند. 
حاال همه  چيز لو رفته و بريجيت ســعي مي كند مثل همه فصل هاي قبلي از جذابيتش 
براي نجات خود استفاده كند و با بهره از عالقه اي كه سام  اسپيد به او دارد خودش را از 
مهلكه نجات دهد. بريجيت از عشقش به سام اسپيد مي گويد اما اين ابراز عالقه هم ظاهرا 
تأثيري بر سام اســپيد ندارد. كار به التماس مي كشد و سام اسپيد با خونسردي غريبي 
بهترين ديالوگ هاي كل فيلم را به زبان مي آورد؛ »اميدوارم از اون گردن قشنگت دارت 
نزنن، عزيزم! شايد شانس بياري و ابد بگيري. در اون صورت، اگه دختر خوبي باشي بعد 
20سال مي آي بيرون. برات صبر مي كنم اما اگه دارت بزنن، هميشه يادت خواهم بود.« 
سام  اسپيد با بي رحمي، زن مورد عالقه اش را تســليم پليس مي كند. مجسمه شاهين 
مالت هم كه كلي آدم سر به دست آوردنش با هم جنگيدند و برايش مرتكب قتل و جنايت 
شدند قالبي از كار درمي آيد. بريجيت سوار آسانسور شده و نرده هاي آسانسور ما را، هم 
ياد زندان مي اندازد و هم پايين رفتنش حسي از سقوط را تداعي مي كند. نگاه تلخ سام 
 اسپيد در اين صحنه اين احساس را به ما منتقل مي كند كه او هم مثل بريجيت در حال 
سقوط است. در انتهاي داستان به نظر مي رسد برنده اي در كار نيست و ما با كلكسيوني 

از آدم هاي بازنده طرف هستيم.

پالن

  كارگردان و نويسنده فيلمنامه: جان هيوستون. بر مبناي رماني از دشيل 
همت. مدير فيلمبرداري: آرتور ادسن. تدوين: توماس ريچاردز . موسيقي: آدولف دوچ. 

بازيگران: همفري بوگارت )سام اسپيد(، مري آستور )بريجيت اوشانسي(، گالديس جورج )ايوا آرچر(، پيتر 
لور )جويل كايرو(، بارتن مك لين )ستوان كارآگاه دندي(، لي پاتريك )افي پرين(، سيدني گرين استريت 
)گاسپر گاتمن(، وارد بوند )كارآگاه تام پلهاوس(، جروم كووان )ميلز آرچر(، اليشا كوك جونيور )ويلمر كوك(، 
جيمز بورگ )لوك(، مواري آلپر )فرانك ريچمن(، جان هميلتن )برايان(، والتر هيوستون )كاپيتان جاكوبي(، 
اموري پارانل )مأمور كشتي پالوما(، رابرت هومان )پليس(، كريگتن هيل )تند نويس(، چارلز دريك، بيل هوپر، 
هانك مان )خبرنگاران( و جك ماور )اعالم كننده(. تهيه كنندگان: هال واليس و هنري بالنك. محصول: 1941 

آمريكا، برادران وارنر. سياه و سفيد، 100 دقيقه.

   زنــي كه خــودش را خانم وارلــي معرفي 
مي كند، به ســام اســپيد و مايلز آرچر، كه يك 
دفتر كارآگاهي خصوصي دارند، مراجعه مي كند 
و مي گويد شخصي به نام فلويد تزربي خواهرش 
را فريفته و با خود به سانفرانسيسكو آورده است. 
آرچر هنگام تعقيب تزربي به دســت ناشناسي 
كشته مي شود و طولي نمي كشد كه خود ترزبي 
هم به قتل مي رسد. مرد ناشناسي به نام جويل 
كايرو به اسپيد مراجعه مي كند و از او مي خواهد 
يك مجسمه شــاهين ســياه رنگ را در مقابل 
پنج هزار دالر بيابد و به او تســليم كند . اسپيد 

درمي يابد كه نام واقعي خانــم وارلي، بريجيت 
اوشانســي بوده و او نيز به دنبال مجسمه است. 
شخصي به نام گاتمن به اسپيد تلفن مي كند و 
در دو مالقات، راز شاهين مالت را براي او آشكار 
مي ســازد. درحالي كه همه به دنبال شــاهين 
هستند، كاپيتان جاكوبي در آخرين لحظه هاي 
زندگي اش شاهين را به دست اسپيد مي سپرد. 
اسپيد شاهين را تحويل گاتمن مي دهد. گاتمن 
مي فهمد كه مجسمه تقلبي است و به اتفاق كايرو 
به دنبال شاهين اصلي مي رود. اسپيد، اوشانسي و 

ديگران را به دست پليس مي سپارد.

شناسنامه

اولدفتر

درجستوجویتاريكی
  گذر ايام، پيشــرفت هاي فني، 
رقابت تجاري ميان سينما و تلويزيون 
و تب واقع نمايي مدت هــا بود كه 
سينماگران را در مقابل جادوي رنگ 
تسليم كرده بود. در ابتداي دهه 1970، دست كم در هاليوود كمتر فيلمي را 
مي شد يافت كه به شيوه دو دهه قبل سياه و سفيد توليد شود. اما دوران تازه 
فقط تصاوير را رنگي نكرده بود كه نگاه به سينما و واقعيت و به تبع آنها شكل 
روايت و بازي ها را نيز تغيير داده بود. »خداحافظي طوالني« )رابرت آلتمن، 
1973( در بحبوحه همين روزگار ساخته شد؛ براساس يكي از رمان هاي 
متأخر ريموند چندلر به همين نام كه 6سال پيش از مرگ اين نويسنده به 
سال 1953منتشر شده بود. با حضور قهرمان محبوب چندلر، فيليپ مارلو، 
كه ايفاي نقش اش بر عهده اليوت گولد گذاشته شده بود. فيلمنامه را لي 
بركت نوشت كه پيش تر فيلمنامه »خواب بزرگ« )هاوارد هاوكس، 1946( 
را براساس رمان مشهور چندلر به همين نام )يا به ترجمه قاسم هاشمي نژاد، 
خواب گران( نوشته بود. پس اگر سنت ها را درنظر بگيريم، آلتمن همه موارد 
الزم را براي ساخت يك نوآر گرد هم آورده بود؛ اقتباس از يك نويسنده 
مشهور و محبوب نوآر با قهرمان شناخته شده اش، فيلمنامه نويسي كه به 
نوشتن فيلمنامه هاي نوآر شهره بود و روايت داستان در ابتداي دهه 1950 
)يعني زمان واقعي رخدادهاي رمان اصلي(. شايد بر همين اساس بود كه 
خداحافظي طوالني به يكي از الگوهاي جرياني تبديل شد كه بعدتر نوآر نو 
خوانده مي شود؛ نوآري براساس الگوهاي تازه. فارغ از تغييرات طوالني در 
شكل و ظاهر فيلمي مثل خداحافظي طوالني با نوآرهاي كالسيك دهه هاي 
50– 1940 تكرار نام نوآر بيشتر يادآور محبوبيت و نفوذ اين جريان سينمايي 
بود. وگرنه فيلم آلتمن بسياري از الگوهاي آشنايي را كه براي سال ها به 
نوآر كالسيك نسبت داده مي شد، نقض كرده بود؛ از تصاوير رنگي گرفته 
تا آنچه منتقدان در زمان نمايش نوعي رخوت و كندي خواندند كه انگار 
ربطي به خاستگاه ادبي اثر و البته خاطره جمعي از اقتباس هاي پيشين از 
آثار چندلر نداشت. رنگ واقع گرايي دهه 1970 كم و بيش داشت بر همه  چيز 
سايه مي انداخت، پس تصور فيليپ مارلو در هيأت همفري بوگارد كم  و  بيش 
ناممكن مي نمود. شايد از همين رو بود كه خداحافظي طوالني در زمان نمايش 
مورد استقبال چنداني قرار نگرفت و در نهايت با شكست تجاري مواجه شد. 
با اين حال بازآفريني نوآر با اين فيلم نه فقط به پايان نرسيد كه همچون تبي 
به جان عالقه مندان سينما و حال و هواي غريب اين جريان سينمايي افتاد. 
به اين ترتيب حال و هواي نوآر هر به چندي در اشكال مختلف و حتي در 
فرهنگ هاي مختلف بازآفريني مي شود )نمونه هاي كره اي اش اين روزها 

مشهور و محبوب است(.
 همه اين تكرارها انگار يادآوري مي كنند كه پديــده فيلم نوآر از زمان 
شكل گيري اش تا نمايش »شــاهين مالت« )جان هيوستن، 1941( كه گاه 
نخستين فيلم مهم نوآر خوانده مي شد، چقدر محبوب است. اما فارغ از 
نشانه هاي بصري و شكلي كه در نوآرهاي سياه و سفيد آن قدر تكرار شد كه 
گاه اين جريان سينمايي با عنوان ژانري مستقل هم معرفي و خوانده شد، 
به نظر مي رسد كه ويژگي هاي مضموني نوآر به اندازه اين ويژگي ها اهميت 
دارد و احتماالً همين ويژگي هاست كه در تكرارهاي مداوم مدام بازسازي 
مي شوند؛ قهرمان تكروي تنها، خشن و حرفه اي، زنان دلربا، شخصيت هاي 
منفي خونسرد و بي رحم و بزه يا جنايتي كه به سينماگر فرصت مي دهد تا 
وجهي تيره از زندگي شهري و گاه هستي را تصوير كند. همه اينها در كنار 
هم احتماالً بيننده را وادار مي كند تا در مواجهه فيلم را نوآر بخواند. آنچنان 
كه در سال هاي بعد اين اصطالح نصيب فيلم هاي مختلفي از علمي – تخيلي 
گرفته تا جنايي، ابرقهرماني تا درام شــخصيت شد. به اين ترتيب به نظر 
مي رسد كه حتي حاال مي توان بي توجه به ويژگي هاي بصري اوليه آنچه نوآر 
گفته مي شد، فضايي تيره و تار را بازسازي كرد، فضايي كه قرار است نتيجه 
همان تيرگي زندگي شهري يا حتي هستي در مفهوم وسيع ترش باشد كه 
برآمده از وجوه تاريك و بدبينانه بشري است كه همواره محبوب فيلمسازان 

عالقه مند به نوآر بوده است.
 پس فارغ از هر شــكل و ظاهري نوآر انگار جرياني ابدي است و نتيجه 
دلبستگي ما به تيرگي وجودمان. پس تا آن زمان كه اين سياهي ها جلب مان 
مي كند البد مي توانيم انتظار داشته باشيم كه نوآر در شكلي جديد، با لهجه 
و ظاهري تازه با ويژگي هاي فرهنگي و جغرافيايي تازه اي دوباره  زاده شود و 

ما را با وجه سياه زندگي و هستي مان رها كند.

عليرضا محمودي
روزنامه نگار
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گذرگاه تاريك
   وقتــي جان هيوســتن تصميــم گرفت به عنــوان نخســتين تجربه 
كارگرداني اش ســراغ رمان معروف دشــيل همت برود، بايد به او يادآوري 
مي كردند كه برادران وارنر قبال »شــاهين مالت« را ساخته است، آن هم دو 
بار؛ نخستين اقتباس سينمايي از آن »شــاهين مالت« ساخته دل روث در 
سال1931 بود؛ روايتي ُكند و بي شــور و هيجان اما وفادار به رمان اصلي كه 
ريكاردو كورتز در نقش كارآگاه سام اسپيد در آن بازي قابل قبولي داشت اما با 
شكست تجاري روبه رو شد. برادران وارنر بار ديگر در سال1936روي اين رمان 
سرمايه گذاري كرد و تجربه ناموفق ديگري را با »شيطان با يك زن مالقات 
مي كند« رقم زد. اين بار به كارگرداني ويليــام ديترله و با نقش آفريني وارن 
ويليام و بت ديويس و تغيير رويكردي آشكار كه شاهكار غم انگيز، بي پرده و 
خشك همت، برجسته ترين جنايي نويس آمريكايي را به تركيبي از كمدي 

اسكروبال-رازآلود تبديل كرد.
هيوستن نقطه ضعف اين دو اثر را در فيلمنامه آنها مي دانست و معتقد بود 
كه مشكل اينجا بوده كه سناريست هاي قبلي به جاي آنكه با الهام از روح اثر 
همت، فيلمي متناسب با مديوم سينما بسازند، يا دقيقا عين رمان را تصوير 
كرده بودند )نسخه اول( يا اساسا به بيراهه زده بودند. وقتي هيوستن نوشتن 
فيلمنامه شاهين مالت را آغاز كرد، 10سالي بود كه به اين حرفه وارد شده 
بود. آنچه در اين رمان بيش از هر چيز او را جذب كرد، مخمصه پيچيده اي 
بود كه كارآگاه سام اسپيد، قهرمان داستان در آن گرفتار شده بود. او سعي 
كرد با توجه به ذات و جوهره وجودي قصــه آن را بپروراند. او نيز مثل ديگر 
خوانندگان رمــان همت تحت تأثير عبور تمثيلــي خيره كننده يك فراري 
در كتاب قرار گرفت كه ماجرايش از زبان اســپيد نقل مي شد؛ يك غريبه 
كوتاه قامت به نام فليت كرفت كه زماني ماموريت تعقيب و دستگيري او را 
داشت. روزي فليت كرفت از نزديكي يك محل ساخت وساز رد مي شد كه 
ميله سنگيني ســمت او افتاد و نزديك بود او را بكشد. اما بخت با او يار بود 
و آســيبي نديد. اينجا فليت كرفت ناگهان و بالجبار با يكي از ابعاد وجودي 
انسان -ناتواني او در كنترل اتفاقاتي كه خارج از حيطه اختيار و قدرتش روي 

مي  دهد- مواجه شد. 
»زندگي او مي توانست با اتفاق ساده اي كه خود در آن نقشي نداشت، پايان 
يابد اما خيلي تصادفي با يك فرار بموقع زندگي اش را تغيير داد. او كه تا آن 
روز مرد خانواده و قابل احترامي بود، هويتش را تغيير داد، به شــهر ديگري 
نقل مكان كرد، با زن ديگــري ازدواج كرد و خيلي راحــت و بي دغدغه به 
شــيوه جديد زندگي اش ادامه داد.« او خودش را با اتفاقات خارج از كنترل 
زندگي اش تطبيق داد و درحالي كه خودش را براي هر پيشامدي آماده كرده 
بود، ديگر هيچ يك از اين اتفاقات نيفتاد و او به نيفتادن آنها عادت كرد. اسپيد 
در صحبت هايش با فليت كرفت او را تأييد كرد كــه »راز زندگي در همين 

انعطاف پذيري است نه در تاراج لحظه ها!«
و البته خود هيوستن هم به اين جمله باور داشت. از اينجا به بعد همه فيلم هاي 
او با طرح و برنامه هاي بزرگ و پرآب وتاب آغاز شدند و با دست هاي خالي به 
پايان رسيدند. جمله مشهور »شاهين مالت« -چيزي كه رؤياها از آن ساخته 
مي شوند- هم به اين معني است كه اســپيد با تكرار الفاظ خسته كننده اش 
درباره پوچي با شــكوه، در پي فهميدن اين است كه چطور مجسمه شاهين 
طاليي مي تواند تجسم رؤياي طرفداران او باشد. هيوستن اعمال اين روش 
تعيين خط قصه را ابداع كــرد و اين جمله پيام او در طــول دوران فعاليت 

حرفه اي اش در 45سال بعد بود.
هيوستن هنرمندانه با مجسمه پرنده طاليي كه همه تبهكاران به دنبال آن 
بودند و به خاطر به دست  آوردن آن دســت به انجام هر كاري مي زدند، بازي 
مي كند و روي آن مانور مي دهد؛ اين مجســمه در فيلم هيوستن تمثيلي از 
آمال دست نيافتني انسان است كه در رمان هم از آن بهره گرفته و فراموش 
شده بود. فيلمساز از ســفرهاي شــاهين پرنده )در گذر از قرن ها و بر فراز 
قاره هاي مختلف(، به روايتي از طرح و توطئه و دسيســه مي رســد. به يك 
جور هالــه تارعنكبوت گونه از تمهيدات و تهديدهايي كه از گذشــته دور و 
نزديك در كمين اســپيد بودند و هر لحظه ممكن بود او را به دام بيندازند... 
همان تهديدهايي كه ســه تبهكار خائن و مجنون را به دام انداختند... ؛ اين 
سه نفر -كاسپر گاتمن )سيدني گرين اســتريت(، خانم واندرلي/بريجيت 
اوشانسي)مري آستور( و جوئل كايرو )پيتر لوره(كه در دستان هيوستن به سه 
دشمن همراه و دوست داشتني تبديل شدند. انسان هايي كه به اندازه شاهين 
دست نيافتني مي نمودند اما حرص و طمع آنها را فرسوده و به موجودات سطح 
پاييني تنزل داد . به همان اندازه اي كه شاهين طاليي و درخشان قصه ها، با 

لعاب نامرغوبي پوشانده شده است.
 جك ال. وارنر مدير استوديو قرار بود همدل و همراه پروژه باشد، اما زمزمه 
پرداختن به قصه گذر شاهين از جزيره مالت تا سانفرانسيسكو او را تحت تأثير 
قرار داد و اصرار كرد كه هيوستن براي  گاتمن ديالوگ هاي اضافي بنويسد 
و پيش درآمدي اضافه كند كه اصالت و پيشــينه شــاهين را توضيح  دهد. 
هيوستن هم با رضايت پذيرفت. نتيجه اين رويكرد يك داستان غيرمنسجم و 
سرهم بندي شده از جريان شاهين است. تنها چيزي كه به ياري فيلم مي آيد 

عالقه هيوستن به روايت خوب داستان به هرقيمت و در هر شرايطي است... 
در تصوير منحصربه فرد بوگارت از سام اسپيد، هيوستن هنرمندانه شخصيت 
يك مرد سرسخت، خشن، زيرك و با اعتمادبه نفس را مي سازد كه در رؤيايي 
با توطئه اي پيچيده و چالش برانگيز، قدرت تعقل و شــجاعتش را از دست 
مي دهد و تبهكاران چنان گيج و سرمســتش مي كنند كــه او را تا هرجايی 
مي كشانند... هر چند دغدغه مجنون وار دشــمنان، او را به مراتب مصمم تر 
مي كند تا پرده از رازها و معماهاي اطرافش بردارد. نتيجه كار تضاد و تعارضي 
است كه عالوه بر ظرافت متن سناريو و بعضا شوخ طبعي در ديالوگ ها، تند 
و گزنده و دلخوركننده اســت... اينجا بود كه »تأثر هيوستني« متولد شد؛ 
رويكردي بي نظير، ماهرانه و اســتادانه كه معموال بيشتر پژوهشگران حوزه 
سينما و منتقدين فيلم از آن غفلت مي كنند. چنين چيزي تا زمان درگذشت 
هيوستن در سال198۷ كامال ناديده گرفته شد تا جايي كه آخرين حرف او 
در بستر مرگ به دخترش آنجليكا اين بود كه »رهايشان كن، همه به جهنم 

بروند.« 
او براي اقتباس از رمان شاهين مالت آن را دوباره مهندسي كرد، كاراكترهاي 
اضافه را حذف و لوكيشن ها را به چند لوكيشن محدود كاهش داد؛ دفتر سام، 

اتاق هتل خانم اوشانسي، سوئيت گاتمن، 
آپارتمان سام و... ايده اصلي اين بود كه براي دنياي سام يك هزارتوي تنگ 
و تاريك، خسته كننده و طاقت فرسا ترسيم شود. در اين پروسه هيوستن در 
حال ابداع عناصري بود كه ما امروز به عنوان مولفه هاي فيلم نوآر مي شناسيم 
و به ديگر فيلمسازان نشان داد كه در درام جنايي شهري استفاده از فضاهاي 
تنگ و تاريك به لحاظ روانشناســي و عمق تماتيك همان اندازه مهم است 
كه چشم اندازهاي وسيع بيروني براي فيلم هاي وسترن نياز است... كمپاني 
برادران وارنر يك بار ديگر مداخله مي كند اما اين بار نتايج خوشايندي به همراه 
ندارد؛ چراكه در اين مرحله صحنه هاي غيرمنتظره و ناگهاني از فيلمبرداري 
از مناظر بيروني مايلز آرچر )جروم كوان در نقش همكار سام( اضافه مي شود. 
با هويت جالب فيلمبردار كه با دوربين عكاسي ذهني گرفته شده است. اين 
يك حقه پيش پا افتاده براي يك فيلم كارآگاهي است كه در حد و اندازه هاي 
هيوستن و سينمايش نيست. تنها لحظه طرح موضوع، زماني است كه انگار 

عمدا خودش را زنداني كرده است.
 ژان نگولسكو، يكي از رقباي هيوستن در كمپاني برادران وارنر بعدها ادعا 
كرد كه شــاهين مالت را او نوشــته و وقتي براي انجام يك پروژه دولتي به 
ماموريت رفته، هيوســتن اين پروژه آماده را ساخته اســت. ژان نگولسكو 
مي گفت كه هيوستن يك كپي از »تابوتي براي ديميتريوس« )1939(، تريلر 
جاسوسي اريك امبلر را به او داده كه درباره مردي به مرموزي و خطرناكي 
قهرمان شاهين بود. البته اين كار هم تا حد زيادي به سبك هيوستن نزديك 
بود. هيوســتن بعدا فيلمنامه كنايه آميز »سه بيگانه« )1946( را براي ژان 
نگولسكو نوشت؛ تغيير ديگري بر موضوع »ســه توطئه گر« شاهين مالت؛ 
گروهي كه سيدني گرين استريت و پيتر لوره را شامل مي شد. اما حقيقت 
اين بود كه شاهين مالت سراسر قلمروي براي ترك تازي هيوستن بود. اين 
فيلم هم مثل »همشهري كين« مهم ترين فيلم اول صاحب سبك در تاريخ 
هاليوود شد؛ از نوادري كه در گونه نوين ســينمايي خود، كامل، بي نقص و 

پخته ظاهر شد.
 هيوســتن در تمام مدت زندگي حرفه اي اش وامدار نخســتين تجربه 
درخشانش بود. در همه آثار بعدي همچون»گنج هاي سيرا مادره« )1948(، 
»جنگل آســفالت« )1950( »شــيطان را بــران« )1953( و »مردي كه 
مي خواست سلطان باشــد« )19۷5(، همچنان دلبســتگي به توطئه هاي 
كوچك نوميدانه را از دست نداد و گروه سه نفره اي كه تداعي گر مثلث گاتمن، 
اوشانسي و جوئل كايرو در شاهين مالت بودند، در بيشتر آنها حضور داشتند. 
به دليل همين توجه دقيق هيوستن به مكانيك سرقت،كالهبرداري، ساختار 
پيچيده و فاسد گنگ هايي كه آنها را آلوده كرده بودند و همچنين بي تمايلي 
او به اخالقي كردن جامعه در جايگاه مجرم و جنايتكار ســبب شد تا كمتر 

منتقدي مثل جيمز آگي، او را »آيزنشتاين تريلر« بنامد.
هيوستن هرگز فقر اخالقي سه شكارچي ديوانه شــاهين را برجسته نكرد. 
در عوض بعد از اتمام شــاهين مالت كه قرار بود نابودي اين دنياي سياه را 
در ميان شعله ها ببيند، دنيايي پوچ و مرگبار از نظر او و مخاطبانش گذشت 
كه به نظر مي رسيد طبيعي است كه هر انسان باوجداني مثل سام اسپيد را 
به انزواي گوشه هاي تنگ و اتاق هاي بســته براند. با نگاهي به مستندهاي 
جنگي دلهره آور هيوستن نظير »نبرد ســن پيترو« )1954( و »بگذار آنجا 
روشن باشد« )1946(كه تركيب نادري از انســانيت عميق و نگاه مغموم و 
سرزنش آميز به پديده جنگ به شمار مي روند، درمي يابيم كه هيوستن با سم 
اسپيد آرام آرام يك قهر حماسي بي نظير را براي زمانه اش طراحي كرده است.

گفت وگويي كه در ادامه مي خوانيد بخش كوتاهي از گفت وگوي بلند گيدئون 
باخمن با جان هيوستن است كه حين فيلمبرداري فيلم »انجيل« در شهر 
رم ايتاليا انجام شده اســت. باخمن در ابتدا توضيح مي دهد كه مالقات با 
هيوستن از گفت وگو با هر كارگرداني ديگري كه ديده آسان تر بوده است. بعدتر، و در سؤال اول، باخمن اشاره 
مي كند كه جان هيوستن از هاله اي رمانتيك برخوردار است كه او را به اندازه فيلم هايش  مشهور كرده است 
و به همين دليل براي شروع گفت وگو نيازي به مقدمه ندارد و يك راست مي رود سر اصل مطلب. پس ما هم 
در اينجا از هر توضيح اضافه اي مي پرهيزيم و مي گذاريم شما هم بدون مقدمه نظرات جان هيوستن كبير را 
درباره فيلمسازي، فيلمنامه نويسي و بازيگري بخوانيد. فقط ذكر اين نكته ضروري است كه اين گفت وگو در 

شماره پاييز سال1965 مجله »فيلم كوارتِرلي« منتشر شده است.

 چطور فيلم مي سازيد؟
به نظرم هيچ وقت ســاخت فيلم هايم با تدارك زيادي 
شروع نمي شــود. راســتش من اكثر مواقع احساس 
مي كنم كه فيلم هايم خودشان، خودشان را مي سازند. 
منظورم اين نيســت كه من در روند توليد مشــاركت 
نمي كنم اما خيلــي وقت ها دقيقا نمي توانم به شــما 
بگويم كه چطور ســر و كله ايده ها پيدا مي شود. براي 
مثال، من ابــداً با گفتن اينكــه »مي خواهم يك فيلم 
خاص بسازم« كارم را شــروع نمي كنم، ولي ايده اي، 
رماني، نمايشــنامه اي به ذهنم خطور مي كند. خيلي 
وقت ها چيزي كه 25يا 30سال پيش يا وقتي كه بچه 
بودم خوانده ام و براي مــدت زيادي فكرم را به خودش 
مشغول كرده اســت. اغلب اوقات فيلم هايم با چنين 
ايده هاي بالقوه اي شروع مي شود؛ چيزي كه از مدت ها 
قبل در من زندگي مي كرده است. گاهي وضع از اين هم 
قاراشميش تر است، با اين حال، وقتي از شما مي خواهند 
فيلمي بسازيد، اگر فكر مي كنيد به امتحانش مي ارزد، 
مثل يك جراح يا پزشك پا پيش مي گذاريد. تنها چيزي 
كه با اطمينان مي توانم بگويم اين اســت كه قاعده و 

قانوني ندارد.
 فيلمنامه چطور نوشته مي شود؟ تنهايي 
اين كار را انجام مي دهيد؟ و اين كار چقدر از شما 

وقت مي گيرد؟
باز هــم قاعــده و قانوني نــدارد. من ظــرف 2هفته 

فيلمنامه هايي نوشته ام و براساس شان فيلم ساخته ام. 
گاهي پيش آمده كه يك ســال و نيــم فقط روي يك 
فيلمنامه كار كرده ام. »شاهين مالت« در زمان بسيار 
كوتاهي نوشته شد، چون براساس كتاب بسيار خوبي 
بود و زياد الزم نبود كه چيزي به آن اضافه كنم. مسئله 
چسبيدن به ايده هاي خود كتاب بود؛ در واقع ساختن 
فيلمي براســاس كتاب. در »گنج هاي ســيرامادره« 
فيلمنامه را طي 4ـ3ماه نوشتم، اما از مدت ها پيش به 
آن فكر مي كردم. ساخت خود فيلم خيلي طول نكشيد، 
اما من ايده ســاخت آن را از پيش از جنگ داشتم. اين 

نخستين فيلمي بود كه بعد از جنگ ساختم.
 شما فيلمنامه گنج هاي سيرامادره را به 
تنهايي نوشتيد و به خاطرش يك اسكار گرفتيد. 
اما گاه با شخصي ديگر نمي نويسيد يا وقتي اشخاص 
ديگر براي شما فيلمنامه مي نويسند، شما مشاركت 
خيلي فعالي داريد و يا آنها را كامال به حال خودشان 

مي گذاريد؟ 
وقتي به تنهايي نمي نويسم- البته حتما به خاطر داريد 
كه من كارم را به عنوان فيلمنامه نويس شروع كردم و نه 
كارگردانـ   همكاري نزديكي با نويســنده دارم. تقريبا 
هميشه به طور مشترك مي نويسم. نويسنده صحنه اي را 
مي نويسد و بعد من روی آن كار مي كنم يا من صحنه اي 
را مي نويســم و بعد نويســنده ديگري دستي به سر و 
روي آن مي كشد. بيشتر وقت ها صحنه ها آنقدر بين مان 

رد و بدل مي شود تا باالخره جفت مان راضي شويم.
 مي توانيد برخي از اصولــي را كه براي 
تبديل ايده ها به فيلم به كار مي گيريد بيان كنيد؟ 
فكر مي كنيد قواعدي وجود دارد كه در نوشتن براي 

سينما بايد از آنها پيروي كرد؟
راســتش هر ايده اي طرح متفاوتــي را مي طلبد. من 
از وجود فرمول آماده اي بي خبرم، جــز اينكه فيلم ها 
به تعدادي صحنه مشخص تقســيم مي شوند و اينكه 
شــما مجبوري به محدوديت هاي خاصي كه در كار با 
زمان داري، مطابق با سوژه فيلم، توجه كني. براساس 
چيزي كه داري مي نويســي، بايد تصميم بگيري كه 
زمان را به صــورت متعادل بين كالم و كنش تقســيم 
كني. به نظر من، مثال، كالم به اندازه يك صحنه بصري 
ناب حامل كنش است و ديالوگ بايد به اندازه حركت 
فيزيكي داراي كنش باشــد. حس كنش مندي اي كه 
تماشــاگر دريافت مي كند، به طور مســاوي برآمده از 
چيزي است كه مي بيند و مي شنود. شيفتگي و توجه 
آدم به چيزي كه فيلمساز درست كرده، بايد به همان 
اندازه كه متوجه فكر و انديشه اســت، متوجه اتفاقي 
باشــد كه در فيلم مي افتد. در حقيقت، من وقتي كه 
مي نويســم واقعا نمي توانم كالم را از كنش جدا كنم. 
كنش نهايي- كنش مندي تركيب شده فيلم، مجموع 
كالم و تصوير- واقعا فقط در ذهن مشاهده كننده اتفاق 
مي افتد. بنابراين، من در نوشتن بايد حسي از پيشرفت 
كلي را با تمــام امكاناتي كه در اختيارم اســت منتقل 
كنم: كالم و تصاوير و صداها و هر چيز ديگري كه فيلم 

را مي سازد.
 اين سؤالي اساســي درباره فيلم هايي 
كه از آثار ادبي اقتباس مي شــوند ايجاد مي كند: 
در يك كتاب چيزهاي زيادي هست كه نمي تواني 
ببيني يا بشــنوي، اما  هنگام خواندن به تصاوير و 
احساســات دروني خودت ترجمه شان مي كني؛ 
احساســاتي كه نه از طريق ديالوگ و نه از طريق 
كنش در تو خلق مي شوند. اين احساسات را چطور 

هيچ قاعده و قانـونی وجود ندارد
گفت وگو با جان هيوستن درباره فيلمسازي، فيلمنامه نويسي و بازيگري 

جان هيوستن در سال1941 دســت به ريسكي بزرگ زد و 
ساخت اقتباس ســينمايي رمان »شاهين مالت« اثر دشيل 
همت را با استفاده از گروهي از بازيگران مطرح و درحالي كه 
2اقتباس سينمايي قبلي از اين اثر، از نظر تجاري شكست خورده بودند، براي نخستين تجربه كارگرداني خود برگزيد. 
او توانست در شاهين مالت با بازي گرفتن از همفري بوگارت در نقش »سم اسپيد« نام وي را براي هميشه با اين فيلم 
پيوند بزند و سرنوشت وي را براي هميشه تغيير دهد. همفري بوگارت در شاهين مالت جان هيوستن براي هميشه با 
نقش مكمل خداحافظي كرد و در سال هاي باقي مانده فعاليت سينماي خود، در قامت يك بازيگر مطرح براي فيلم هاي 

بزرگ ظاهر شد. در اين بخش نگاهي داريم به عواملي كه در موفقيت شاهين مالت دست داشتند.

دشيل همت 47ساله و شاهين مالت جان هيوستن
دشــيل همت كــه او را از 
اســطوره هاي جنايي نويس 
آمريكايي در ســده بيستم 
مي شناسند در سال1930و 
در 34سالگي رمان شاهين 
مالــت را نوشــت، از ايــن 
رمان، در سال هاي 1931و 

1936دو اقتباس سينمايي ســاخته شد اما مهم ترين 
و مشــهور ترين اقتباس سينمايي شــاهين مالت را در 
سال 1941جان هيوستن به همراه گروهي از بازيگران 

بزرگ آن زمان ساخت. دشيل همت در زمان اكران فيلم 
شاهين مالت جان هيوستن 4۷ســاله بود. سم اسپيد 
تنها كارآگاه سينمايي »دشيل« نبود، زوج كارآگاهان 
»نيك و نورا« نيز ديگر كارآگاهان »دشــيل« بودند كه 
با رمان »مرد الغر « و ســاخت اقتباس سينمايي از آن 
به تماشاگران سينما معرفي شدند، در فاصله سال های 
1934تا 194۷تعدادي فيلم با اقتباس از داستان هاي 
اين دو شخصيت خيالي ســاخته شد. كتاب »محصول 
قرمز« دشــيل همت، نيز در زمره 100اثر برتر ادبيات 
انگليسي نگاشته شــده در فاصله ســال هاي 1923تا 

2005قرار گرفته است.

شهرت جان هيوستن با شاهين مالت در 35سالگي
جــان هيوســتن از معدود 
كارگرداناني است كه در سن 
35سالگي و با ساخت نخستين 
فيلم خود، شــاهين مالت، به 
شهرت جهاني و جاودان رسيد. 
پدر جان هيوستن از بازيگران 
بزرگ سينما در زمان خود بود. 

او بعدها در تعدادي از فيلم هاي فرزندش نيز نقش آفريني 
كرد و جان هيوســتن با اتكا به اين پشــتوانه كار خود را با 
فيلمنامه نويســي در فيلم هايي نظير »قتل هاي خيابان 
مورگ« و »نظم و قانون« هر دو ســاخته شــده در سال 
1932، شروع كرد اما همكاري او با »رائول والش« به عنوان 
فيلمنامه نويس فيلم»ســيراي مرتفع«)1941(، نام او را 
به عنوان يك فيلمنامه نويس متبحر بر سر زبان ها انداخت 
و آشنايي وي با همفري بوگارت بر سر صحنه همين فيلم 
نيز زمينه ســاز همكاري اين دو در شاهين مالت به عنوان 
نخستين تجربه كارگرداني جان هيوستن شد. هيوستن در 
واقع در زمان ساخت شاهين مالت ريسك بزرگي را پذيرفت؛ 
چرا كه 2نسخه قبلي اين فيلم كه با اقتباس از كتاب دشيل 

ناهيد پيشور
مترجم و روزنامه نگار

محمد مقدسي
روزنامه نگار

گيدئون باخمن
ترجمه: محمدناصر احدي

راز جاودانه شدن جان هيوستن
»شاهين مالت« به عنوان نخستين فيلم جان هيوستن با حضور همفري بوگارت، مري آستور و پيتر لور،  از موفق ترين 

اقتباس هاي تاريخ سينما محسوب مي شود
آرش نهاوندي

روزنامه نگار

  ريموند چندلر كه هم قطار، 
مريد و رقيب دشيل همت در 
مجله »نقاب ســياه« بود، در 
ستايش همت در مقاله مشهور »هنر ســاده قتل« نوشته بود: »همت 
قتل را از گلدان ونيزي بيرون آورد و به خيابان انداخت.«؛ اين ستايش از 
همت به اين دليل است كه تا پيش از انتشار مجله نقاب سياه، داستان هاي 
جنايي آمريكايي تنها گرته برداري اي از داستان هاي انگليسي بودند. آن 
زمان داســتان هاي »كانن دويل« با قهرمان معروفش شرلوك هلمز و 
شــيوه هاي نبوغ آميز او در حل معماي داســتان از يك سو مخاطبان 
بسياري در آمريكا داشتند و از سوي ديگر نويسندگان زن انگليسي با آثار 
متعدد خود عصر طاليي داستان جنايي را رقم زده بودند. مشهورترين 
نويسنده زن انگليسي در آن زمان، آگاتا كريستي بود. شيوه روايت اكثر 
داستان هاي كريستي براســاس قتلي بود كه در مهماني هاي اشرافي، 
روستايي كوچك در انگلستان يا سفر تفريحي تعدادي اشراف زاده به 
محل خاصي اتفاق مي افتاد. كارآگاه داســتان هاي او كه بيشتر اوقات 
شخصيتي وسواسي و عصاقورت داده  از طبقات باالي جامعه بود، در ميان 
مهمانان و ساكنان عمارت پرسه مي زد و در نهايت همه را جمع مي كرد تا 
در تك گويي بليغي راز جنايت را افشا كند. در همه اين ماجراها، كارآگاه 
دستياري داشت كه از نظر هوشي، فرسنگ ها با قهرمان داستان فاصله 

داشت و در واقع نماينده مردمان معمولي بود.

در همان دوران در اين سوي اقيانوس اطلس، مرد جنگ ديده اي زندگي 
مي كرد كه زير پوست شهر سانفرانسيسكو تجربه مي اندوخت؛ دشيل 
همت مدتي به عنوان كارآگاه خصوصي براي آژانسي به نام »پينكرتون« 
كار كرد. تجربه هــاي او در آن دوران بــه او آموخت واقعيت جنايت ها 
و جرم ها در شــهر با چيزي كه از عصر طاليي و انگلستان  آمده، بسيار 
متفاوت است. اين تجربه ها سبب شد سبك نوشتن او از تقليد سبك 
انگليسي داستان هاي جنايي و كارآگاهي به سمت خلق زيرژانر جديد 
»هارد بويلد« يا »داســتان كارآگاهي خشــن« برود؛ در واقع داستان 
كارآگاهي خشن ساخته همت، شورشي بود ضد سرمايه داري و سبك 
داستان گويي عصر طاليي داستان جنايي. اين زيرژانر كه با دشيل همت 
آغاز شد و به دست ريموند چندلر به كمال رسيد، تا امروز در چرخه هاي 

مختلف ادامه پيدا كرده است.
دشيل همت كار نوشــتن خود را با چاپ داستان هايش در مجله نقاب 
سياه آغاز كرد؛ مجله اي كه عالوه بر داستان هاي جنايي انواع داستان ها 
در ژانرهاي وسترن، رمانس، وحشت و علمي -تخيلي را هم چاپ مي كرد. 
عامل اصلي اي كه سبب چاپ داستان كارآگاهي خشن و رونق آن شد، 
سردبير و ويراستار مجله نقاب سياه بود كه از نويسندگان داستان هاي 
جنايي اش روايت هاي واقعي تر و اصيل  مي خواست. او از همت خواست 
كه داستان هايي واقعي بنويسد و همت كه منتظر چنين فرصتي بود، در 
پاسخ اين درخواست نوشت كه براي اينكه قتل واقعي باشد، بايد قرباني 

هم واقعي باشد. به اين ترتيب همت همه پيوند هايش را با شيوه روايت 
انگليسي گسست و داستان هايش را به دل خيابان برد. همت، داستان 
جنايي را از ساختمان هاي اشرافي و تجمل فئودالي بيرون كشيد و به 
محل اصلي اش آورد. داستان هاي كارآگاهي اگرچه در بنياد و ريشه ها 
همان جست وجوي عامل جنايت براساس استدالل و تيزهوشي كارآگاه 
بودند اما در زيرژانر داستان كارآگاهي خشن، كارآگاه به جاي استدالل و 
پرس وجوي محترمانه به خشونت متوسل مي شد و زور بازو، زبان تند و 
پركنايه  وكله شقي و جسارتش بود كه از بسياري از خرده روايت ها عبور 
مي كرد و از دل آشفتگي و هرج  و  مرج محض داستان-كه از نشانه هاي 

دنياي واقعي بود-گناهكار را پيدا مي كرد.
داستان هاي همت ريشه در داستان هاي عامه پسند وسترن قرن نوزدهم 
داشتند. با شكل گيري و بزرگ شدن شــهرها، كابوي بي نام و يكه بزن 
داستان هاي وسترن در قالب كارآگاه خصوصي در داستان هاي مجالت 
عامه پسند حضور پيدا مي كرد. آثار ناشي از جنگ اول جهاني، بحران 
منع مصرف مشروبات الكلي در آمريكا و گسترش بي مهار زندگي شهري 
و به تبع آن، افزايش جنايات سازمان يافته و گروه هاي گانگستري سبب 
مي شد قهرمان اين داستان ها، قهرمان كالسيكي نباشد؛ او انسان روزگار 
مدرن بود. اصول اخالقي براي او بسيار پيچيده تر از آن چيزي بود كه قباًل 
در داستان هاي عصر طاليي تجربه كرده  بوديم. يكي از ابتكار هاي همت 
در خلق اين جهان داستاني استفاده از زبان كوچه و بازار بود. مخاطب اين 
داستان ها از طبقات كارگري و فرودست بودند و همت هم داستان هايش 
را  از زبان همان ها مي نوشت؛ زباني پر از بددهني و زخم زبان با توصيفي 
مستقيم و جمالت كوتاه. از همين روست كه همت را گاهي با همينگوي 
مقايسه مي كنند. چندلر كه همت را هم رقيب و هم به نوعي مرشد خود 
مي ديد، اين زبان كوچه بازاري را ارتقا داد، روح شاعرانه و كلبي مسلكانه اي 

هم در آن دميد و به نوعي اين سبك نوشتار را جاودانه كرد.
شاهين مالت، اثر شاخص همت و از نخستين نمونه هاي آثار كارآگاهي 
خشن بود. قهرمان اين داستان، برخالف داستان هاي كوتاه همت كه در 
آن قهرمانان نام خاصي نداشتند، اسم خاصي داشت. سام اسِپيد، كارآگاه 
همت، قهرماني خاكستري و عجيب بود كه خواننده را به ياد قهرمانان 
بي نام داستان هاي وسترن مي انداخت. در ابتداي داستان مرگ همكار 
اسپيد به خاطر پيشينه اي كه با هم داشتند، نه تنها او را ناراحت نمي كند 
بلكه به خاطر انگيزه هاي شخصي اش در جمع مظنونين قتل هم قرار 
مي گيرد. از سوي ديگر كارآگاه داستان همت، در اوقات خصوصي اش 

بيشتر دون ژوان مي نمايد تا سلحشوري كه در پي اجراي عدالت باشد.
همت در شاهين مالت، به عنوان كار شاخص سبكش، از فرمول هميشگي 
خود استفاده مي كند. او شرايط را جوري مهيا مي كند كه همه آدم هاي 
درگير ماجرا به جان هم بيفتند و با كناركشيدن قهرمانش كاري مي كند 
كه با تماشاي اين آشوب بتواند حقيقت را بيرون بكشد. شاهين مالت از 

آن جهت كه درون مايه اش نمايش حرص و تقلب انسان آن زمان است، 
پررنگ ترين كنايه هنري همت به جهان سرمايه داري هم هست.

داستان كارآگاهي خشن، داستاني مردانه است كه زنان يا زينت بخش 
صحنه هستند يا نقش شان در قالب سنتي آن جامعه تعريف مي شود يا 
اينكه برهم زننده و فتنه گر اصلي داستان ضد قهرمان اند. حضور آنها در 
داستان هاي اين ژانر تنها براي درخشان تركردن حضور مردانه كارآگاه 
بوده اســت. اين ديدگاه بدبينانه به زنان حاصل جنبش هاي زنان در 
دهه 1920 ميالدي و ســال هاي بعد از جنگ جهاني اول بود؛ مرداني 
كه از جنگ باز مي گشتند، مي ديدند در غيابشان زنان كارها را برعهده 
گرفته اند و نقش هاي ســنتي  آنها به باد رفته اســت. رويكرد همت به 
حضور زنان در داستان هايش هم تحت تأثير شرايط همين جامعه بود 
و از ويژگي هاي بارز همت در اين جهان داستاني، نگاه بدبينانه كارآگاه 
او به زنان است. زنان اين داستان ها شخصيت زن افسونگر و شهرآشوب 
را دارند. در شاهين مالت، سه شخصيت زن در داستان ظاهر مي شوند؛ 
يكي منشي دفتر كارآگاهي كه بيشتر در قالب حامي قهرمان و تيمارگر 
او حضور دارد و هر موقع قهرمان داستان نياز به كمك دارد، بي منت و 
مادرانه در كنارش قرار مي گيرد. اما شخصيت او، شخصيتي مستقل و 
قوي نيست كه در پيش برد و عميق كردن داستان نقشي داشته باشد. 
ديگر شخصيت زن داستان، همسر شريك سام اسپيد است كه حضور و 
وجودش تأثيري در داستان ندارد و بيشتر نمايانگر اصول متزلزل اخالقي 
سام اسپيد است. در نهايت شخصيت زن آخر، بريجيت اوشانسي است 
كه داستان با روايت دروغ او آغاز مي شود. او با همه حيله ها و دروغ ها و 

اغواگري هايش سبب عميق ترشدن شخصيت كارآگاه مي شود.
تا پيش از اقتباس جان هيوستن از شاهين مالت، دو اقتباس از روي اين 
رمان در دهه 1930 ميالدي صورت گرفته بــود. در آن دو اقتباس، در 

شاهينی بر فراز سانفرانسيسكو
دشيل همت با داستان شاهين مالت زيرژانر كارآگاهي خشن را پايه نهاد



همت ساخته شده بودند، در گيشه موفق نبودند اما جان 
هيوستن با فيلم شاهين مالت توانســت خود را به عنوان 
يكي از برترين كارگردانان تاريخ ســينماي آمريكا مطرح 
كند. شاهين مالت كه در فهرست برترين فيلم هاي كنگره 
آمريكا نيز قرار دارد، 1.8ميليون دالر فروش كرد كه براي 
آن زمان ركورد خوبي محسوب مي شد. جان هيوستن خود 
نگارش فيلمنامه شاهين مالت را عهده دار بود، او تا پايان عمر 

فيلمنامه تمام فيلم هايش را به رشته تحرير درآورد.

شاهين مالت؛ سكوي پرتاب همفري بوگارت 42ساله
بــازي در شــاهين مالت در 
سال1941، همفري بوگارت 
42ســاله را به اوج شــهرت 
رســاند. همفري بوگارت كه 
به دليــل نقش آفريني هايش 
در فيلم هاي دوره كالســيك 
سينماي هاليوود او را به عنوان 

يكي از نمادهاي فرهنگي ســينماي آمريكا مي شناسند، در 
نخســتين تجربه كارگرداني جان هيوستن در فيلم شاهين 
مالت)1941(، در نقش كارآگاه ســام اســپيد، شخصيت 
اصلي فيلم شــاهين مالت ظاهر شد. بوگارت كه متولد سال 
1899بود، در هنگام ســاخت شــاهين مالت 42ساله بود. 
همفري بوگارت كه تا پيش از سال 1941، بيشتر در فيلم ها 
در نقش بازيگر مكمل ظاهر مي شــد، در 2فيلم »ســيراي 
مرتفع« به كارگرداني رائول والش و نويسندگي جان هيوستن 

و شــاهين مالت، فرصت يافت تا به عنوان بازيگر اصلي اين 
فيلم ها بازي كرده و خود را به عنوان يكي از ستارگان جديد 

سينما مطرح كند.

مري آســتور؛ از سينماي صامت تا شــاهين مالت در 
35سالگي 

مــري آســتور از بازيگــران 
مشــهور دوران ســينماي 
فيلم هاي صامــت بود كه در 
ســال 1941و در 35سالگي 
براي بازي در فيلم شــاهين 
مالت از سوي جان هيوستن 
انتخــاب شــد. از او در زمان 

آغازين دوران جديد سينما و به كارگيري صدا در فيلم ها، 
در كمپاني فاكس تست صدا گرفته شــد اما مري آستور 
نتوانســت در اين آزمون موفق شــود و درنتيجه موقتا از 
حرفه بازيگري كناره گيري كرد و طي مدت 8 ماه به تمرين 
روي صداي خــود پرداخت و در نتيجه ايــن تمرين ها و 
ممارست زياد توانست در دوران جديد سينما نيز به عنوان 
بازيگري مطرح در فيلم هاي زيادي ازجمله »تعطيالت«، 
»زن باهوش«، »دروغ بزرگ« و »شــاهين مالت«، ظاهر 
شود. بر اساس نظر منتقدان، ماري استور درخشان ترين 
بازي هاي خود را در فيلم هــاي دروغ بزرگ به كارگرداني 
ادموند گولدينگ و شاهين مالت ساخته جان هيوستن، هر 

دو ساخته سال1941، ارائه داده است.

پيتر لور؛ از »مردي كه زياد مي دانســت« هيچكاك تا 
شاهين مالت هيوستن

پيتر لــور،  بازيگر آمريكايي 
مجارســتاني االصلي بود كه 
در زمان ســاخت شــاهين 
مالــت 37ســاله بــود. او 
بازيگــري را در اتريش آغاز 
كرد و سپس به آلمان رفت 
و در فيلــم»ام« )1931( 

ســاخته فريتز النگ در نقش يك قاتل ســريالي بازي 
كــرد. او همچنيــن در بريتانيــا در فيلم»مــردي كه 
زياد مي دانســت«)1934( ســاخته آلفرد هيچكاك 

نقش آفريني كرد.
 پيتر لور در ابتــداي حضور در آمريــكا در فيلم هاي با 
بودجه اندك بازي مي كرد. جان هيوستن اما با انتخاب او 
براي بازي در شاهين مالت او را از بازي در فيلم هايي كه 

با بودجه اندك ساخته مي شدند، رهانيد.
 جان هيوســتن درباره وي مي گويد: پيتــر لور از نظر 
شخصيتي، تركيبي از يك فرد مغرور، بي گناه و پيچيده 
بود. او هميشه درباره چيزي فكر مي كرد و چيز ديگري 
را بر زبــان مي آورد. اين دقيقا ويژگي هاي شــخصيتي 
بود كه هيوستن مي خواســت لور  نقش اش را در فيلم 
شــاهين مالت ايفا كند. جان هيوستن با شاهين مالت 
زمينه ساز بازي لور در فيلم هاي مطرح و مشهوري نظير 

»كازابالنكا« در سال هاي بعد شد.
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شاهین مالت

این شماره

بازي واقعيت و دروغ
بازخواني مقاله احمد اميني درباره شاهين مالت

  وقتي دربــاره كارگردان هاي قديمي هاليوود صحبت مي شــود و قصد 
هم اين است كه اين صحبت جدي باشد، و نه از سر تفنن و روشنفكرانه- با 
جمالتي نظير اين »سينماي تجارتي هاليوود«، »سينماي پر رزق و برق« و 
يا حتي »سينماي ســتاره ها«- ظاهرا توجه به پديده »تئوري مولف«  يا به 
قول آندرو ســاريس »نگره مولف«، آخرين چاره و بهترين و كاراترين حربه 
است. اما در مورد جان هيوســتن- كه موردي خاص است- ظاهرا اين حربه 
چندان كارساز نيست. اكثر منتقدان »تئوري مولفي«، هيوستن و آثار او را 
از دايره توجه خود بيرون گذارده اند. و خيلي راحت و سرراست به اين نتيجه 
تا اندازه اي غيرمنصفانه رسيده اند كه »... در صورتي كه جان هيوستن فقط 
يك كارگردان است«- نقل از مقاله »سياست مولفين« نوشته آندره بازن- و 
يا وقتي نگاهي به طبقه اي مي اندازيم كه آندرو ساريس در شماره 28، بهار 
1963 نشريه »فرهنگ فيلم« منتشر كرد، درمي يابيم كه جان هيوستن در 
طبقه بندي كارگردان هاي او، در رديف5 جاي دارد، تحت عنوان: »كم قدرتر 
از آنچه به نظر مي رسند«. شايد دليل عدم توجه اين گروه از منتقدين را بتوان 
با در كنار هم گذاردن دو جمله منقول از آندره بازن و خود جان هيوســتن 
دريافت. آندره بازن مي گويد: »... هر فيلمنامه اي كه مورد استفاده فيلمساز 
مولف قرار گيرد، او يك داســتان را تعريف مي كند. اگر واژه داســتان كمي 
گيج كننده است، مي توانيم بگوييم كه او هميشــه داراي يك نگرش واحد 
است و هميشــه يك نوع قضاوت اخالقي را در مورد حادثه و شخصيت هاي 
فيلمنامه اش اعمــال مي كند«؛ از همان مقاله »سياســت مولفين«. و جان 
هيوستن مي گويد: »من در جست وجوي تفسير و گذاشتن مهر شخصي خود 
بر دستمايه اصلي نيستم، بلكه تالش مي كنم تا آنجا كه مي توانم به دستمايه 
اصلي وفادار بمانم... در واقع جذابيتي كه در دستمايه اصلي مي يابم، من را 
وادار مي كند تا براساس آن فيلمي بســازم. به گمان من مهم ترين عنصري 
كه در آثارم به طور پيوسته وجود دارد، انديشــه اي است كه سعي دارم آن 

را بيان كنم.«
پس مي بينيم به رغم اينكه »نگره مؤلف« اين خاصيت را دارد كه توجه جدي 
منتقد را به كارگردان هاي سينماي هاليوود جلب مي كند، ممكن است اين 
خطر را براي منتقد بسيار شــيفته ايجاد كند كه تعدادي از كارگردان هاي 
آمريكايي را كه بايد جدي گرفته شوند، از دايره اين جدي انگاري خارج نگاه 
دارد. در مقاله/ مقدمه اي كه آندرو ساريس بر كتاب »فيلمسازان آمريكايي« 
نوشته، كوشش كرده كه انگاره اي همه جانبه از اين تئوري ارائه دهد. در بخشي 
از اين مقاله وي جمله مهمي دارد با اين مضمون: »... يكي از روابط اساســي 
ريشه دار در نقد مولف، همبستگي ميان كارگردانان فراموش شده و قالب هاي 
فراموش شده است.« و جان هيوستن نه يك كارگردان فراموش شده است و نه 
در قالب هاي فراموش شده كار كرده است. مثال او قبل از فيلم »آني« )1981( 
فيلم موزيكال كار نكرده است و به سبب پركاري و بين المللي بودنش هيچ گاه 
يك كارگردان فراموش شده به حساب نيامده اســت. با تمامي اين تعاريف 
مي بينيم كه در قالب بسيار  جدي و معتبر »نگره مولف«، جان هيوستن هرگز 
يك كارگردان قابل توجه نبوده است. و مشهورترين ساخته هايش- و نه الزاما 
موفق ترين هايشان- كم ارزش تر از مهجورترين ساخته هاي كارگردان هاي 
مورد توجه منتقدان مولف گرا، ارزيابي شــده اند؛ »... كه فيلم »هفت نفر از 
حاال« )1965(- ســاخته باد بوتيچر- بيان هنرمندانه تري از »موبي ديك« 
)1956(- ســاخته جان هيوســتن- دارد.« ) برگرفته شــده از مقاله قبال 

اشاره شده آندرو ساريس(.
همه اين توضيح ها به اين خاطر آمده است كه چرا فيلم شاهين مالت فيلم 
مهمي است، تا بعدا به اين نكته مهم برسيم كه چرا جان هيوستن حتي خارج 
از محدوده »نگره مولف«، اصال يكي از مهم ترين كارگردان هاي آمريكاست. 
و يا به قول پيتر كاوي: »يــك كارگردان آمريكايي خالــص، كه كمتر يك 
كارگردان فرمايشي هاليوود بوده اســت.« )پيتر كاوي در سال1974 او را 
به عنوان يكي از پنج كارگردان سال 1974 برمي گزيند و مقاله اي به همين 
مناسبت در راهنماي فيلم همين سال مي نويســد.» اين جمله از اين مقاله 

برگرفته شده است(.
  حادثه اصلي در داستان و فيلم به شكلي مشــابه در محل دفتر كار سام 
اسپيد آغاز مي شود. منتها همت كار را با توصيف خصوصيات ظاهري قهرمان 
داســتان مي آغازد. در صورتي كه هيوستن با دراختيار داشتن عامل تصوير، 
چيزهايي را جايگزين شرح مفصلي مي كند كه همت راجع به اجزای صورت 
اســپيد مي دهد. دوربين هيوســتن با دادن چند نماي معرفي از پل و شهر 
سانفرانسيسكو، شهر محل وقوع حادثه را معرفي مي كند. و بعدا در چند جاي 
ديگر تاكيدهايي بر محل رويداد حوادث دارد، كه در كتاب نيست. اين تاكيد 
بر محيط را هيوستن دقيقا وسيله اي قرار مي دهد براي خلق فضاي فيلمش. 
اين تاكيدها تصاوير سريعي را كه هيوستن از شهر- خيابان ها، كوچه ها، تئاتر، 
پسكوچه هاي تاريك در شب، خانه هاي اجاره اي و...- مي دهد، داراي هويت 
مي كند. اين هويت نمايشي عاملي است كه كتاب فاقد آن است. ولي هيوستن 
كه به اهميت خلق زمان و مكان در يك اثر نمايشــي تصويري واقف است، 
فرصت بيشتري را به اين امر اختصاص مي دهد. در آخرين نماي عمومي از 
شهر، دوربين هوستن پشت شيشه پنجره اي- از داخل اتاق- قرار دارد كه نام 
»اسپيد« و »آرچر« را روي آن به صورت معكوس نوشته اند. باز اين يك عامل 

تصويري است كه هيوســتن در حدي فراتر از كتاب روي آن تاكيد مي كند. 
فيلم در چند نقطه ديگر روي اين عنوان اسپيد و آرچر تاكيد دارد: 1- در پايان 
فصل اول فيلم، وقتي كه حرف هاي اسپيد و آرچر پس از رفتن خانم وندرلي 
پايان مي گيرد، دوربين روي كف اتاق مي آيد و مجددا با عنوان اسپيد و آرچر 
روبه رو مي شويم؛ انعكاس نوشته روي شيشه كه نور آفتاب بر كف اتاق انداخته 
است. و سپس اين عنوان را روي نمايي محو مي كند كه نام خيابان »بوش« 
را نشان مي دهد. اين خيابان »بوش« جايي اســت كه در آن خانم وندرلي/ 
بريجيت اوشانتي، مايلز آرچر را مي كشد. 2- در دومين صحنه فيلم در دفتر 
اسپيد پس از مرگ آرچر، اسپيد پيش از خروج از دفتر به منشي اش مي گويد 
كه نام آرچر را از روي شيشه ها پاك كند و به جايش بنويسد: »ساموئل اسپيد«. 
نتيجه: در تمامي صحنه هايي كه در دفتر كار اسپيد جريان دارد، اين عناوين 
روي شيشه- يا حتي سايه شان روي ديوار- به شكلي مؤكد در بيشتر نماهاي 
هر فصل حضور دارند. اين حضور مؤكد به نماها حالتي زنده مي بخشد؛ حالتي 
كه توصيفش دشوار است. نوعي تزئين براي هر قاب از نماهاي فيلم هستند كه 
مي توان حدس زد نبودشان تا چه اندازه قاب ها را خالي و لخت جلوه مي داد. 

برمي گردم به اولين نماهاي اولين فصل فيلم. دوربين از روي قاب شيشه باالي 
ميز اسپيد پايين مي آيد و با اين حركت، خود اسپيد را وارد كادر مي كند. او 
پشت ميزش نشسته و بدون توجه به هيچ چيز ديگر مشغول پيچيدن سيگار 
است. اين چند لحظه كه ما ناظر اين عمل اسپيد هستيم، چند خاصيت دارد: 
1- قبال هم گفتيم كه هيوستن اين نماي پيچيدن سيگار را جايگزين تمامي 
توصيف هاي همت از اسپيد كرده است. ولي در اين نما روي هيچ يك از اجزاي 
صورت بوگارت/ اسپيد تاكيد نمي شود؛ اين شيوه مرسوم كارگرداني وفادارانه 

به يك متن ادبي است.
ولي هيوستن در اينجا يك كار بسيار مهم تر انجام مي دهد؛ كاري كه اهميتش 
نه در حد اين فصل از اين فيلم، كه در حدگسترش در تمامي دوران فيلمسازي 
در اين نوع، بعد از اين فيلم خواهد بود. او با اين كارش در واقع همفري بوگارت 
را به جاي ساموئل اسپيد به ما قالب مي كند. از اين لحظه است كه بوگارت به 
صورت قهرمان سنتي و اسطوره اي فيلم هاي پليسي/ جنايي آمريكا درمي آيد. 
مي بينيم كه چقدر استادانه و حرفه اي هيوستن يك معادل تصويري موجز 
براي يك نمونه ادبي دشوار مي يابد و چگونه در كنار اين كار يك سنت پايدار 
را هم بنيان مي گذارد. با ورود خانم وندرلي/ بريجيت- توجه داشته باشيم كه 
اسپيد تا چه اندازه بي اعتنا و از سر عادت زن را به درون مي خواند- داستان 
شــكل مي گيرد. ورود زن با خود چنبره اي از دروغ به همراه مي آورد. خانم 
وندرلي تا آخرين لحظات پاياني فيلم به صورت گوي بلوريني جلوه مي كند 
كه با نگاه از هر زاويه اي، وجهي از وجوهات مختلــف وجود خود را نمايش 
مي دهد؛ وجهي كه در نگاهي قبل به صورتي ديگر نمايانده شده بود. تقريبا 
در هر صحنه اي كه بريجيت حضور دارد، يك واقعيت جديد درباره او كشف 
مي كنيم. آخرين وجه و آخرين واقعيت درباره او در آخرين صحنه- مكالمه 
طوالني اسپيد و بريجيت- كشف مي شــود: قتل آرچر. اما در همين صحنه 
يك دروغ بزرگ ديگر هم فاش مي شود. دروغي كه اصال اين داستان بر مبناي 
آن شكل گرفته است. مجسمه تقلبي »شــاهين مالت« و در همين صحنه 
بريجيت پرسش تعيين كننده و هشداردهنده اي از اسپيد مي كند. او مي پرسد: 
»اگر مجســمه حقيقي بود و تو به پولت مي رسيدي، بازهم همين رفتار را با 
من مي كردي؟« اسپيد در جواب اين پرسش درواقع طفره مي رود و جواب 
مبهمي مي دهد: »اين حرف ها چه ربطي به اصل قضيه دارد... وانگهي تو نبايد 
مرا اين قدر فاسد خيال كني، اما اينگونه شهرت ها براي حرفه من بد نيست.« 
و ادامه مي دهد: »... درواقع اين پول هم عاقبت، كفه ديگر ترازو را سنگين تر 

مي كرد؛ كفه اي كه تو را محكوم مي كند.«
بنابراين مي بينيم كه داستان/ فيلم با يك دروغ شروع مي شود و با دروغي ديگر 
پايان مي پذيرد. و آنچه در اين ميان قرار گرفته بازي اي است شكل گرفته از 
يك رشته دروغ ها و واقعيت ها، كه روابط بين آدم ها را شكل مي بخشد و تبيين 
مي سازد. و ميزانسن هاي هيوستن در هر صحنه هم در خدمت جريان همين 
دروغ ها و واقعيت ها در آن صحنه اســت. و درنهايت مي رسيم به ساختمان 
نهايي و كلي فيلم كه تركيبي است از بازي دروغ و واقعيت و برخورد آدم ها 

با اين بازي ها.
   پايان فيلم هيوستن بسيار تلخ تر از پايان داستان همت است. در پايان 
داستان مجددا اسپيد را در دفترش مشغول كارهاي روزانه و با روحيه اي عادي 
مي بينيم. در حالي كه در فيلم او بسيار ويران تر، با نگاهي تلخ و سرگشته ناظر 
بريجيت است كه پشت ميله هاي آسانسور محكوم به پايين رفتنـ  تمثيلي 
از سقوطـ  است. تأكيد هيوســتن بر پوچ بودن آنچه كه اسپيد در پايان اين 
ماجراي پيچيده به دســت آورده )و اينچنين با عالقه در آغوش اش گرفته( 
طنزي تلخ درباره بيهودگي زندگي و كار و تالش هاي اوســت. در حالي كه 
قضاوت همت درباره قهرمان اثرش  نوع زندگي او، قضاوتي حرفه اي، بي طرفانه 
و خالي از احساس است. ولي هيوستن دلسوزي خود را به تمامي نثار قهرمان 
شكست خورده اش مي كند. اين اولين باري اســت كه قهرمان هيوستن در 
پايان يك مبارزه سخت به شكست و بيهودگي مي رسد، ولي آخرين بار هم 
نخواهد بود. از ايــن پس قهرمانان او بارها طعم اين بيهودگي و شكســت را 

خواهند چشيد.

احمد اميني فيلم »شاهين مالت« را به عنوان پايان نامه تحصيلي اش براي فارغ التحصيلي در رشته سينما، راديو و تلويزيون از مجتمع دانشگاهي هنر 
برگزيده بود. خالصه اي از اين پايان نامه در شماره 30 ماهنامه ســينمايي فيلم )آبان1364( به چاپ رسيد. بهانه اش هم پخش فيلم شاهين مالت در 
15شهريور 1364 بود. »تاريكي هاي نوراني« برگزيده مقاالت و نقدهاي سينمايي احمد اميني، در بهار 1370 توسط انتشارات روشنگران منتشر شد كه 
در آن نقد شاهين مالت هم به چشم مي خورد. در مقدمه اين نقد آمده كه مختصر شده اين نوشته بيش از اين در ماهنامه فيلم منتشر شده است. البته 
مقاله چاپ شده در فيلم جداي تخليص، در مقدمه و موخره هم تفاوت هايي با مقاله مفصل آمده در تاريكي هاي نوراني دارد. اين نوشته، گزيده ای از همان 
مقاله كامل تر اميني است كه در تاريكي هاي نوراني آمده و ما اينجا به علت محدوديت فضا فقط بخش هايی از آن را منتشر كرده ايم.دست آخر اين مقاله 

هنوز هم يكي از بهترين نقدهاي فارسي نوشته شده بر اثر كالسيك جان هيوستن است. 

هيچ قاعده و قانـونی وجود ندارد
گفت وگو با جان هيوستن درباره فيلمسازي، فيلمنامه نويسي و بازيگري 

به فيلم درمي آوريد؟ براي مثــال، مونولوگ هاي 
»موبي ديك« را؟

خب، قبل از هر چيز، من تالش مي كنم از انتقال ادبي 
چيزي كه نويسنده بدواً براي فرم ديگري خلق كرده به 
فيلم حذر كنم. در عوض، تالش مي كنم به ايده اصلي 
كتاب يا نمايشنامه رسوخ كنم و سپس روي اين ايده ها 
با روش هاي ســينمايي كار كنم. براي نمونه، بايد ديد 
هرمان ملويل مي خواســته در ديالوگ ها چه بگويد يا 
مي خواسته به چه احساســاتي برسد. من هميشه باور 
داشــتم كه موبي ديك يك كفرگويي بزرگ است. در 
اينجا مردي رو به آسمان شاخ و شانه مي كشد. به نظر 
من خط موضوعــي در موبي ديك هميشــه اين بوده: 
چه كســي بايد قضاوت كند وقتي خود قاضي پا پس 
مي كشد؟ چه كسي را بايد محكوم كرد جز خود كاپيتان 
ايهب! براي من، اين خصيصه اي بود كه ســعي كردم 
تمام فيلم را معطوف آن كنم، چــرا كه گمان مي كنم 
اين همان دغدغه اصلي ملويل بود و در ضمن اين همان 
خصيصه اي است كه موبي ديك را به شدت به فرزند زمان 
خود بدل مي كند. و اگر اجازه داشته باشم نظري فرعي 
مطرح كنم بايد بگويم كه خيال نمي كنم هيچ كدام از 
منتقداني كه درباره فيلم نوشته اند به اين موضوع اشاره 

كرده باشند.
 رابطه بازيگر با دوربين بايد چطور باشد؟

بازيگر بايد از ابعاد ژســت و حركتش نســبت به اندازه 
تصويرش روي پرده آگاه باشد. مســلما اين ويژگي اي 
ضروري نيست، اما بسيار مفيد است. منظورم اين نيست 
كه من به بازيگــر فاصله كانوني لنزي را كه اســتفاده 
مي كنم مي گويم و توقــع دارم كه او خــودش را با آن 
تطبيق دهد، اما يك بازيگر خوب تقريبا به طور غريزي 
از اين چيزها آگاه است. وقتي بازيگري از تئاتر مي آيد، 
به طور معمول بايد چنين تطبيق هايــي را انجام دهد. 
نبايد خودنمايي كند، نبايد صدايش را بلند كند. مي تواند 
خيلي آرام صحبت كند. از هر لحاظ مي تواند نسبت به 
وقتي كه روي صحنه است، در مقابل دوربين مقتصدانه تر 

برخورد كند. مي تواند با جزئيات چهره اش كار كند.
  آيا يك بازيگر خوب، با همه ويژگي هاي 

تكنيكي، به ستاره تبديل مي  شود؟ 
اوه، نه. اينها ربط چنداني به هــم ندارند. البته كه يك 
ســتاره بايد بداند چطور بازي كند و يك بازيگر خوب 
مي تواند ستاره شود، اما به سختي مي توان توضيح داد 
كه يك ستاره چيست. بازيگران خوب و زيباي زيادي 
وجود دارند كه هرگز ستاره نخواهند شد. تصور نمي كنم 
كه كمبودي در شخصيت شان دارند، چون چيزي فراتر 
از اين است. اتفاق بسيار رازآميزي مي افتد. انگار بعضي 
شخصيت ها روي پرده سينما بُعد ديگري پيدا مي كنند. 
بزرگ تر از زندگي مي شــوند. وقتي اين اتفاق مي افتد، 

يك ستاره به وجود مي آيد. بعضي ســتاره ها بازيگران 
خوبي نيستند، اما بازيگران خوب زيادي ستاره نيستند.

 شما وقتي كسي را مي بينيد، مي توانيد 
اين كيفيت ستارگي را تشخيص دهيد يا اول بايد او 

را روي پرده ببينيد؟
كمابيش تشــخيصش مي دهم. بــراي نمونه، مريلين 
مونرو نخستين نقش مهمش را ]در »جنگل آسفالت«[
براي من بازي كرد و نمي توانم ادعا كنم تصوري از اينكه 
به كجا مي  رسد داشتم، اما حس مي كردم در اين فيلم 
خوب خــوب خواهد بود و او را از ميــان تعدادي ديگر 
انتخاب كردم. اما همچنان در خيالم نمي گنجيد كه به 

كجاها خواهد رسيد.

صدای جنايت 
نگاهي به دوبله و گويندگان نسخه فارسي شاهين مالت 

شاهين مالت در دهه 60 يكي از فيلم هاي پر تكرار شبكه يك سيما براي ظهرهاي جمعه بود. 
فيلم جان هيوستن با مديريت زنده ياد عطاء اهلل كاملي در دهه 50 در رويكرد گسترده تلويزيون 
ملي براي دوبله مجدد فيلم هاي كالسيك، ترجمه و دوبله شد. مطابق اغلب فيلم هايی كه در 
اين دوره دوبله شده اند، دو صداي تازه اين دوبله فارسي يعني حسين عرفاني و شهال ناظريان 
نقش هاي اول را گفته اند. انتخاب مرتضي احمدي براي گويندگي پيتر لور  و ثريا قاسمي براي افي 
پرين از انتخاب هاي جالب توجه اين دوبله محسوب مي شود. ترجمه ديالوگ ها كامال متناسب با 

فضاي اثر دشيل همت و مديريت گويندگان بي نقص است.  فهرست گويندگان: 
 زنده ياد حسين عرفانی | همفری بوگارت | سام اسپيد

 شهال ناظريان | مری آستور | بريجيت اوشانسی
 زنده ياد مرتضی احمدی | پيتر لور | جويل كايرو

 نصراهلل مدقالچی | سيدنی گرين استريت | گاسپر گاتمن
 ثريا قاسمی | لی پاتريك | افی پرين

زنده ياد ناصر احمدی | وارد باند | بازرس تام هاوس
زنده ياد عطااهلل كاملی، سيروس افهمی، زنده ياد اميرهوشنگ قطعه ای، عباس نباتی و ...

ت  مثل تقلب
  صحنه اي در »شاهين مالت« وجود دارد كه در آن سام اسپيد )همفري بوگارت( 
به وسيله يك دادستان درباره ارتباطش با 2قتل مورد سؤال قرار مي گيرد. دادستان به 
او اطمينان مي دهد كه اگر او چيزي براي پنهان كردن ندارد دليلي براي ترس نخواهد 
داشت و اسپيد جواب مي دهد: »هر كس چيزي براي پنهان كردن دارد«.  اين اظهارنظر 
مي تواند به مثابه موضوعي براي شاهين مالت باشد، كه در آن هيچ چيز آنچه مي نمايد 
نيست. هويت شخصي متغير و مبهم هستند، رابطه ها با دوگانگي مشخص مي شوند و 
حتي اشيای دروغين از كار درمي آيند. پس بريجيت اوشانسي )مري آستر( به عنوان 
وندرلي و له بلنك نيز شناخته شده و جويل كايرو )پيتر لور( گذرنامه هاي سوييسي، 
فرانسوي و بريتانيايي حمل مي كند. بريجيت، به ترز بي، آرچر و اسپيد خيانت مي كند 
و به نوبه خود به وسيله اسپيد لو داده مي شود؛ كاسپر گاتمن )سيدني گرين استريت( 
اجازه مي دهد تحت الحمايه اش )اليشيا كوك جونيور( قرباني شود )»اگر يك پسر از 
دست دادي امكان دارد صاحب پسر ديگري شوي . ولي فقط يك شاهين مالت وجود 
دارد«(. مايه كلي فيلم در صحنه هايي فشرده شــده كه در آن گاتمن و اسپيد درباره 
شرايطي مذاكره مي كنند كه چگونه اسپيد مجسمه گرانبها را به گاتمن تحويل دهد. 
اسپيد كه براساس شــيوه اي نظام يافته به گاتمن دروغ گفته، تظاهر به داشتن پرنده 
مي كند، قيمتي كه از سوي كايرو به او پيشنهاد شده را دو برابر مي كند و حتي تظاهر 
مي كند از نتيجه گيري اجباري از مذاكرات عصباني است.  گاتمن به نوبه خود منتظر 
است تا داروي داخل نوشيدني اسپيد اثر كند و مكرراً صراحت اسپيد را تحسين مي كند؛ 
»شــما مرد دلخواه من هســتيد، آقا، خود را به آن راه نزنيد.« يكي از نقش مايه هاي 
تكرار شونده فيلم، كوشش اسپيد براي اثبات حقايق اســت: او به جويل كايرو اصرار 
مي كند كه ورق هايش را روي ميز بگذارد، او به شكلي نظام يافته شخصيت ها را مجبور 
مي كند توضيح درباره وقايع را براي درك منطق شان تكرار كنند و واكنش بالفاصله اش 
نســبت به يك مرده )جيكوبي( يا يك بيهوش )كايرو( بررسي به منظور يافتن اسناد 

شناسايي است.
 كوتاه شــده از  دنياي تبهكاران، كالين مك آرتور، ترجمه: حســين مجتهدزاده،  

دفترهاي سينما، خرداد 1361

يادگار نقد

داستان تغييرات گسترده اي داده بودند، تا حدي كه حتي نام قهرمان داستان تغيير كرده بود و 
در گيشه توفيقي هم نداشتند.

جان هيوستن، فيلمنامه نويس موفقي در هاليوود بود. او داستان و زير و بمش را خوب مي شناخت 
و با شناخت كافي و دانســتن اينكه داستان همت خودش يك داســتان كامل است، به سراغ 
اقتباس رفت. هيوستن در اقتباسي وفادارانه از كتاب، كمترين تغييرات را اعمال كرد؛ تنها يك 
شخصيت فرعي را حذف كرد و در باقي جوانب و شخصيت ها به كتاب وفادار ماند. كتاب شاهين 
مالت، جهان بيني بدبينانه اي داشت كه جان هيوستن شيفته آن بود؛ چهار انسان كه هر كدام 
نماينده قشري از جامعه بودند، براي شاهيني كه تا آن زمان او را از نزديك نديده  بودند، به جان 
هم مي افتادند. داستان، استعاره اي از حرص و آز بي پايان آدمي بود و اين موتيف بعد از شاهين 
مالت در بسياري از آثار هيوستن تكرار شد. شخصيت ساخته همت آن قدر ديدني و تكرارنشدني 
بود كه نه تنها فيلم موفق شد بلكه همفري بوگارت را به ستاره بي بديل هاليوود تبديل كرد. پس 
از آن بوگارت تبديل به شمايل شاخص فيلم هاي نوآر شد و با تكرار اين شمايل در »كازابالنكا« و 

»خواب ابدي« جاودانه شد.
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   كتابخانه اي كه مسئول جمع آوري همه نوشته هاي همت 
است، يك ياداشت تكان دهنده منتشر كرده با اين محتوا كه يكي 
از داستان هاي ابتدايي همت ديگر در دسترس نيست. به اين 
دليل كه هيچ نسخه اي از مجله اي كه اين داستان در آن چاپ 
شده، ديگر وجود ندارد. اشاره كتابخانه احتماال به نسخه ژانويه 
سال1۹28 از مجله اي پيش پا افتاده )پالپ( به نام »داستان هاي 
راز آميز« است. اطالق كلمه پيش پا افتاده )پالپ( هم به كيفيت 
بسيار پايين كاغذي كه مجله با آن منتشر مي شد، برمي گردد و 

هم به مطالبي كه در اين مجله منتشر مي شد.
اما تضادي كه در ماجراي از بين رفتن اين داستان همت و مجالت 
باقيمانده باكيفيت هست، به نوعي طنز فرهنگي در حرفه همت را 
نشان مي دهد. نخستين داستان عامه پسند او با نام »جاودانگي« 

بدون هيچ اثري ناپديد شده است.
اما همين تضاد در ضمن نشــان دهنده كنايه آميــزي از امور 
فرهنگي آمريكا هم هست چون مثال داستان »تجارت پادشاه« 
كه در نسخه بعدي مجله چاپ شــده بود حتی ارزش يك بار 

خواندن هم ندارد.
اين تنها نكتــه نااميد كننده در مورد همت نيســت. همت در 
طول 12سال حيات ادبي اش حدود ۹0داستان كوتاه و 5رمان 
نوشت. بسياري از اين داستان ها صرفا براي پول، نگاشته شدند. 
او مي توانســت روزي 5هزار كلمه بنويسد و بسياري از آنها زير 

سطح توانايي واقعي او بود.
البته در طول اين مدت داســتان هايي نوشت و بهترين چيزي 
كه پالپ مي توانست باشد را ارائه داد؛ با زباني مختص خودش 

كه به خصوص در زمينه ديالوگ نويسي پيشرفتي بي مانند بود.
در داستان »دهمين سرنخ«، زماني كه كارآگاه تقريبا در حال 
غرق شدن است، چندين صفحه از داستان را صرف توصيف كنش 
آرامش بخشي مي كند كه هنگام غرق شدن به او دست مي دهد.

در همين مجموعه، داستاني عالي به نام »صورت سوخته« هست 
كه سال 1۹25 منتشر شد و نشــان مي دهد چطور يك هوش 
مستعد مي تواند حتی يك داستان خام را تبديل به يك موضوع 

پيچيده و جذاب كند.
اما مهم ترين جنبه اين داســتان ها، تأثير طوالنــي و ماندگار 
آنهاست: همت در پالپ نه يك سبك ادبي كه سبك يك دوران را 
توسعه داد. او در رمان هايش شخصيت هاي فراموش نشدني اي 
آفريد- ســام اسپيد)شــاهين مالت(، نيك و نورا چارلز ) مرد 
الغر( و حتی آستا )نام سگ داســتان مرد الغر( آنقدر جذاب 
و دوست داشتني بودند كه در چندين فيلم و سريال تلويزيوني 
ظاهر شــدند. امروزه، وقتي باب ديلن اعالم مي كند كه فيلم 
موردعالقه اش اثري از تروفو به نام »به نوازنده پيانو شليك كنيد« 
است كه در آن فيلم شارل آزناور دقيقا بازسازي نقش همفري 
بوگارت در كل فيلم هاي قهرمان شهري است، بايد آگاه باشيم 

كه هنوز سينماي ما به او مديون است.
ايده اصلي مردگرايي در آثار دشيل همت برخاسته از شرايط و 
محيط رشد دوران كودكي اش بود. او تصور مي كرد مرد بودن خود 

به تنهايي تضميني براي انحطاط اخالقي است.
  ساموئل دشيل همت سال18۹4 در جنوب مريلند به دنيا 
آمد. پدرش مزرعه داري بود كه به جــاي كار در مزرعه، دنبال 
خوشــگذرانی و هر راهي براي به دســت آوردن پول فراوان از 
ساده ترين روش ها بود. مادرش كه از بيماري سل رنج مي برد، 
همواره اعتقاد داشت مردان موجودات خوبي نيستند و مرتب 

اين عقيده را با صداي بلند اعالم مي كرد.
وقتي سام فرزند دوست داشتني وسطي اش در سن 14سالگي 
مدرسه را رها كرد )يكي از زندگينامه نويسان دشيل همت ادعا 
مي كند او در سن 13سالگي آثار كانت را مي خواند( تا در آخرين 
شغل شكست خورده پدرش كمك كند، باعث شد مادرش بيشتر 

به اين ايده ايمان آورد.
دشيل همت چندين ســال از عمرش را صرف مشاغل متعدد 
كرد تا سرانجام در سن 21 سالگي به آژانس پينكرتون پيوست 
و كارآگاه شــد. اين كار تخيلش را به كار انداخت. تا پايان عمر، 
نسخه هاي متفاوتي از داستانش در مورد درخواست از او براي 

يافتن يك چرخ و فلك دزديده شده تعريف مي كرد.
    اصطالح هارد بويل، لقبي بود كه اولين بار در سربازخانه ها 
بر سر زبان ها افتاد؛ اصطالحي كه براي گروهبان هاي كله شق 
و محكم هنگام آموزش نظامي استفاده مي كردند و نخستين بار 
دهه20 توسط مجله بلك مسك اين اصطالح از سربازخانه به 
صحنه ادبي وارد شد. همت كه به واسطه بيماري، فرصت شركت 
در جنگ را از دست داده بود، اين سرسختي را در ادبياتش و در 

نبرد با لشكر دزدان و قاتالن و پليس هاي فاسد آزمود.
3سال قبل از شروع سينماي ناطق، فيلم هاي نوآر بود كه سر از 
سينماها درآوردند. همت سال 1۹24 داستاني نوشت با عنوان 
»دختري با چشــم هاي نقره اي« كه در آن كارآگاه، شــركت 
كنتينتال با دختري مواجه مي شــود كه نشان مي دهد چقدر 

ويراني مي تواند به بار آورد.
در يك صحنه پرهيجان، يك معتاد خبرچيــن به نام پوركي 
گرانت را مقابل ماشين كارآگاه مي اندازد تا مانع از دستگيرشدن 
دختر توسط او شود. كارآگاه، چهره اي سفيد را مي بيند كه روي 
شيشه جلوي ماشين ظاهر مي شود و بعد او و شيشه هر دو ناپديد 
مي شوند و جاده دوباره باز مي شــود. بعد از اينكه به هر شكل 
دختر را دستگير مي كند به او مي گويد: »تو اين بال را سر پوركي 
گرانت آوردي. او حتی انسان هم نبود يك مارمولك لزج بود كه 
بزرگ ترين تفريحش تزريق مواد مخدر بود و حاضر شــده بود 

جانش را بدهد كه تو فرار كني«.
نوعي جوانمردي معكوس در نگرش همت وجود دارد. در آثار 
او، قدرت تخريبي زيادي براي زنان و نوعي ترس براي محافظت 
از خــود وجود دارد كه البتــه اين ويژگي فقــط در آثار همت 
نبود. بسياري از زندگينامه نويســان همينگوي، پايه بسياري 
از جاهلي گري هاي او را ناشــي از حضورش در جنگ مي دانند 
كه با انفجار نارنجك در سنگر و اصابت تركش به هر دو پايش 
و همچنين مشكالت برخاسته از دوران كودكي اش، زماني كه 
مادر ســلطه جويش مجبورش مي كرد لباس هاي خواهرش را 

بپوشد، ارتباط داشت.
در زندگي همت اما نه اثري از تركش جنگ بود، نه لباس پوشيدن 

غيرعادي كودكانه. اما با اين حال رفتاري بيش از اندازه مردانه 
كه حتی بيشتر از همينگوي در اين نوع رفتار اغراق كرده بود در 

آثار او ديده مي شد.
همت يك بار گفته بود:  »سام اسپيد نسخه اصلي ندارد. او يك 
مرد رؤيايي است. او دقيقا همان چيزي است كه اكثر كارآگاهان 
خصوصي كه زماني با آنها كار مي كردم دوست داشتند، باشند«. 
همت نزديك به يك ســال روي شــاهين مالت كار كرد. اين 
رمان نخســتين بار در ســال1۹2۹به صورت پاورقی در بلك 
مسك منتشر شد، اما همانطور كه همت هم از قبل مي دانست 
دســتاوردي كامال متفاوت از هر كاري كه تا به حال انجام داده 
بود، داشت. شاهين مالت همان وظيفه دلهره آوري را دارد كه 
پرطرفدارترين رمان هاي آغاز دهه بيســتم يعني »خورشيد 
همچنان مي درخشد« و »گتســبي بزرگ«، با زباني منحصر 

به فرد داشتند.
در توصيف اين معروف ترين هارد بويل جهان، همت نام كوچك 
خودش را به او داد: ساموئل و ظاهرش را شبيه يك شيطان بور 
دوست داشتني توصيف كرد. احتماال هنگام نگارش اين بخش، 
جانور بلوند نيچه را هم در ذهن داشت؛ با چشماني زرد و لبخندي 
گرگ مانند. با اين حال بسياري از اوقات رفتار اين قهرمان براي 

خواننده غيرقابل پيش بيني است.
  از روي كتاب شاهين مالت، 3بار فيلم ساخته شد. نخستين 
فيلم در ســال1۹31 درســت يك ســال بعد از انتشار كتاب. 
جذاب بودن كتاب براي هاليوود چندان جــاي تعجب ندارد. 
همت يك ســال قبل از نگارش كتاب در نامه اي كه به ناشرش 
نوشته بود، تصورش را از قهرمان داستان بيان كرده بود كه شبيه 
يكي از قهرمانان آن عصر سينماي هاليوود بود. شاهين مالت، 
احتماال نخستين كتابي است كه قبل از نگارش به عنوان يك 

فيلم تصور شده بود.
نسخه جان هيوستون از شاهين مالت )1۹41( سومين اثري 
است كه از روي كتاب ساخته شده و بدون شك نخستين فيلم 
كالسيك نوآر و به طور كلي بسيار به كتاب وفادار است. به جز 
چند استثنا كه نيازي به گفتن نيست. اما تغيير بزرگ تر در تغيير 
كليشه هاي روز هاليوود است. در يكي از غم انگيزترين پايان هاي 
فيلم، اســپيد مجبور مي شــود در برابر التماس هاي بريجيت 
مقاومت كند و سر آخر او را به پليس تحويل دهد و در يك جمله 
طعنه آميز مي گويد: »اگه شانس بياري و اعدامت نكنند 20سال 
بعد همديگه رو مي بينيم«. مري استور )بازيگر نقش بريجيت 
اوشانسي در فيلم شاهين مالت( در صحنه اي درخشان به جلو 
خيره مي شود و بدون اينكه پلك بزند، سوار آسانسور مي شود 
و ميله هاي آسانسور شــبيه ميله هاي زندان جلوي صورتش 
ظاهر مي شود. با اين حال همت پايان كتابش را با يك صحنه 
تكان دهنده تر مي بندد. اســپيد صبح دوشنبه به دفتر كارش 
مي رود؛ به ميان گروهي از فاسدها و تباهي ها و متوجه مي شود 
كه او در حقيقت متعلق به اينجاســت. اين تنها باري است كه 

مي بينيم او مي لرزد.
فصلي در داســتان شــاهين مالت هســت كه قابل تبديل به 
فيلم نيست و براي بســياري از خوانندگان يكي از مهم ترين 
داســتان هايي اســت كه تاكنون همت گفته؛ يك داستان در 
داستان. در بخشي از رمان وقتي سام و بريجيت مي خواهند وقت 
را به نوعي سر كنند، سام اسپيد داستان مردي به نام فليتكرفت 
را نقل مي كند كه يك روز بدون هيچ دليلي خانواده و شغلش را 
ترك مي كند و غيب مي شود. توصيفي كه همت به كار مي برد 
اين است كه او رفت، مثل مشتي كه وقتي باز شود، ديگر مشت 
نيســت. مردی كه به طور كامال تصادفي از يك مرگ تصادفي 
نجات می يابد و تيرآهني كه مي توانســت چند سانتي متر آن 
طرف تر مخش را پريشان كند روي آسفالت جلوي پايش مي افتد. 
براي فرار از اين يكنواختي زندگي كه مي تواند به اين راحتي به 
پايان برسد از خانواده و شهرش فرار مي كند و در شهري ديگر 
به همان شغل سابق مشغول مي شــود. زن مي گيرد و بچه دار 
مي شود. بعد متوجه مي شويم كه دقيقا همان زندگي قبلي را 
كه سعي داشت از آن فرار كند، دوباره تكرار كرده است. وقتي 
اسپيد داستانش را تمام مي كند، بريجيت خيلي ساده مي گويد 

چقدر جالب و موضوع بحث را به طرف خودشان تغيير مي دهد.
با اين حال بســياري از منتقدان معتقدند كه اسپيد در اينجا 
آشفتگي رواني خودش را بيان مي كند. همين سه صفحه به كل 
داستان همت بعدي فلسفي داده است؛ انگار او يك آلبركاموی 
ديگر است. همچنين اين برداشت هم شده كه اسپيد خودش 
را درگيــر هيچ چيز دنيوي نمي كنــد؛ در دنيايي كه همه  چيز 

به راحتي قابل برگشت است، چرا بايد خودش را عذاب دهد؟
زماني كه همت، شاهين مالت را مي نوشت ديگر با خانواده اش 
زندگي نمي كرد. آنها آن زمان 2دختر كوچك داشتند؛ ظاهرا 
به خاطر خطر ابتالي باالي سل، اما برخالف فليتكرافت، همت 

هيچ پولي براي خانواده اش پشت سر نگذاشت.
   ســال1۹30 بعد از نگارش كتاب، دشيل همت بالفاصله 
تبديل به يك ســتاره شد. گذشــته پرماجراي كارآگاهي اين 
حس را مي داد كه با مردي طرف هستيد كه مانند كتاب هايش 

سختگير و سرسخت است.
او قبال خود بخشي از اسطوره بود و در راه هاليوود بود تا فيلم هايي 
را براي بازيگراني بنويسد كه فقط نقش قهرمان مدرن بي نظيري 

را ايفا مي كنند كه همت واقعا آن را زيسته بود.
اولين باري كه ليليــان هلمن او را ديد، چنين مي انديشــيد؛ 
نوامبر1۹30 بود و همت تازه ســري بين ســرها درآورده بود. 
ليليان هلمن، 25ساله بود و در هاليوود براي مترو گلدين ماير 
فيلمنامه مي نوشــت. خيلي زود اين دو به هم نزديك شدند و 
ازدواج كردند و نزديك به 30سال عشق و نفرت و ايمان بي مانند 

به هم و احترامي شكستني بينشان پا گرفت.
هلمن پرشور و باهوش و بلندپرواز بود؛ همه  چيزهايي كه يك 
زن يهودي كوچك بدون زيبايي بايد داشته باشد تا بتواند وارد 
دنياي او شود. در ابتدا، ممكن است به اشتباه تصور شود او منبع 
الهام هنري براي همت بود. هيچ راه ديگري براي توجيه تغييري 
چنان شديد در قهرمان داستان مرد الغر وجود ندارد كه همت 
خودش آن  را يك رمان پليســي مي ناميد اما در حقيقت يك 
كمدي دوست داشتني اجتماعي بود. قهرمان آن يك كارآگاه 
سابق است كه هم اكنون متاهل شــده و از سوي همسر بسيار 

باهوش و خالقش حمايت مي شود.
همت اين رمان را در اواخر سال 1۹32 شــروع كرد زماني كه 
تا آخرين ســنت از پولش را در ســوئيت هاي مجلل، هتل ها و 
مهماني ها و چيزهاي ديگري كه به ياد نمي آورد، به باد فنا داده 
بود. براي اينكه شخصيتش كامل شــود بايد بگوييم كه حتی 
يادش نبود براي همسر و فرزندانش پولي ارسال كند. پاييز آن 
سال، او مخفيانه از هتل پير بيرون آمد و يك صورت حساب هزار 
دالري را پشت سرش به جا گذاشت. به سراغ ناتانيل وست رفت 
كه اتاق هايي را با قيمت ارزان به نويسندگان اجاره مي داد.  ماه 
می سال1۹33 او نسخه خطي رمانش را به پايان رساند. همت به 
هلمن گفت  كه الهام بخش او براي نقش نورا چارلز در كتاب »مرد 
الغر« او بوده اســت؛ يك اداي احترام واقعي چون نورا با وجود 
ويژگي هايي چون جواني، ثروتمنــد و با هوش بودن، به يكي از 

جذاب ترين قهرمان هاي دوران تبديل شده بود.
كتاب بسيار پرفروش شد. روي جلد كتاب تصويري تمام قد از 
همت بود با كت و شلوار و پاپيون درحالي كه به عصا تكيه داده 
بود. نسخه سينمايي فيلم كه سال بعد منتشر شد، با همان عكس 
نويسنده آغاز مي شود. اما خوانندگان حرفه اي آثار همت، مرد 
الغر را نپذيرفتند و شكايت كردند كه نيك چارلِز تنبل و پولدار و 

منعطف، مردي نيست كه در بقيه داستان هاي همت بود.
سال هاي بعد براي همت سال هاي سقوط پي در پي بود. براي 
نوشتن قسمت دوم مرد الغر نقشــه هايي كشيد و سال1۹3۶ 
دوباره كارش به بيمارستان كشــيد. سال1۹38 نگارش رمان 

جديدش را اعالم كرد كه خيلي زود با نوشتن يادداشتي حرفش 
را در مورد نگارش رمان جديد پس گرفت و در تمام اين مدت يك 

كار را فراموش نكرد: عضويت در حزب كمونيست.
هلمن، يكي از حاميان خســتگي ناپذير دولت شوروي، اغلب 
تقصير )يا گهگاه، اعتبار( تغييرسياست همت را برعهده گرفته 

است.
  سال1۹42 دشــيل همت چهل و هشت ســاله، با وجود 
بيماري موفق شد به شكلي در ارتش ثبت نام كند و همان روز 
كه موفق شد، تلفني خبر را به ليليان هلمن كه حاال جدا از هم 
زندگي مي كردند، داد. هلمن به ياد مي آورد كه وقتي خبر را به 
او داد جمله را اينطور تمام كرد كه »اين شــادترين روز زندگي 

من« است.
احتمــاال واقعا هم همينطور بود. آن ســال ها بايد شــادترين 
سال هاي زندگي اش بوده باشد؛ اگرچه در هيچ نبردي شركت 

نكرد و با آزمايش شجاعت روبه رو نشد.
همت، دوست مرد زيادي نداشــت و به نظر نمي رسيد دنبال 
دوستي هم باشد. زنان هميشه تمايل بيشتري براي پركردن 
شكاف هاي احساسي او داشــتند و او اكنون هيچ دوستي پيدا 
نكرده بود. اما به نظر مي رسد كه همت باالخره در ارتش به آرامش 
رسيد. او در جزاير آلوتي مستقر بود - دورترين جايي كه تاكنون 
سفر كرده بود - و روزهايش شامل وظايفي بود كه انجام آنها آسان 
بود. سال1۹44در پاسخ به هلمن كه از او پرسيده بود چرا دوباره 
در ارتش ثبت نام كرده است، گفت كه شايد براي اينكه بيشتر 

اوقات نمي خواهم به »دنياي بيرون« فكر كنم.
  سال1۹45 گفت اگر بتوانم آنجا بمانم، مي توانم يك رمان 
جديد بنويسم. اما بعد از انتقال به پايگاهي در نزديكي آنكورج و 

گذراندن وقتش در كافه ها، عمال اين كار را رها كرد.
در همه سال هايي كه او مشغول نوشتن نبود، افسانه ادبي همت 
فقط افزايش يافت. چندلر - مانند جيمــز  ام. كين و راس مك 
دانلد پس از وي – با وجــود اداي احترامي كه به همت كردند، 
اما آثار خود را كامال متمايز از آثار همت مي دانستند. طرفداران 
رمز و راز ممكن است تمايزی آســان بين همت و چندلر قائل 
باشند - سانفرانسيسكو در مقابل لس آنجلس، سام اسپيد در 
مقابل فيليپ مارلو، ســبكي عريان در برابر نوعي باروك - اما 
تفاوت اساسي اين اســت كه چندلر اهداف قابل تشخيص يك 
نويسنده با استعداد را با يك عالقه شديد به روانشناسي و جزئيات 
بيان مي كرد، درحالي كه همت، در بهترين حالت، اصال به هيچ 

نويسنده مطرحي شباهت نداشت.
با اين حال بيشترين تأثير متقابل روي همت را بايد در سينما ديد. 
همت همان قدر مديون سينماست كه سينما مديون او. همفري 
بوگارت تا قبل از بازي در نقش سام اسپيد همواره در نقش هاي 
درجه دو و زيرســايه بزرگان ديگر ســينما بازي مي كرد. اين 
نخستين فيلم بوگارت بود كه او را به يك فوق ستاره تبديل كرد 
و هرگز تا پايان عمر نتوانست از زير قدرت عظيم اين شخصيت 
خارج شود. نقش بوگارت در فيلم »كازابالنكا« كه يك سال بعد 
از شاهين مالت ساخته شــد و همچنين رفتار مرد ساالرانه در 

دو فيلم »داشتن و نداشتن« و »خواب بزرگ« همه همچنان 
تحت تأثير شاهين مالت بود.

همت كه در ســال 1۹45با بي ميلي از ارتــش به دنياي خارج 
بازگشت، متوجه شد شهرت و ثروتي معقول به خاطر اقتباس هاي 
مكرر راديويي و سريال هايي كه از روي شخصيت نيك چارلز مرد 

الغر ساخته شده بود در انتظارش هست.
  ســال1۹50، درحالي كه به طور مختصر براي نگارش يك 
رمان جديد برنامه ريزي مي كرد، به يكي از دوستانش اطمينان 
داد كه نيازي به نگراني در مورد وقفه هاي در كار توليد هنري 

نيست: گفت: »ديگر كسي جوان نمي ميرد«.
سال1۹51 وقتي براي شــهادت به دادگاه فرا خوانده شد، از او 
خواستند اسامي مشــاركت كننده صندوقي كه او از معتمدان 
آن بود و هدفش حمايت از كمونيست ها بود، افشا كند. او از اين 
كار سر باز زد. ترديد زيادي وجود دارد كه او حتی از اسامي اين 
افراد آگاه بوده باشد. قاضي به خاطر بي احترامي به دادگاه، حكم 

به ۶ ماه زندان داد.
ليليان هلمن مي گويــد او زنــدان را اينگونــه توصيف كرد: 
»حرف هايي كه در زنــدان رد و بدل مي شــود، احمقانه تر از 
حرف هايي كه در يك مهماني كوكتــل در نيويورك مي زنند، 
نيست. غذا افتضاح است اما مي توان شــير خورد و مي توان به 
كارهايي كه به خوبي انجام دادي افتخار كني؛ حتی وقتي كه 
اين كار تميز كردن توالت باشد.« اما حقيقت اين است كه چند 
ماهي كه همت در زندان گذراند كامال سالمتش را از بين برد. 
وقتي وارد زندان شد، 57 سال داشت و وقتي بيرون آمد پيرمرد 
بود. هنگام بازگشت به نيويورك، نمي توانست از رمپ هواپيما 
بدون لغزش و توقف براي استراحت، پايين بيايد. )هلمن كه براي 
مالقات با وي به فرودگاه رفته بود، مي گويد سرم را برگرداندم 

كه نبيند او را مي بينم.( و مجازات او هنوز به پايان نرسيده بود.
هاليوود اليف و نشــريات ديگر، او را »يكي از مغزهاي متفكر 
دولت سرخ« ناميدند. والتر وينچل برايش لقب »دشيل همت 

و داس« گذاشت.
 تمام برنامه هاي راديويي همت كه براساس آثار او پخش مي شد، 
لغو شد. جلوي چاپ كتاب هايش را گرفتند. اداره كل ماليات، 
درآمد او را كه اكنون تقريبا به صفر رسيده بود، بابت ماليات هاي 
پرداخت نشــده مربوط به دوران خدمتش در ارتش محاسبه 
كرد. بدهي او به دولت فدرال در نهايت بيش از 140هزار دالر 
محاسبه شد. آثارش را از قفسه كتابخانه ها حذف كردند تا اينكه 
رئيس جمهور آيزنهاور، از طرفداران همت، اعالم كرد چيزي كه 

مضر براي مردم باشد در آثار او نديده است.
  همت ورشكســته و فقير و ضعيف بــا نفس تنگي مزمن، 
آخرين تالش اش را براي نوشتن رماني به نام »الله« آغاز كرد 
و موفق به نوشتن چند فصل شــد. او در تنهايي در كابيني از 
امالك يكي از دوستانش در شــمال نيويورك زندگي مي كرد. 
مصاحبه كننده اي كه در اواسط دهه50 به ديدنش رفت، توضيح 
داد كه وضع رقت انگيزي داشت. ســاعت 12ظهر هنوز لباس 
خواب به تن داشــت و توي گزارش نوشت كه 3ماشين تحرير 
در اطرافش بود.»عمدتا براي يادآوري اينكه من زماني نويسنده 
بودم«. هنگامي كه زندگي به تنهايي غيرممكن شد، به آپارتمان 
هلمن در ايست سايد رفت، و دو سال و نيم آخر عمرش را در آنجا 
گذراند. ســرطان ريه در اواخر سال1۹۶0تشخيص داده شد و 

تنها چند ماه بعد، در ژانويه 1۹۶1درگذشت. هلمن مي گويد كه 
زماني كه از فرط درد نزد او مي آمد، او شانه اش را مي ماليد، وانمود 
مي كرد كه اين فقط آرتروز است و اميدوار بود او هم چنين فكر 
كند. هلمن مي گويد يك شب وارد اتاقش شد، آخرين روزهاي 
حيات نويسنده بود و متوجه شد كه براي نخستين بار در تمام 
سال هايي كه او را مي شناسد، اشــك در چشمانش حلقه زده 
است. هلمن پرسيد: »مي خواي در موردش صحبت كني؟« و 
به ياد مي آورد كه همت با عصبانيت گفت: »نه، تنها شانس من 

اين است كه در موردش حرف نزنم.« و هرگز اين كار را نكرد.
و بنابراين هلمن اين كار را برايش انجام داد. نخســتين نوشته 
هلمن در مورد دشيل همت مقدمه اي فريبنده براي مجموعه اي 
از داســتان هاي او بود كه در سال 1۹۶۶منتشر كرد. آدم هاي 
بد بين اشــاره مي كنند كه او حق چاپ مجدد همه آثار دشيل 
همت را از دولت به نرخ اندكي خريــداري كرد و به اين ترتيب 

وارثان قانوني او را هم از منافع اين آثار محروم كرد.
هلمن با كتاب هــاي بعدي خودش صنعت همــت و هلمن را 
راه اندازي كرد- سه گانه خودش را نوشت؛ »يك زن ناتمام« در 
سال1۹۶۹، »پنتيمنتو« در سال 1۹73، »زمان ناهنجار« در 
سال 1۹7۶. درســت زماني كه نمايشنامه هاي ملودرام هلمن 
به دام فراموشی مي افتادند، نمايشــنامه نويس به طور غريزي 
پرده هايي از زندگــي اش را به نمايش گذاشــت. در مركز اين 
خاطرات هلمن قرار دارد؛ يك زن قهرمان سياسي ماجراجو كه 
مردي با زيبايي ظاهري و حالتي معنوي دوستش دارد. هلمن 
در نثري كه سبك يدكي خود را تداعي مي كرد، اسطوره اوليه 
همت را به روز كــرد و او را به يكــي از رمانتيك ترين قهرمانان 
ادبيات داســتاني مدرن تبديل كرد: يــك »قديس- گناهكار 
داستايفســكي« فراموش نشــدني، آرمان گراي كله شقي كه 
ســكوت را بر خطراتي كه نور كلمات بر جاده حقيقت ســاده 

مي تاباند ترجيح مي داد.
اين حقيقت كه كلمات هلمن پر از دروغ هاي آشكار بود تا زمان 
مرگش در سال1۹84 كامال عيان شــده بود. مري مك كارتي 
عقيده داشــت تمام جمالت او دروغ اســت، حتی كلمه هاي 

»و« و »اما«.
هلمن در واقع هيچ گاه به برلين نازي سفر نكرده بود تا پولي را كه 
در يك كاله خزدار پنهان كرده بود به گروهي ضد هيتلر تحويل 
دهد؛ دروغي كه توانســت فرد زينه مــان را فريب دهد و فيلم 

»جوليا« را برمبناي اين داستان از زندگي او بسازد.
او در ســال1۹51تالش نكــرده بود بــراي آزادي همت پول 
وثيقه اش را جمع كند. همت پس از محكوم شدن، نامه اي برايش 
نفرستاده بود و از او درخواست نكرده بود كه براي نجات خودش 

از كشور برود، او خيلي راحت از ترس به اروپا فرار كرده بود.
فهرســت دروغ هاي خود بزرگنمايانه هلمن تقريبــا به اندازه 
دروغ هاي مك كارتي اســت و فقط آن زندگينامه هاي همت 
تا حدي ارزشــمند هستند كه نويســندگان از »همكاري« با 
او صرف نظر كرده بودنــد. )فيلم »مرد ســايه« ريچارد ليمن 

معتبرترين است.(.
اما چگونه مي توان از روي گفته هاي زني كه به طرز وحشتناكي 
واقعيت را وارونــه جلوه مي دهد و مردي كــه ديگر نمي تواند 
صحبت كند، قضاوت كرد؟ راز دشــيل همت ممكن اســت 
براي هميشه حل نشــده باقي بماند. خود همت سعي كرد در 
الله راه حلي پيدا كنــد. پس از آزادي از زندان و آزادشــدن در 
سال 1۹53، اين رمان احتمالي بر ديالوگ پرسرو صدا و بسيار 
غيرهمتي بين دو مرد، به نام پاپ و الله كه دور هم جمع شده اند 

تا مشكل غامض پاپ را حل كنند: او ديگر نمي تواند بنويسد. 
هلمن الله را در مجموعه داستان هايي كه پس از مرگ همت 
منتشر كرد، به عنوان نشانه اي از آنچه او در تالش براي زندگي 
ادبي جديد حركت مي كرد، قرار داد. اما ايده اين كتاب را مي توان 
در گفت وگوي همت با گرترود استاين در سال1۹35جست وجو 
كرد، هنگامي كه از او پرسيد چرا مردان مدرن مي توانند فقط 
درباره خود بنويسند. همت پاسخ داده بود كه پاسخ سؤال او ساده 
است. او گفت كه در قرن نوزدهم مردان اعتماد به نفس داشتند 
و زنان اعتماد به نفس نداشتند. در قرن بيستم، اما مردان اعتماد 
به نفس خود را از دست داده اند. آنها شايد مي توانستند خود را 
كمي جذاب تر، يا با ظاهري بهتر نشان دهند، اما نمي توانستند 
قدمي از اين دورتر بردارند زيرا بسيار ترسيده بودند از چيزي كه 
هستند بيشتر بتوانند نشان دهند. او به هلمن گفته بود به اين فكر 
است كه داستان پدر و پسري را بنويسد فقط براي اينكه ببيند آيا 

مي تواند قهرماني متفاوت از خودش بيافريند.
الله، جزئيات يك خستگي فرساينده داخلي را شرح مي دهد: 
اين دو شخصيت اصلي آشكارا نشان دهنده تجربه و خالقيت 
هستند و آنها فقط در اين واقعيت توافق دارند كه هيچ توافقي با 
هم ندارند. الله نام عجيب و غريبي براي يك مرد است. اما شايد 
نگران كننده ترين جنبه داستان آشكارشدن اين حقيقت باشد 
كه پاپ و الله دوستان قديمي نيســتند، نه زن و مرد، نه پدر و 
پسر، بلكه قســمت هايي از يك مرد ناراضي مستعفي هستند. 
وقتي پاپ در جايي از داستان مي گويد: »من هميشه الله را با 
حرف نزدن تنبيه كرده بودم.« اعتراف مي كند كه در حقيقت 

خودش را تنبيه كرده است.
  سكوت، هميشه بخشي از سبك همت بود. فضاي سفيد در 
بسياري از صفحات كتابش تقريبا برابر با همان فضاي چاپ شده 
است، گفت وگوهاي كوتاه به محض ادا كردن يك چيز ضروري، 
تمام مي شود. او حرف نزدن را به سبك و شيوه اي  قهرمانانه تبديل 
كرد. تعداد كمي از نويسندگان آمريكايي - حتي گرترود استاين 
- اينچنين به خلوص بنيادي كلمات نزديك شده بودند. با اين 
حال، ظرف چند سال، همت چندين داستان نوشت كه پر بودند 
از صدايي دلنشين و تصاوير خيال پردازانه و محبوب - سيدني 
گرين استريت )بازيگر نقش گوتمن در فيلم شاهين مالت( به 
طرز ديوانه واري با چاقو به پرنده اي سربي حمله مي كند، ويليام 
پاول)بازيگر نقش نيك در فيلم »مرد الغر«( به پشت دراز كشيده 
و چراغ ها را با تفنگ مي تركاند. بوگارت، ماري استور را  قبل از 
اينكه تحويل پليســش بدهد با يك وداع كوتاه بدرقه مي كند؛ 

مانند وقتي مشت دست خود را باز مي كنيد.
ترجمه اي از مجله نيويوركر- نوشته كلوديا راث پيرپونت. فوريه ۲۰۰۲

از شاهين سياه تا »شاهين مالت« 
ساموئل دشيل همت، خالق »شــاهين مالت«،  زاده 27مي ســال 18۹4و درگذشته 
10ژانويه سال 1۹۶1، فعال سياسي، فيلمنامه نويس، نويسنده داستان كوتاه و رمان نويس 
آمريكايي بود. همت در مناطق روستايي سنت ماري به دنيا آمد و خواهري بزرگ تر و 
برادري كوچك تر از خود داشت. او در فيالدلفيا و بالتيمور بزرگ شد. همت در 13سالگي 

مدرسه را ترك گفت و قبل از پيوستن به سازمان ملي كارآگاهان پينكرتون، شغل هاي 
مختلفي را امتحان كرد. او از سال 1۹15تا 1۹22در اين سازمان خدمت كرد. اولين اثر 
همت در مجله اي در سال1۹22به چاپ رســيد. او از تجارب خود در طول خدمت در 
سازمان پينكرتون در داستان هايش بسيار استفاده كرده است. داشيل همت سرانجام 
بر اثر سرطان درگذشت. شاهين مالت براي نخســتين بار در سال1۹2۹انتشار يافت. 
البته داســتان اين كتاب در ابتدا به صورت پاورقي در مجله بلك مسك به چاپ رسيد. 
جالب اينكه نخستين ترجمه فارسي شاهين مالت هم در ايران به صورت پاورقي منتشر 
شد. داستان دشيل همت نخستين بار در سال1340 ترجمه شد. كتاب هفته در سال 

1340 رمان دشيل همت را با عنوان »شاهين سياه« به صورت پاورقي منتشر كرد. نام 
ضمير به عنوان مترجم در اين پاورقي ثبت شده كه نام مستعار عبداهلل توكل بوده است. 
در نخستين قسمت پاورقي شاهين سياه، متني در معرفي دشيل همت منتشر شده و 
اين، يكي از متن هايي است كه به فارسي درباره اين نويسنده آمريكايي چاپ شده است. 
سال ها بعد رمان دشيل همت 2بار ديگر به فارسي ترجمه شد. شاهين مالت به ترجمه 
حسن زيادلو در دهه70 توسط انتشارات هزار افسان منتشر شد و تا كنون چندبار تجديد 
چاپ شده است اما ترجمه اي كه در اين سال ها بيشتر خوانده شده، ترجمه پرويز نصيري 
است كه توسط روزنه كار منتشر شده و بارها بازنشر شده و چاپ جديد آن هم به تازگي به بازار 

نشر آمده است . مقاله اي كه پيش رو داريد و متن روشنگر و خواندني اي درباره دشيل همت 
است را پرويز نصيري كه در استراليا اقامت دارد، براي روزنامه همشهري ترجمه كرده است.

راز   دشيل  همت
بهار سال1۹۳۵ در يك مهماني در هاليوود، گرترود استاين 
از دشيل همت خواست يك معماي ادبي را برايش حل كند. 
معما اين بود: چرا در قرن نوزدهم مردها در آثار ادبي شان 
انواع مختلف آدم ها را خلق مي كردند، درحالي كه زن ها فقط مي توانستند نسخه هايي از خودشان 
را بيافرينند. نمونه اي كه او مثال مي زد شارلوت برونته بود و جورج اليوت، حاال در قرن بيستم اين 
موقعيت برعكس شده؟ استاين خاطرنشان كرد كه امروزه اين مردها هستند كه فقط خودشان 
را به تصوير مي كشند و چرا بايد اينطور باشد؟ اســتاين واقعا فكر مي كرد همت، كارآگاه سابق، 
كه عكســش روي جلد آخرين كتابش، »مرد الغر« هم منتشر شده بود، در موقعيتي است كه از 
جواب اين معما آگاه است. جشن آن شب به افتخار استاين برگزار شده بود و همت جزو يكي از 
اهالي هاليوود بود كه استاين خواسته بود در مهماني شــركت كند. همت اين دعوت را در ابتدا 
نوعي شوخي اول آوريل تصور كرده بود، اما دعوت در چنين مراسمي برايش زياد جاي شگفتي 
نبود. همت از بعد از نگارش رمان »شاهين مالت« شمع بسياري از محافل شده بود. كتاب شاهين 
مالت كه نخستين بار در سال1۹۳۰ منتشر شده بود، نوع جديدي از مردان سرسخت را در تقابل 
با مردان سر سخت قديمي كه در داستان هاي بي ارزش پليســي آن دوران بودند، معرفي كرد؛ 
مردي با دهان به هم فشرده، مدل الت خياباني، با وجود بارقه هايي از شوخ طبعي، بسيار مصمم 
و به طور حيرت آوري خالي از بسياري از ارزش هايي كه قهرمان هاي داستاني آن زمان داشتند. 
خوانندگان استقبال خوبي از كتاب كردند و منتقدان خيلي سريع اعالم كردند پيشرفتي اساسي 
در زبان آمريكايي را شاهد هستند. اين همان دســتاوردي بود كه استاين و ديگر راديكال هاي 
ادبي در كشمكش هاي شجاعانه خودشان براي به دست آوردنش تالش مي كردند و از نازل ترين 
منبع استخراج شده بود؛ داستان هاي كارآگاهي ارزان قيمت كه خوانندگان بسياري در بين مردم 
داشت. به عالوه تجربه واقعي يك مرد در شغلي كه اتفاقا مخلوطي بود از مقدار زيادي خشونت، 

به اضافه سقوط اخالقي.

پرويز نصيری
مترجم شاهین مالت

همت يك سال قبل از نگارش كتاب در نامه اي كه به ناشرش نوشته بود، تصورش را از قهرمان 
داستان بيان كرده بود كه شبيه يكي از قهرمانان آن عصر سينماي هاليوود بود. شاهين مالت، 

احتماال نخستين كتابي است كه قبل از نگارش به عنوان يك فيلم تصور شده بود

 جاودانه های تاریخ سینما:
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به تير خورديم
 تيم ملي بعد از 10برد متوالي در مصاف با قدرترين همگروهي اش باالخره متوقف شد

 هر چند اگر بدشانس نبوديم و شوت ها به تير نمي خورد، پيروزي يازدهم هم دور از دسترس نبود
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فرهاد مجيدي سرمربي استقالل روز گذشته در فاصله يك 
هفته مانده به شروع فصل جديد ليگ برتر، احمد موسوي 
مدافع راست تيمش را در ليست مازاد قرار داد؛ اين خبري 
است كه هنوز از سوي اســتقاللي ها تأييد يا تكذيب نشده 
است. در چند روز گذشته هم رسانه هاي خبري از احتمال 
اضافه شدن يك مدافع راست خارجي به جمع آبي پوشان 
خبر دادند كه اين موضوع حتي شــايعاتي را هم در مورد 
نارضايتي مجيدي از عملكرد وريا غفوري ايجاد كرد ولي روز 
گذشته خبر رسيد كادرفني، موسوي را در فهرست مازاد 
قرار داده تا مشخص شود كه سرمربي آبي ها در فكر آوردن 
يك رقيب جدي براي كاپيتان تيمشان هستند. موسوي در 
تمرين روز گذشته استقالل شركت نكرد تا مشخص شود 
موضوع جدايي اش از اين تيم قطعي اســت و بايد او را در 

فصل جديد با پيراهن تيم ديگري ببينيم.

  2جاي خالي در ليست بزرگسال
با جدايي موسوي، هم اكنون ليســت بازيكنان بزرگسال 
استقالل از 18بازيكن تشكيل شده و اين تيم 2جاي خالي 
در ليست بزرگســاالنش دارد. مجيدي چند روز پيش در 
مصاحبه با رسانه رسمي باشگاه اســتقالل اعالم كرد اين 
تيم 3بازيكن خارجي جذب مي كنــد كه 2نفر آنها در اين 
هفته وارد تهران مي شوند تا مذاكرات خود را نهايي كنند. 
گفته مي شــود اين بازيكنان در 3پســت مهاجم، هافبك 

نفوذي و مدافع راست هستند. با توجه به ليست بزرگساالن 
استقالل، اين باشــگاه مي تواند 2بازيكن ديگر جذب كند 
و يكي از بازيكنان خارجي اســتقالل هم بايد زير 23سال 
باشد. البته اين موضوع هم عنوان شده كه با وجود نفراتي 
مثل روزبه چشمي، آرش رضاوند، زبير نيك نفس و مهدي 
مهدي پور در پست هافبك دفاعي، شايد سعيد مهري هم 

از استقالل جدا شود.

  صنايع دفاع و مشكل تجمع هواداران
در شــرايطي كه قرار بود تمرينات استقالل به طور دائمي 
در زمين صنايع دفاع تهران برگزار شــود، اما دوشنبه شب 
مسئوالن اين مجموعه ورزشي به باشگاه اعالم كردند كه 
حق انجام تمرينات در اين زمين را ندارند و تمرين ديروز 
استقالل هم در سالن وزنه برگزار شــد. ماجرا از اين قرار 
اســت كه يك تجمع نامتعارف مقابل مجموعه ورزشــي 
صنايع دفاع باعث ناراحتي مســئوالن اين مجموعه شده 
است. مجموعه صنايع دفاع در نوبنياد وابسته به يك ارگان 
نظامي است و برگزاري تمرينات استقالل در اين مجموعه، 
به شــرط تجمع نكردن هواداران استقالل است. مصطفي 
آجورلو مديرعامل باشگاه استقالل در پي حل اين مشكل 
است تا استقالل تمريناتش را در اين مجموعه ادامه دهد، 
 در غيراين صورت محــل تمرينات دوبــاره تغيير خواهد

 كرد.

  فرهاد براي خارجي ها جا باز كرد
   احمد موسوي بازيكن مازاد اعالم شد؛ استقالل حاال 2جاي خالي در ليست بزرگساالنش دارد

 و ممكن است با خروج سعيد مهري اين تعداد را به 3 برساند

جويندگان وايرال
اين، تكراري ترين قصه همه تاريخ است

هيچ حرف تازه اي براي گفتن نيســت. با تكراري ترين داستان تاريخ 
مواجهيم. يك مجري تلويزيوني در برنامــه اش مطالبي به زبان آورده 
كه به يكي از باشگاه هاي محبوب كشور برخورده است. فضاي مجازي 
شلوغ شده. موافقان و مخالفان صرفا با مالك هاي رنگي روردرروي هم 
قرار گرفته اند، باشگاه مورد نظر هم بيانيه داده و تلويزيون را تهديد به 
قطع همكاري كرده است. اين بار پاي مجري شبكه 5 و باشگاه استقالل 
وسط اســت. آقاي مجري تلفن را دستش گرفته و سفارش جذب يك 
بازيكن برزيلي را مي دهد. حرف هاي او طوري اســت كه شائبه داللي 
و ســودجويي چندجانبه از چنين انتقالي را به مخاطب القا مي كند. او 
البته از تيم خاصي اســم نمي برد، اما استفاده از عنوان مشهور »كمك 
سرپرست« و عبارت كنايي »نايب قهرمان جام حذفي« روشن مي كند 
كه مقصودش استقالل اســت. حاال آبي ها شاكي شــده اند و خواهان 

عذرخواهي تلويزيون هستند.
چه مي شود گفت؟ اين هزارمين قســمت از سوءتفاهم ها و مشكالتي 
است كه تلويزيون در اين چند سال با پرسپوليس يا استقالل پيدا كرده 
اســت. از يك طرف حتما بايد فضاي نقد و طنز باز باشــد، اما از طرف 
ديگر دولتي بودن تلويزيون ايران محل بحث شده است. طبعا اگر اين 
رسانه به صورت خصوصي و آزاد اداره مي شد، مخاطبان مي توانستند با 
عدم پيگيري برنامه هايي كه به نظرشان نامناسب است، اقدام به تنبيه 
طرف مقابل كنند، اما االن هر اتفاقي مي افتد پاي »بيت المال« به ميان 
مي آيد. از همه اينها كه بگذريم باز هم مثل هميشه برنده اصلي داستان 
همان مجري جنجالي اســت كه فيلم يك دقيقه اي شوخي اش وايرال 
شــده و صدها برابر برنامه  هاي عادي ســازمان بيننده پيدا كرده. اين 
موقعيت و اين شهرت بادآورده آنقدر وسوسه كننده است كه آدم گاهي 

فكر مي كند خيلي از اين جنجال سازي ها جنبه عمدي دارد!

نكته بازي

آماربازي

نوبتمربيگلرهاكيميرسد؟

مگسيراكهتوپروازدهيشاهيناست!

پولشانراداريد؟

مجيد صدري واقعا آدم جالبي است. 
يعني ظرف اين مــدت كوتاه كه او 
جزو كادر مديريتي پرسپوليس بوده، 
كاري كرده كــه االن از نظر تعداد 
تصاوير در گوگل، با جالل حسيني 
قابل مقايسه است! در شرايطي كه از استاد 
بابت تمديد قرارداد طوالني مدت يحيي گل محمدي آن هم در 
آســتانه تغييرات مديريتي انتقادات زيادي شده بود و خيلي ها 
مدعي شــدند صدري فقط دنبال عكس گرفتن با ســرمربي 
پرسپوليس بوده، او روز بعد حميد مطهري را هم به دفترش كشاند 
و ضمن تمديد قرارداد، تعدادي عكس نيز در كنار او به ثبت رساند. 
به هر حال ما فكر مي كرديم سرنوشت دستيارها توسط سرمربيان 
تعيين مي شــود، اما گويا اين روند در پرسپوليس طور ديگري 
است. احتماال دو سه روز ديگر نوبت كريم باقري مي شود و بعد هم 

صدري با مربي گلرهاي تيم عكس مي اندازد!

ايمــان باصفا كــه يك زمــان امير 
قلعه نويي او را مجتبي جباري بعدي 
مي دانست و دليل توقف استقالل 
در يكي از داربي هاي تهران را صادر 
نشــدن كارت ايــن بازيكن عنوان 
كرد، بعد از ســال ها حضور كم رمق در 
باشگاه هاي متوسط ايراني حاال سر از ليگ هند در آورده است. 
او كه گويا به عضويت تيمي به نام »بنگالوروي« درآمده، اخيرا 
مصاحبه كرده و مدعي شده شرايط فوتبال هندوستان از ايران 
حرفه اي تر است! شما اگر به كشور دويستم رنكينگ فيفا هم 
مي پيوستي، باز احتماال همين ادعا را مي كردي؛ درست شبيه 
حرف هايي كه خالد شفيعي در مورد ليگ بنگالدش مي زند. به 
هر حال هيچ فوتباليستي نمي گويد تيم من ضعيف است. اصال 
هر تيمي كه شما مي رويد، از بارســلونا هم بهتر است. به قول 

سعدي جانان، مگسي را كه تو پروازدهي شاهين است!

فرهاد مجيدي كه حسابي از تغييرات 
مديريتي در استقالل به وجد آمده، 
بعد از تمجيد دوبــاره از عملكرد 
مصطفي آجورلو در همين مدت 
كوتاه، اعالم كرده به زودي 3 بازيكن 
خارجي به جمع شــاگردانش اضافه 
خواهد شــد. نمي دانيم اين بازيكنان چه كساني هستند، اما 
همين خارجي بودن آنها حكم بمب ساعتي را دارد. اميدواريم 
استقاللي ها پيش از دزديدن منار، چاله را كنده باشند. اينكه 
شما بازيكن خارجي بگيري به خودي خود كار سختي نيست. 
كار دشوار اين است كه اوال بازيكن باكيفيت با قيمت مناسب 
پيدا كني و بعد هم بتواني سر وقت دستمزدش را بدهي. همين 
االن استقالل با هرويه ميليچ پرونده مالي دارد و اين بازيكن به 
همين دليل در نصف مسابقات ليگ حاضر نشد. آيا قرار است 

همين داستان در مورد بازيكنان خارجي جديد تكرار شود؟

متريكا

احمد موسوي در ليست خروجي آبي ها 

قرار گرفت. اين آخرين خبر نقل وانتقاالتي 19
از باشگاه استقالل بود كه نشان داد اين تيم 
به شكل جدي دنبال به خدمت گرفتن 
بازيكن در پست دفاع راست است. به اين ترتيب موسوي فقط يك فصل 
در استقالل دوام آورد، آن هم درحالي كه آمار چندان ضعيفي در اين 
فصل نداشت. احمد موسوي 8بار در دوره محمود فكري و 3بار در دوره 
فرهاد مجيدي در تركيب اصلي اســتقالل قرار گرفت. عالوه بر اين 
11بازي، او 8بار هم به عنوان بازيكن جانشين به زمين رفت تا مجموعا 
در 19بازي اين فصل استقالل در ليگ برتر بازي كرده باشد. جالب اينكه 
مجيدي در نخستين بازي اش كه مقابل فوالد بود موسوي را در تركيب 

اصلي گذاشت و او با امتياز7/81بهترين بازيكن ميدان شد.

 احمد موسوي طي بازي هايي كه در دوره 

محمود فكري براي اســتقالل انجام داد 7/81
به طور ميانگين نمره6/96را از ســايت 
متريكا دريافت كرد. بهترين نمايش او در 
آن دوران، بازي با نفت آبادان بود كه تك گل استقالل را زد و نمره7/81را 
از متريكا گرفت. او تا هفته نهم نمره پايين تر از 7نگرفته بود اما از آن هفته 
نمراتش افت كرد. بعد از آمدن مجيدي و آغاز دوره جديد اســتقالل، 
احمد موسوي در نخستين بازي مقابل فوالد نمره7/81را تكرار كرد و در 
جريان برتري يك بر صفر استقالل در آن بازي بهترين بازيكن ميدان 
هم شد. اما در هفته هاي بعد كمتر به بازي گرفته شد و ميانگين نمراتش 
در دوران فرهاد مجيدي به 6/86رسيد. ضعيف ترين بازي فصل موسوي 

مقابل آلومينيوم بود كه نمره 6/23را از متريكا گرفت.

موسوي طي 19بازي جمعا 1057دقيقه 

براي استقالل بازي كرد و به عنوان مدافع 6/93
راست، آمار پاس گل هايش در طول فصل 
صفر بود. او يك بار مقابل نفت آبادان موفق 
به گلزني شــد كه تيم فكري آن بازي را با تساوي يك-يك تمام كرد. 
موسوي در هر بازي به طور ميانگين 1/2پاس كليدي داده كه ميانگين 
بدي نيست اما ميانگين اشتباهاتش 0/3بوده كه آمار نسبتا ضعيفي 
است. او در 59/4درصد نبردهايش در ميدان پيروز شده و دقت پاسش 
هم 73/8درصد بوده است. بازيكن شماره20آبي ها در ليگ بيستم با اين 
آمار جزو ضعيف ترين بازيكنان تيمش در زمينه دقت پاس بوده است. او 
در مجموع با ميانگين نمره6/93دهمين بازيكن برتر آبي ها در ليگ 
بيســتم شــد و باالتر از چهره هايي چون دياباتــه، مرادمند، ميليچ، 

اسماعيلي، عارف غالمي و دانشگر قرار گرفت.

حتي پخش مستقيم هم نداري!
براي محسن مسلمان كه در 30 سالگي به ليگ يك سقوط كرد

بهروز رسايلي| محسن مسلمان يكي از بازيكناني بود 
كه خيلي از هواداران فوتبال در انتظار تعيين تكليفش 
نشسته بودند. او بعد از اينكه در پرسپوليس مغضوب 
برانكو ايوانكوويچ شد و اين باشگاه را ترك كرد، در 3 
تيم مختلف حضور يافت كه عملكردش در هيچ كدام 
از آنها چنگي به دل نمي زد. مسلمان ابتدا به باشگاه 
سابقش ذوب آهن بازگشت تا شــايد آنجا به شرايط 
خوبش برگردد، امــا خبري نشــد. او در ادامه راهي 
سپاهان شد و بعد از مدت ها نيمكت نشيني در اين تيم، 
با نظر صريح محرم نويدكيا جدا شد. محسن در ادامه 
به تهران آمد و براي سايپا توپ زد. اينجا هم اوضاع زياد 
خوب نبود و غيراز يك گل و يك پاس گل خبر چنداني 
نشد. حتي اواخر فصل و بعد از اتهام زني فراز كمالوند 
به گروهي از بازيكنان سايپا، تعدادي از نفرات اين تيم 
تعليق شدند كه نام مسلمان هم بين آنها ديده مي شد. 
با اين شرايط اصال دور از انتظار نبود كه باشگاه هاي مهم 
ليگ برتري ديگر دنبال جذب محسن نباشند. زمان 
گذشت و گذشت تا اينكه نهايتا در فاصله كمتر از يك 
هفته به آغاز مسابقات دسته اول، خبر رسيد مسلمان 
قراردادش را با سايپا تمديد كرده و در ليگ يك كنار 

اين تيم باقي خواهد ماند.محســن مسلمان، يكي از 
حيف شده ترين بازيكنان اين ساليان فوتبال ماست؛ 
يكي كه در 30 سالگي مي توانست مثل قلب در سينه 
پرسپوليس و تيم ملي بتپد، اما با همه استعدادش به 
ليگ يك سقوط كرد. او مثالي جديد براي اثبات اين 
ادعاست كه در فوتبال فقط توانايي فني كافي نيست و 
اگر بازيكنان به اندازه الزم تعهد و سختگيري نداشته 
باشند، خيلي زود سقوط خواهند كرد. به نظر مي رسد 
از يك جا به بعد، مسلمان احساس كرد پرسپوليس 
بدون او و چند بازيكن ديگر فرو مي پاشد و اين باور غلط 
روي رفتارهايش تأثير گذاشت. برانكو هم با جديت 
خاص خودش عذر اين بازيكن را خواســت. گذشت 
زمان به وضوح غلط بودن تحليل مســلمان را ثابت 
كرد. نه تنها جدايي او و دوســتانش، بلكه حتي كوچ 
خود برانكو هم پرسپوليس را زمين نزد. سرخپوشان 
همچنان به راه خود ادامه مي دهند، اما حاال مسلمان 
بايد در ليگــي به ميدان برود كــه حتي پخش زنده 
تلويزيوني هم ندارد. تازه به نظر مي رسد او بايد براي 
تمديد قراردادش ممنون ســايپايي ها باشد، چون 
عملكردش خيلي در حد ادامه حضور در اين تيم نبود.

افزايش انتقادها از دراگان اســكوچيچ در 
فضاي بعد از بــازي با امارات، باعث شــد 
اين مربي نهايتا در نشســت خبري پيش 
از ديدار با كره جنوبي واكنشــي خبرساز به 
موضوع نشان بدهد. اسكوچيچ كه معموال 
مربي آرامي اســت و تيترهاي جنجالي به 
مطبوعات نمي دهد، اين بــار خالف رويه 
عمل كرد و منتقدانش را داراي قصد و غرض 
خواند: »مي فهمم كه عــده اي مي خواهند 
جاي مرا بگيرند، اما االن وقتش نيســت.« 
بي ترديد اســكوچيچ فرضيه هايي در ذهن 
دارد و همينطوري ايــن جمالت را به زبان 
نياورده است. بايد ديد منظور او از كساني 
كه چشــم طمع به جايگاهش دوخته اند، 
كيســت؟ در اين مدت انتقاد زياد بوده، اما 
طبيعتا فالن پيشكســوت فوتبــال بدون 
سابقه مربيگري يا فالن بازيگر سينما قصد 
ندارند جاي اسكوچيچ را بگيرند. او حتما به 
كسي ظنين است كه شــرايطش را دارد. با 
بررسي شواهد، شــايد يحيي گل محمدي 
محتمل ترين هــدف ممكن بــراي طعنه 

دراگان به نظر برسد.

  چند نشانه
در شــرايطي كه برخي منتقدان ســنتي 
مربيــان خارجي از قبيل اميــر قلعه نويي، 
مجيد جاللــي، محمد مايلي كهــن و... در 
اين مدت يا ســكوت كرده اند يــا در مورد 
تيم ملي موضع منفي نگرفته اند، شــرايط 
در مورد يحيي گل محمــدي و نزديكانش 
فرق دارد. به طور مشخص حميد مطهري، 
دستيار يحيي 24ساعت پيش از اظهارات 
دراگان اسكوچيچ به صراحت در يك برنامه 
تلويزيوني تيــم ملــي را »بازيكن محور« 
و فاقــد برنامه هــاي تاكتيكي مشــخص 
خواند. شــنيدن اين مطالــب از زبان يك 
مربي باشــگاهي در فاصله 2 روز تا بازي با 
كره جنوبــي، كمي دور از ذهــن و عجيب 
بود. يك شب پيش از آن هم مدير رسانه اي 
پرسپوليس با انتشار مطالبي غيرقابل باور، 
از ســرمربي تيم ملي به خاطر اينكه ميالد 
ســرلك و مهدي ترابي را به طــور موقت و 
براي حضور در بازي دوســتانه با سپاهان 
به سرخپوشــان پس نداده، گاليه كرد. در 
كنار همــه اينها يحيــي گل محمدي هم 

مدت هاست تعامل پرسپوليس و تيم ملي 
را يكطرفه مي خواند و به هر بهانه اي به اين 
تيم زخم زبان مي زند. جالب است كه حتي 
وقتي فدراسيون فوتبال مجوز جذب بازيكن 
خارجي را به پرسپوليس نمي دهد، باز هم 
يحيي به تيــم ملي طعنــه مي زند و منت 
حضور كريم باقري را ســر آنها مي گذارد. 
شايد االن با خودتان بگوييد جايگاه يحيي 
در پرســپوليس خيلي هم خوب اســت و 
منطقي نيســت كه او به نيمكت تيم ملي 
چشــم طمع داشته باشــد. در اين صورت 
كافي است تنها اين بخش از مصاحبه آذرماه 
سال گذشته گل محمدي را مرور كنيد: »هر 
مربي دوســت دارد روي نيمكت  تيم هاي 
بزرگ و تيم ملي كشورش بنشيند و حتي 
به عنوان يك لژيونر خود را در ســطح آسيا 
و اروپا معرفي كند. ايــن اهداف بلندمدت 
من اســت.« يحيي صراحتا از سرمربيگري 
تيم ملــي به عنوان يكــي از روياهايش ياد 
مي كند. حاال فــرض كنيد پاي جام جهاني 
وسط باشد؛ معلوم اســت كه اين وسوسه، 
جذاب تر خواهد شد. چرا او و مطهري نبايد 
خودشان را در دوحه روي نيمكت تيم ملي 
مقابل بزرگان جهان تصور كنند؟ البته شايد 

همه اين گمانه زني ها بيراه باشد.

   داستان تمديد قرارداد
مثال نقض براي تمام اين فرضيات، مي تواند 
تمديد قرارداد اخير يحيــي گل محمدي 
و حميد مطهري با باشــگاه پرســپوليس 
باشــد؛ آنچه قانونا بايد ايــن دو مربي را تا 
3 سال ديگر ســرخپوش نگه دارد. طبيعتا 
اگر يحيي نيم نگاهي بــه نيمكت تيم ملي 
داشت، نبايد قراردادش را با قرمزها تمديد 
مي كرد. در عين حال امــا فراموش نكنيد 
يحيي ســال 91با صباي قم قرارداد داشت 
كه اول دستيار و بعد سرمربي پرسپوليس 
شد. او در سال 98هم با پديده مشهد قرارداد 
داشت كه با آن داستان ها كار را رها كرد و به 
پرسپوليس بازگشت. جام جهاني قطر پاييز 
سال آينده برگزار مي شود و اگر شرايط براي 
حضور يك مربي ايراني در تيم ملي فراهم 
باشد، شايد يحيي با همان ترفند هميشگي 
مديران باشگاه را براي جدايي راضي كند. 

البته فقط شايد!

برنامه  بازي ها

سه شنبه 2۷ مهر ۱۴00

چهارشنبه 2۸ مهر

يكشنبه 2 آبان ۱۴00

نا مشخص

نا مشخص

دوشنبه 3 آبان

پديده - آلومینیوم 

نساجی - فجر سپاسی

پیكان - نفت مسجدسلیمان 

گل گهر - تراکتور

استقالل - هوادار

صنعت نفت - ذوب آهن

فوالد خوزستان -  پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

مس رفسنجان - پديده

آلومینیوم - فوالد

هوادار - پیكان

ذوب آهن - استقالل

فجرشهید سپاسی - گل گهر

تراکتور- صنعت نفت

پرسپولیس - نساجی

سپاهان - مس رفسنجان
16:00

16:00

16:00

16:00

18:00

18:00

18:00

18:00

ليگ برتر - هفته اول

ليگ برتر- هفته دوم

21:30

 شنبه 2۴ مهر

پرسپولیس ايران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- يك چهارم نهايی

20 آبان ۱۴00 

2۵ آبان ۱۴00 

۷ بهمن ۱۴00

۱2 بهمن ۱۴00 

۴ فروردين ۱۴0۱ 

۹ فروردين ۱۴0۱

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

 منظور اسكوچيچ
يحيي بود؟

رمزگشايي از جنجالي ترين جمله سرمربي تيم ملي
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اگر صعود قريب به يقين تيم ملي برزيل از منطقه 
آمريكاي جنوبي را درنظر نگيريم، تيم ملي آلمان 
توانســت نام خود را به عنوان دومين تيم حاضر در 
جام جهاني2022كه ســال آينــده در قطر برگزار 
مي شــود، ثبت كند. فعال تنها حضور ميزبان يعني 
قطر و آلمان كه قهرمان 4 دوره اين رقابت هاســت 
در جام جهاني آينده قطعي شــده است. پيروزي 
خارج از خانه 4 بر صفر در زمين مقدونيه شــمالي 
عالوه بر آنكه تيمو ورنر را با 2 گل احيا كرد، پنجمين 
پيروزي پياپي هانسي فليك در پست سرمربيگري 
تيم ملي آلمان بــود. او كه بعد از يورو جانشــين 
يواخيم لوو شــده، در جام جهاني2014دســتيار 
همين مربي بــود و همراه او قهرمــان جام جهاني 
شد. با توجه به شكست ارمنستان در خانه روماني، 
صعود آلمان ها زودتر از آنچه تصور مي رفت قطعي 
شــد. آلمان با 7برد در 7بــازي و در فاصله 2 هفته 
مانده به پايان مرحلــه گروهي، جــواز حضور در 
جام جهاني را كســب كرد. آلمان ها در اين 7 بازي 
23 گل زدند و تنها 3 گل خورده اند. كاي هاورتس و 
جمال موسياال، 2 گل ديگر پيروزي مقابل مقدونيه 
را به ثمر رساندند. جمال موسياال هافبك 1۸ ساله 
باشــگاه بايرن مونيخ و تيم ملي آلمان، موفق شد با 
گلزني در اين ديدار نخســتين گل ملي خود را به 
ثبت برساند . موســياال اكنون با به ثمر رساندن اين 
گل، با 1۸ سال و 227 روز سن، به دومين گلزن جوان 
تاريخ تيم ملي آلمان بعد از ماريوس هيلر با 17 سال 
و 241 روز تبديل شد. روماني كه تيم دوم اين گروه 

است تنها 13امتياز جمع كرده است.
اين هجدهمين حضور پياپــي ژرمن ها در مرحله 
نهايي جام هاي جهاني خواهد بود كه تعداد حضور 
آنان را به 20 بار مي رســاند. اين در حالي است كه 
قطر به عنوان ميزبان كه تنها تيم ديگر قطعي حاضر 
در اين مسابقات است، نخستين حضورش را در جام 
جهاني تجربه خواهد كرد. برخــالف دوران قديم، 
حتي مدافع عنــوان قهرماني هم به طور خودكار به 
جام جهاني راه نمي يابد و براي همين فرانســه هم 
مثل ساير تيم ها در مسابقات انتخابي شركت كرده 
و برخالف ليگ ملت ها كه در آن قهرمان شد، اوضاع 

چندان مناسبي براي صعود به قطر ندارد.
كامرون )2002(، ژاپــن )2006(، ژاپن )2010(، 
ژاپــن )2014(، برزيــل )201۸( و حــاال آلمان 
)2022(، نخستين تيم هايي هســتند كه در ادوار 
اخير، سهميه جام جهاني را كسب كرده اند. جالب 
اينكه ژاپن به عنوان تيمي كــه در3 دوره از 6 دوره 
اخير، نخســتين صعودكننده به جام جهاني بوده، 
هم اكنون وضعيت مناســبي در گروه دوم آســيا 
براي صعود ندارد و حتي به عمان و عربســتان هم 

باخته است.
از ميان 211عضو رســمي فيفــا، 210عضو براي 
جام جهاني درخواســت حضور دادند. از ميان اين 
همه عضو، 4/5ســهميه نهايي به آســيا مي رسد، 

5سهميه به آفريقا، 3/5سهميه در اختيار آمريكاي 
شمالي و مركزي قرار مي گيرد، 4/5تيم از آمريكاي 
جنوبي صعود مي كنند، نيم تيم )صفر يا يك تيم( 
از اقيانوســيه منهاي اســتراليا، يك سهميه براي 
ميزبان و 13ســهميه هم از اروپا كه يكــي از آنها 
را آلمان به دست آورده اســت. يك نكته ديگر هم 
هست؛ روسيه كه با توقف كرواســي در بازي هاي 
پريشب توانست صدر را از نايب قهرمان جام جهاني 
پيشين پس بگيرد، اگر بتواند به جام جهاني صعود 
كند، قادر به استفاده از نام اين كشور در رقابت هاي 
پيش رو نخواهد بود. درست مثل رقابت هاي المپيك 
كه به دليل تخلف هاي گســترده ورزشــكاران اين 
كشــور پيرامون دوپينگ، مجاز به اســتفاده از نام 

روسيه نبود.
در دور اول مسابقات انتخابي جام جهاني در منطقه 
اروپا 55تيم حاضر بودند كه 1۸تاي آنها در همان 
پلي آف حذف شدند. غيراز آلمان 35تيم ديگر براي 
12سهميه باقيمانده مبارزه خواهند كرد. آفريقا با 
55كشور داوطلب، شــلوغ ترين منطقه فيفا پس از 
اروپا بود. تعداد كشورهاي آسيايي خواهان حضور 
در جام جهاني قطر هم 1+45 تيم بود. شايد بدنباشد 
در پايان اشــاره اي هم به وضعيت صعــود تيم ها 
درصورت مساوي شــدن امتيازات داشته باشيم. 
فيفا براي تشــخيص در اينگونه مــوارد به تفاضل 
گل نگاه مي كند، ســپس به گل هاي زده بيشتر و 
درنهايت مســابقه رودررو و حتــي كارت زردهاي 

دريافتي كمتر.

اولين بليت صادر شد
آلمان پس از قطر ميزبان، دومين تيمي شد كه در جام جهاني آينده حضور خواهد داشت

بازي حســاس 2تيــم صدرنشــين در گــروهA مقدماتي 
جام جهاني2022 با نتيجه مساوي به پايان رسيد تا اختالف 
2امتيازي آنها همچنان پابرجا بماند. البته كره اي ها در تهران 
از صدرنشين گروه پيش افتادند و باالخره دروازه ايران هم در 
اين رقابت ها باز شــد تا هيچ  تيمي بدون گل خورده نباشد. 
اما شاگردان اســكوچيچ به بازي برگشتند و عالوه بر تك گل 
جهانبخش، 2بار هم توســط طارمي و عزت اللهي تير دروازه 
حريف را لرزاندند. اين بازي در نهايت با همان نتيجه اي تمام 
شد كه در آخرين بازي 2تيم يعني در خردادماه9۸ در سئول 

ثبت شده بود.
دراگان اســكوچيچ بعد از ثبت ركورد 10پيــروزي متوالي 
براي تيم ملي و در يازدهمين بازي، تيمش را تقريبا با همان 
تركيب آشناي بازي هاي اخير به ميدان فرستاد. با اين تفاوت 
كه اين بار نورافكــن از تركيب خارج شــد و وحيد اميري از 
همان ابتــدا در دفاع چپ به ميدان رفــت. علي قلي زاده هم 
بعد از نيمكت نشيني در 2بازي اخير دوباره به تركيب اصلي 
برگشت. وحيد اميري و عليرضا جهانبخش 2بازيكني هستند 
كه در بازي هاي اخير تيم ملي دائما تغيير پســت مي دهند و 
شايد يكي از داليل ناهماهنگي تيم ملي در يك ساعت ابتدايي 
بازي ديروز هم همين موضوع بــود؛ چنان كه بعد از تعويض 
قلــي زاده و بازگشــت جهانبخش و اميري به پســت اصلي 
خودشــان، ريتم بازي تيم ملي دگرگون شد و سفيدپوشان 
با ايجاد خطرات فراوان روي دروازه ميهمــان خود به بازي 

برگشتند.

   گلزني اروپايي ها براي آسيايي ها
تيم ملي ايــران اگرچه در نيمه اول برتري آنچناني نســبت 
به ميهمانش نداشــت، اما در دقايق پاياني اين نيمه چندين 
موقعيت متوالي خلق كرد و مي توانســت بــه گل اول بازي 
برســد. در اين ثانيه ها فقط درخشش كيم سونگ گيو درون 
دروازه كره و سيوهاي درخشان او بود كه تيم قرمزپوش را در 
بازي نگه داشت. آزمون، طارمي و جهانبخش در اين دقايق 
مي توانستند نامشــان را به عنوان گلزن ثبت كنند و ايران را 

برنده به رختكن بفرســتند اما بدشانسي مانع اين اتفاق شد. 
در شروع نيمه دوم اما اين كره جنوبي بود كه به گل اول بازي 
رسيد. روي اشــتباه صادق محرمي در آفسايدگيري، سون 
هيونگ مين بــا عليرضا بيرانوند تك به تك شــد و به راحتي 
دروازه ايران را باز كرد. اين گل غيرمنتظره، شكل بازي را كامال 
تغيير داد و دراگان اسكوچيچ براي نخستين بار در تيم ملي 
ايران عقب افتادن از حريف را تجربه كرد. شــاگردان او البته 
در اين شرايط جديد بازگشت خوبي به بازي داشتند و با خلق 
چندين موقعيت روي دروازه كره جنوبي حتي به پيروزي هم 
نزديك شدند. در نهايت اما فقط ضربه سر زيباي جهانبخش 
در دقيقه76 تبديل به گل شد و 2شوت زيباي عزت اللهي و 
طارمي با بدشانسي به تير دروازه برخورد كرد . كره جنوبي هم 
در دقايق پاياني بازي شانس رسيدن به گل دوم را داشت كه 
شوت سانگ هو با واكنش بيرانوند راهي كرنر شد. در نهايت 
هر دو تيم از نتيجه تساوي راضي به نظر مي رسيدند و تركيب 
صدر جدول دست نخورده باقي ماند؛ ايران با 10امتياز در صدر 

و كره جنوبي با ۸امتياز در مكان دوم.

   بهترين بازيكن؛ آقاي شماره6
آمارهاي بازي ديروز نشــانگر آن اســت كه كره جنوبي 
اميد گل بيشتري نسبت به ايران داشته و در تعداد شوت 
هم برتري از آن اين تيم بوده اســت. كره جنوبي 16شوت 
)4شــوت در چارچوب( و ايران 12شــوت )3شــوت در 
چارچوب( داشتند و اميد گل كره جنوبي هم )0.76( بهتر 
از اميد گل ايران )0.39( بوده اســت. از ديد آناليزورهاي 
متريكا، بهترين بازيكن ايران در اين بازي سعيد عزت اللهي 
بود كه با 14بار بازپس گيري توپ، 5قطع پاس و يك پاس 
كليدي به نمره7.62 از 10رسيد. او به همراه جهانبخش، 
نوراللهي و شــجاع تنها بازيكن هاي ايران بودند كه نمره 
باالتر از 7 گرفتند. اما مهدي طارمي اين بار برخالف 3بازي 
قبلي در جمــع 3بازيكن برتر ايران جايي نداشــت. البته 
از ديد كارشناســان AFC عليرضا جهانبخش به عنوان 

بهترين بازيكن زمين انتخاب شد.

جام جهانی

كي روش به دنبال گالت
2برد مقابل ليبي، تيم ملي مصر و مربي سابق تيم ملي 

ايران را در آستانه صعود به مرحله بعدي قرار داده است

انــگار كارلوس كــي روش كه پيش 
از اين 4 بار بــا تيم هاي ملي ايران 
)2بار(، آفريقاي جنوبي و پرتغال 
در جام جهاني حاضــر بوده، عزم 
خودش را جزم كرده تا براي بار پنجم 
در اين تورنمنت بزرگ حضور داشــته 
باشد. سرمربي اخراجي تيم ملي كلمبيا، موفق شد در دومين 
تجربه اش روي نيمكت تيم ملي مصر، اين تيــم را به دومين 
پيروزي پياپي مقابل ليبي كه سخت ترين حريف مصري ها در 
گروهF مقدماتي انتخابي جام جهاني از منطقه آفريقا بود برساند. 
حاال مصر از 4بازي خود 10امتياز گرفته و باالتر از ليبي، گابن و 
آنگوال در صدر جدول جاي دارد. اهميت اين برد در اين بود كه از 
هرگروه از گروه هاي 10گانه اين قاره تنها يك تيم به دور بعدي 
صعود مي كند تا 10  تيم حاضر در مرحله بعد براي 5ســهميه 
قطعي آفريقا در جام جهاني2022 بجنگند. مصر بدون نياز به 
گلزني محمد صالح با گل هــاي بازيكنان گمنامي مثل احمد 
فتوح، مصطفي محمد و رمضان صبحي، ليبي را شكست داد. 
بازي قبلي يك بر صفر و با گل عمر مرموش به سود مصر در زمين 
خودش پايان يافته بود. مصر با يك برد ديگر در بازي بعدي مقابل 
آنگوال صعودش را قطعي مي كند. بازي رفت را مصر يك بر صفر از 
آنگوال برد اما در برابر گابن يك-يك مساوي كرد. در ساير گروه ها 
تيم هاي بوركينافاسو، تونس، نيجريه، ساحل عاج، مالي، آفريقاي 
جنوبي، سنگال، مراكش و تانزانيا صدرنشين هستند. شگفتي 
اين مســابقات در گروهD خواهد بود كه از ميان ساحل عاج و 
كامرون يك تيم از راهيابي به دور بعدي باز خواهد ماند. مصر 
3 بار در سال هاي 1934، 1990 و 201۸ به جام جهاني صعود 
كرده و همراه نروژ با 56ســال فاصله، بيشترين انتظار را براي 
حضور دوباره اش در جام جهاني متحمل شده است. اين بار اما با 
وجود محمد صالح به نظر مي رسد براي دومين بار پياپي بشود به 
جام جهاني راه يافت و نيازي به انتظار چند دهه اي نباشد. جالب 
اينكه تعداد حضور هاي كي روش در جام جهاني يكي بيشتر از 
تيم ملي مصر است! او در مصر جانشين حسام البدري شده و در 
3 مسابقه اوليه اش روي نيمكت اين تيم 3برد ازجمله يك برد در 

ديدار دوستانه برابر ليبريا به دست آورده است.
كي روش 6۸ساله كه پيش از اين روي نيمكت 5 تيم ملي ديگر 
هم نشسته، در مجموع 211 بازي ملي به عنوان سرمربي تيم هاي 
ملي در كارنامه خود دارد و با يك بازي ديگر، از الرس الگربك 
مي گذرد و به چهارمين سرمربي ملي باســابقه تاريخ فوتبال 
ملي تبديل مي شــود. بورا ميلوتينوويچ )۸تيم( با 273بازي، 
برتي فوگتس )5تيم( با 230بازي، اســكار تابارس )فقط تيم 
ملي اروگوئه( با 214بازي، الرس الگربك )4تيم( با 211بازي، 
كارلوس كي روش )5تيم( با 211بازي، يواخيم لوو )يك تيم( 
با 197بازي، سپ هربرگر )2تيم( با 167بازي، مورتن اولسن 
)فقط دانمارك( با 163بــازي، والري لوبانفســكي )4تيم( با 
 14۸بازي و بروس آرنا )فقط تيم ملي آمريــكا( با 14۸بازي، 

با سابقه ترين مربيان تاريخ ملي هستند.

الله سياه
ممفيس ديپاي كه در دوران سخت پسامسي 
به بارســلونا پيوســته، در تيم ملي هلند 
همچنان مي درخشد. او در برد 6 بر صفر 
مقابل جبل الطارق، زننده 2 گل و سازنده 
2 گل ديگر بود. اين مهاجم 27ســاله نام 
خودش را به عنوان بازيكني كه بيشترين 
تأثير مســتقيم را روي گل  هاي يك تيم 
در رقابت هــاي انتخابــي جام جهاني2022 
داشته، به ثبت رسانده. او همچنين با آمار 14 گل در 
سال 2021 براي تيم ملي هلند، توانست بيشتر از هر بازيكن هلندي ديگري 
در تاريخ، در تقويم يكســاله تيم ملي اين كشور گل به ثمر برساند. ركورد 
قبلي با 13گل در اختيار كاليورت بود. ممفيس در سال2021 با پيراهن تيم 

ملي هلند، 13گل زد، 8 گل ساخت و روي 21 گل تأثير مستقيم داشت.

100 سيلوا
در نخستين مسابقه اي كه برزيل در انتخابي 
جام جهاني2022 امتياز از دست داد، تياگو 
سيلوا توانست نامش را در تاريخ فوتبال 
برزيل جاودانه كند. او در دقيقه 71بازي 
با كلمبيا به جاي ميليتائو كه از كمر دچار 
مصدوميت شــده بود، وارد زمين شد و 
يكصدمين بازي ملي اش را براي سلسائو 
تجربه كرد. مدافع 37ســاله چلسي اكنون 
پس از كافو، روبرتو كارلوس، دنــي آلوز، نيمار، 
لوسيو، تافارل و روبينيو به هشتمين بازيكن تاريخ برزيل تبديل شد كه به 
ركورد 100 بازي ملي رسيده است؛ او در اين 100 بازي، 7 گل زده، 3 پاس گل 
داده، در سال 2013 يك جام كنفدراسيون ها برده و در سال2019 هم فاتح 

كوپا آمريكا بوده است.

نهمين خروس
آنتوان گريزمان هم در شــب قهرماني تيم 
ملي فرانسه در دومين دوره ليگ ملت هاي 
اروپا به 100بازي ملــي با پيراهن تيم ملي 
فرانسه رسيد. مهاجم بارسلونا كه قرضي 
در اتلتيكو بازي مي كند، حاال پس از ليليان 
تورام، هوگو لوريس، تيري آنري، مارسل 
دزايي، اوليويه ژيــرو، زين الدين زيدان، 
پاتريك ويه را و ديديه  دشان به نهمين بازيكن 
تاريخ خروس ها تبديل شده كه شمار بازي هاي ملي 
خود را 3  رقمي مي كنند. گيريزي در  100 بازي ملي، 41 گل زده، 28 گل براي 
هم تيمي هايش ساخته، يك جام جهاني برده و فاتح يك  ليگ ملت هاي اروپا 

بوده است.

تيم ملي بعد از 10برد متوالي در مصاف با قدرترين همگروهي اش باالخره متوقف شد؛ هر چند 
اگر بدشانس نبوديم و شوت ها به تير نمي خورد، پيروزي يازدهم هم دور از دسترس نبود
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انتخاب رئيس مهم تر از مسابقه

تيــم وزنه بــرداري نوجوانــان ايــران در اوليــن حضور 
بين المللي شان تاريخ ســازي كردند و سوم جهان شدند. 
اين ســومي براي وزنه برداري زنان كه چند ســالي است 
فعال شده اتفاق خوبي است اما از تيم 8نفره  اي كه به جده 
عربستان اعزام شده بود فقط 2نفر روي سكو رفتند و 6نفر 
ديگر يا اوت كردند يا ركوردهايشان با مدال خيلي فاصله 
داشت. اين فاصله ركوردها در بعضي از وزن ها بيش از حد 
زياد بود. بــراي نمونه ركوردهاي كوثر تنها كه در دســته 
فوق سنگين وزنه زد،  با نفر اول 72كيلوگرم اختالف داشت. 
او در يك ضرب 79كيلوگرم و در دوضرب 96كيلوگرم وزنه 
زد. در حالي كه نفر اول اين دســته كه روفينا چالكارووا از 
قزاقســتان بود، در يك ضرب 107 كيلوگرم و در دوضرب 
140كيلوگرم وزنه را باالي سر برد. ركوردهاي تنها حتي از 
ركوردهاي هم  تيمي هايش كه در دسته هاي پايين تر وزنه 
مي زدند هم كمتر بود. يكتا جمالي در دسته 81كيلوگرم 
با وزنه هاي 90 و 115كيلوگرمي 2مدال نقره و يك مدال 

برنز گرفت. 

تيراندازي در بازي هاي المپيك توكيو با مدال طالي جواد 
فروغي كارنامه موفقي داشــت تا توقعات از اين رشته باال 
برود. توقع اصلي اين اســت كه تيرانــدازان در بازي هاي 
آسيايي و المپيك بعدي هم روي سكو باشند اما با اتفاقاتي 
كه اين روزها در فدراســيون مي افتد، شايد اين انتظارات 
برآورده نشود. بعد از المپيك توقع اين بود كه فدراسيون 
برنامه يك ساله براي بازي هاي آسيايي و برنامه 3ساله براي 
بازي هاي المپيك را مشــخص كند و بر اساس آن كارها 
را جلو ببرد. اما هنوز هيچ برنامــه اي وجود ندارد و حتي 
فدراسيون تكليف مربيان تيم ملي را هم مشخص نكرده و 
حتي توجهي به مسابقات پيش رو هم ندارد. جواد فروغي 
از 12آبان بايد در مسابقات جام رياست فدراسيون جهاني 
شركت كند اما فدراسيون با مربي او محسن نصراصفهاني 
قرارداد نبســته اســت و او نمي داند به همراه فروغي به 
لهستان اعزام مي شود يا نه. وضعيت مربيان در اسلحه هاي 
ديگر هم همينطور است. دوره 4ساله رياست علي دادگر در 
فدراسيون تير به پايان رسيد و او در حال حاضر سرپرست 
فدراسيون است. به نظر مي رسد بيشتر تمركز فدراسيون 
روي برگزاري انتخابات اســت و اين كه چه كسي رئيس 

بعدي مي شود.

امجديه 

اختالف؛ 72كيلوگرم 

در جريان رقابت هاي جهاني كشتي فرنگي، اتفاق جالبي رخ داد كه در هياهوي 
حاصل از 4مدال طالي ايران كمتر مورد توجه قرار گرفت. ماجرا از اين قرار بود 
كه عادل بالي تبار مربي تيم ملي كشتي فرنگي در مسابقات جهاني، زماني كه 
ديد كشتي گير فلسطيني به تنهايي به مسابقات آمده و مربي ندارد پيشقدم 
شد و عالوه بر گرم كردن اين كشــتي گير او را در كنار تشك هم كوچ كرد. 
عالي تبار در گفت وگو با همشهري نكات جالبي را در اين خصوص و البته درباره 

موفقيت تيم ملي ايران عنوان كرده است كه در ادامه مي خوانيد.

   ابتدا از شرايط مسابقات برايمان بگوييد. كسب 4مدال طال براي 
كشتي فرنگي رؤيايي بود. خودتان توقع چنين نتيجه اي را داشتيد؟

ما خودمان توقع قهرماني از تيم داشــتيم چراكه از همان روز بعد از المپيك براي 
جهاني برنامه داشــتيم. زماني كه 5 كشــتي گير را به مســابقات المپيك برديم 
كشــتي گيران در 5وزن ديگر در اردو بودند و براي مســابقات جهاني نروژ آماده 
مي شدند. روس ها در مسابقات جهاني تنها يك طال كسب كردند ولي تيم ايران با 
اقتدار موفق شد 4مدال طال به دست بياورد كه اين نشان از قدرت تيم ما دارد. اين 

پيروزي مبارك همه مردم ايران باشد.

   چه اتفاقي افتاد كه تيم ايران قهرمان نشد؟
مردم كشتي دوســت ايران به خوبي متوجه شــدند كه قرعه هاي كشتي گيران ما 
چقدر دشوار بود. ولي با همين شــرايط تيم ما با اختالف اندك از روس ها دوم شد. 
اگر طاهري، مرداني يا عباســپور فقط يك كشــتي را مي بردند تيم ايران قهرمان 

جهان مي شد.

  چه اتفاقي افتاد كه 2مدال المپيك در 5وزن، ناگهان در رقابت هاي 
جهاني به 6مدال در 10وزن رسيد؟

المپيك شرايط خاص خودش را دارد. براي مســابقات جهاني با برنامه  ريزي هاي 
انجام شــده كادر فني و در راس آنها آقاي بنــا جواب گرفتيم. هادي ســاروي از 
87كيلوگرم به 97كيلو آمده و با برنامه ريزي به تدريج وزنش را افزايش داد. او با وزن 
101كيلوگرم قهرمان دنيا شد. يا رضا گرايي كشتي گير 72كيلوگرم بود كه با برنامه 
وزنش را كم كرد به طوري كه االن وزن طبيعي بدنش 69كيلوگرم است و در دنيا و 

المپيك مدال طالي 67كيلوگرم را كسب كرد. پژمان 
پشتام هم همينطور؛ با توجه به اينكه در 82كيلوگرم 
خأل داشــتيم او را از 77كيلوگرم بــه 82كيلوگرم 

آورديم و نخستين مدال جهاني اش را گرفت.

  در روز مســابقات 77كيلوگرم با 
يك كشتي گير فلســطيني تمرين مي كرديد. 

ماجرا چه بود؟
كشتي گير فلسطيني بدون مربي به مسابقات آمده 
بود و هيچ همراهي هم نداشــت. آقاي دبير و آقاي 

بنا از من خواستند تا به اين كشتي گير كمك كنم.

  فقط در سالن گرم كنارش بوديد؟
او تنها به مســابقات آمده بود و مربي نداشت كه راهنمايي اش 

كند. من به عنوان مربي روي صندلي كوچش نشستم و هركاري از دستم برمي آمد 
برايش انجام دادم. به هر حال كشتي يك ورزش پهلواني است.

  قبل از مسابقات جهاني انتقادات از محمد بنا باال بود. طوري كه 
گفته مي شد بنا در انتخاب كادرش رفيق بازي مي كند. نظر شما چيست؟

من هم شنيده ام و در مورد خود من هم اين صحبت ها را كرده اند. ولي اگر منصفانه 
به شرايط نگاه كنيم متوجه مي شويم اگر تيم نتيجه نگيرد اول از همه آقاي بنا 
زير سؤال مي رود و هر كس آبرويش را بيش از هر چيز ديگري دوست دارد. آقاي 
بنا در كار با هيچ كس تعارف ندارد و فقط به اهتزاز درآمدن پرچم ايران برايش 
مهم است. آقاي بنا يك پسر 3ســاله دارد و من خودم يك دختر 2ساله دارم. 
واقعا دوري از خانواده و حضور در اردوهاي شبانه روزي سخت است ولي ما به 
عشق كشورمان و موفقيت بچه ها اين سختي را تحمل مي كنيم. ما نه حقوقي 
مي گيريم نه چيزي مي خواهيم. تيم قهرمان آسيا شد، وزارت ورزش با يك 
سال وقفه 10ميليون به مربي ها پاداش داد. اين موفقيت ها متعلق به همه 
است و براي آقاي بنا و آقاي دبير نيست. اي كاش منتقدان هم كمك كنند 

تا كشتي بيشتر از قبل موفق شود. خبر آخر 

ليلي خرسند 
خبرنگار

بهروز عطايي اعتــراف كرد كه مربيگــري همزمان 2 تيم 
اشتباه بوده است. او با تيم ملي واليبال قهرمان آسيا شد ولي 
تيم جوانان كه دوره قبل قهرمان جهان شده بود، اين بار با 
مربيگري عطايي نهم جهان شد. او به فارس گفت: »شايد اگر 
زمان به عقب برگردد، هرگز با اين پيشنهاد موافقت نكنم.« 
عطايي مدعي شده اســت كه از ابتدا هم موافق مربيگري 

در 2 تيم نبوده اســت: »من خودم خيلي موافق نبودم اما 
جمع بندي فدراسيون اين بود كه من هدايت هر دو تيم را 
به عهده بگيرم. با اين حال تمرينات هر دو تيم به خوبي انجام 
شــد و كم كاري نكرديم.« تيم جوانان قرار است با محمد 
وكيلي براي دوره بعدي مســابقات آماده شود. عطايي هم 
سرمربي تيم ملي است و بايد تيم را براي مسابقات قهرماني 
جهان 2022آماده كند. عطايي از همه خواسته است توقع 
منطقي از واليبال داشته باشند: »واليبال ما در جمع 10تيم 

برتر دنياست نه 4تيم.«

تيم واليبال فوالد سيرجان امروز آخرين بازي خود را در مرحله 
گروهي باشــگاه هاي آســيا انجام مي دهد ولي قبل از شــروع 
اين بازي، حضــورش را در جمع 4تيم برتر قطعي كرده اســت. 
ســيرجاني ها كه در 2 بــازي اول خود نماينــدگان فيليپين و 
ازبكستان را شكست داده بودند، عصر دوشنبه العربي قطر را هم 
3بر يك بردند و با 3پيروزي و 9امتياز صدرنشين گروه شان شدند. 

قبل از اين بازي، العربي و فوالد هر دو 6امتيازي بودند و پيروزي 
در اين بازي صدرنشــين گروه را مشخص مي كرد. مسابقات در 
2 گروه برگزار مي شود و 2 تيم اول گروه به مرحله نيمه نهايي صعود 
مي كنند. فوالد امروز در آخرين بازي مرحله گروهي با تيم داموند 
فود تايلند بازي دارد و به نظر نمي رسد كار سختي براي پيروزي 
در اين بازي داشته باشد. در اين مسابقات هم صابر كاظمي ستاره 
تيم ايراني است. او كه با تيم ملي در جام ملت هاي آسيا درخشيده 
بود، در اين مسابقات به عنوان يار كمكي براي فوالد بازي مي كند 

و در بازي با العربي 35امتياز براي فوالد گرفت.

 كشتي گير فلسطين
 تنها بود كمكش كردم

 عادل بالي تبار، مربي تيم ملي كشتي فرنگي از اتفاق جالبي مي گويد
 كه در رقابت هاي قهرماني جهان رخ داد

صابر با فوالد هم درخشيدعطايي پشيمان است
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افقي:
 1- پوســت درخت خرما- 
آتشگيره- تعداد ارتعاش هاي 

هر نوسانگر در يك ثانيه
2- كارگردان فيلم مشــهور 

سكوت بره ها- نحيف
3- آب مناســب استحمام- 

گمگشته كنعان- پاكيزه
4- برنــز- دفع كننده- زبانه 

آتش
5- افزودن- پرنده اي وحشي 
و حالل گوشت- نگهبان گله

6- پوشاك ستور- پيوسته- 
پيامبر صبور

7- نوشين- ميله باريك براي 
تميزكردن لوله تفنگ- ماده 

اصلي تشكيل دهنده الماس
8- مقــام و رتبــه- مجراي 
ريختن گندم به آســياب- 

پاسخ مثبت
9- كوهي در جنوب تبريز- 
از القاب امراي ترك- شاخه 

تازه روييده درخت
10- سلول جنســـي بالغ- 

مشهور- حرف انتخاب
11- بــاد ســرد- خصم- 

اصطالحي در ورزش بوكس
12- پــرده گــوش- واحد 
شمارش بسته بندي برنج- 

امتالي معده
13- پدر عرب- رنگرز- تازه 

و جديد
14- پـــــول بنگالدش- 
نويسنده ايراني نمايشنامه 

»آمديم نبوديد رفتيم«
15- پوشــيده بودن- اسب 

سياه- از جنس الياف پنبه
  

عمودي:
1- افســار- دلخراش- پدر 

آذري
2- بله آلماني- رقيـــــب 

بستني- چراغ
3- تكنيسين- قصد- نوعي 

كفپوش پرزدار
4- اثر جاودانه عالمه اميني- 
خدمتكار پير- دندانه سوهان
5- داروي بيهوشـــــي- 
نخستين رقم از سمت راست 

عدد- معلوم و آشكار
6- معــروف- هر بخش يك 

مجموعه- پرتابه جنگي
7- ريشــه- مختــرع برق- 

پيوند زناشويي
8- پشت سرهم- سياه خانه- 

تاراج
9- زمان تعيين شــده براي 
انجــام كاري- حركتي در 
ژيمناستيك- حيوان وحشي
10- همراه افــــــــاده- 

رهن دهنده- عضله
11- زوال پذيــر- ســايبان 

درشكه- لطيف
12- از جشــنواره هاي باشــكوه 
ســينما- تغار چوبي- آشــفته و 

بي نظم
13- شــهري در لرستان- حواله- 
گياهي براي درمان سرفه و گلودرد

14- زنگ كليســا- حاصل تأثير 
چند عامل- آب منجمد

15- محرمانــه- تابلوي نقاشــي 
ضد جنــگ اثر پيكاســو- خروس 

جنگي

هيفوصايانيداتب
جارسزرواشكرسمه
ولخاسهنماسكوب
زيافدانعاله

ييالطاپنديپت
وادويامنايلرب
نكيردنكسرگنها
نوماهداربرديل
ازاردارسداداا
ناهگانمربمرفن
بيداتهديدمتس

راياروشهزوز
وبرانارقشنيزگ
نوحيسگنشوهانبا

قامشايرتايتهلت 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4044
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

134589726
758263914
926174385
361728459
589346172
247951638
493812567
672435891
815697243

متوسط

 1  2     5
4 8     9   
  3 9   6 1  
   5    2  
7        1
 6    7    
 2 6   5 8   
  8     3 4
9     8  5  351249687

847516239
962387415
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126895743

ساده

متوسط
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831546729
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158769234
947328156

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

برنز سنگين وزن به ايران رسيد
مســابقات وزنه برداري قهرماني نوجوانان جهان، با 2 مدال برنز 
اميررضا محمدي نيا براي ايران به پايان رسيد. در اين مسابقات كه 
در جده عربستان برگزار شــد، محمدي نيا در دسته فوق سنگين 
وزنه زد و به 2 مدال برنز رســيد. او در يك ضرب 144 كيلوگرم را 
باالي سر برد و صاحب برنز شــد. ركورد محمدي نيا در حركت 
دوضرب 166كيلوگرم بود و اين ركورد براي او مدالي نداشت اما با 
مجموع 310كيلوگرم توانست مدال برنز مجموع را بگيرد. در اين 
وزن وزنه برداران روسيه روي سكوي اول و دوم رفتند. محمدي نيا 
دومين وزنه بردار ايران در اين مســابقات بود كه روي سكو رفت. 
پيش از او فقط عليرضا عباســپور به مدال رسيده بود. او در وزن 

81 كيلوگرم، 3 مدال طال گرفت.
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   قبل از پايان سال به حقوق بازنشستگان اضافه كنند
با روند كنترل نشدن قيمت ها و نابه ساماني اقتصادي اگر قبل از پايان 
سال به حقوق بازنشستگان اضافه نكنند بســياري از آنها درمانده و 
بيچاره و حتي معطل خريد نان مي شوند. هر روز در ستون پيام هاي 
مردم در اغلب رسانه هاي كشوردر مورد لزوم اضافه كردن حقوق هاي 
حداقلي بازنشستگان  و مستمري بگيران تامين اجتماعي مطالبي چاپ 
مي شود ولي متأسفانه گويا گوش شنوايي نيست. از مسئوالن تقاضا 

داريم به وضعيت جامعه آبرومند بازنشستگان رسيدگي ويژه كنند.
محمود بليغيان از اصفهان

  اجراي برنامه ها و مصوبات، شرط موفقيت مسئوالن است
در 100سال گذشته بسياري از كشورها راه كمونيستي و سوسياليستي 
را رفتند تا از چنگ استعمار آمريكا رهايي يابند اما بسيار كشته دادند 
و صدمه ديدند و نتيجه نگرفتند؛ مانند كوبا. واقعيت اين اســت كه 
براي رهايي از مشكالت الزم است حكومت اسالمي باشد و مسئوالن 
دستورات اســالمي را به دقت رعايت كنند، افراد كارآمد را سركار ها 
بگمارند و درســت برنامه ريزي كنند تا قشر ضعيف جامعه ضعيف تر 

نشود و ثروتمندان به احتكار و انحصار نپردازند.
رضايي از تهران 

  مشكالت پرسنل بيمارستان امام خمينيره كرج حل نشد
حدود 2 ماه قبل مسئوالن ارشد قوه قضاييه، دادستان كرج و فرماندار 
وعده حل مشكالت بيمارستان امام خميني)ره( كرج ظرف حداكثر 
يك ماه را دادند اما اكنون با گذشت 2 ماه مشكالت پرسنل همچنان به 
قوت خود باقي است. از وعده خسته شده ايم،  مسئوالن اقدامي واقعي 

و عملي بكنند.
پرسنل بيمارستان امام خميني)ره( از كرج 

   بانك ها به روش هاي مختلف از دادن وام وديعه مسكن طفره مي روند
بانك ها به هزار روش از پرداخت وام وديعه مســكن طفره مي روند و 
هر سنگي بتوانند جلوي پاي مستأجران مي اندازند. بانكي كه ما براي 
دريافت وام وديعه مســكن به آن مراجعه كرده بوديم از ما سند ملك 
خواست كه اگر ملك داشــتيم بديهي بود كه نياز به وام مستأجران 
نداشتيم. بعد از دردسرهاي بسيار و مراجعه حضوري به اداره مسكن و 
شهرسازي استان موفق شديم رد درخواست وام را ملغي كرده و دوباره 
تقاضاي دريافت وام بدهيم و اين بار به بانك ديگري كه انتخاب كرده 
بوديم مراجعه كرديم. آن بانك هم عنوان كرد كه شما بايد 600 امتياز 
كسب كنيد تا مشمول دريافت وام شويد. در اين بانك هم با سؤاالتي 
كه پرسيدند ازجمله اينكه چرا دو شغل نداريد يا دسته چك، امتياز ما 
به 590 رسيد و مشمول دريافت وام نشديم. باز هم بانك عوض كرديم 
و با  پارتي ای كه پيدا كرده بوديم ظرف 2روز وام گرفتيم. غرض اينكه 
بدون پارتي امكان نداشت از راه عادي بتوانيم وام بگيريم و هزار مدل 

بهانه براي ما رديف كردند.
فتاحي از تهران 

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

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

با مردم

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

يادداشت

پاسخ مسئوالن

  هوشمندسازي پليس الزمه
 امنيت پايدار

هنـگـامـي كـه صـحـبـت از سرمايه اجتماعي و اقتدار پليس 
مي شود هم بايد روابط اجتماعي افراد جامعه وهم به ويژگي هاي 
فردي و هم به ويژگي ها  و خصوصيات ســازماني پليس توجه 
شود. از ســوي ديگر با توجه به گسترش مسئوليت هاي پليس 
و تخصصي شدن امور و تغيير و تحول و رشد جمعيت شهري و 
مهاجرت ها و... مقوالتي مانند تعارض فرهنگ ها، رشد فناوري، 
افزايش جرايــم و... محيط را با پيچيدگي روبه رو كرده اســت، 
لذا پليس بايد از هــر حيث، چه فردي و چه ســازماني، داراي 
هوشمندي و اقتدار باشد تا بتوانند با روحيه و قدرت هر چه بيشتر 

در انجام امور محوله ماموريت هاي خود را دنبال كند.
رويكردهاي پليــس در دوره هاي مختلف انعكاســي از قدرت 
ســخت و نرم اســت كه در هر رويكرد، نمايان گر بوده  اســت، 
به نحوي كه قدرت سخت كه معموال با رفتار دستوري هم پيوند 
مي شــود در رويكرد ســنتي و مقتدرانه پليس نمود داشته و 
قدرت نرم كه در ارتباط با متقاعد كردن رفتار بوده تحت عنوان 
رويكرد جامعه محوري نمايانگر شده است. امنيت پايدار يكي 
از پيش نيازهاي جامعه پايدار است كه خود مستلزم مشاركت 
پايدار بين واحدهاي متشــكل جامعه همچون عناصر دولتي، 
كنشگران محلي، نخبگان، ســازمان هاي مردم نهاد و... است. 
بايد گفــت در نظام مديريت مردمي، هدف آن اســت كه همه 
عامالن حضور داشته باشــند و همه عناصري كه در مديريت 
شهري مؤثرند، بتوانند سهم خود را ايفا كنند. تنها از طريق وجود 
يك سازوكار مؤثر و هم افزايي مشــترك است كه تداوم حضور 
همه طرف ها ميسر مي شــود. درصورتي كه در زنجيره روابط 
همكاري عامالن مختلف كوچكترين اختاللي ايجاد شود، كل 
فرايند مشاركت تحت تأثير قرار گرفته و ساختار از كارايي الزم 

برخوردار نخواهد بود.
نيروي انتظامي جمهوري اســالمي ايران به عنوان بخشــي از 
جامعه، مســئول حفظ امنيت و آســايش و رفاه عمومي مردم 
و ســازماني خدمتگزار است. باگســتردگي دامنه مسئوليت و 
چالش هاي فراوان پيش روي پليس از يك طرف و وظيفه سنگين 
برقراري امنيت اجتماعي از طرف ديگر، ضرورت پليس هوشمند 

و مقتدر و در عين حال مردمي بيش از پيش نمايان مي شود.
پليس با حركت به سمت هوشمند ســازي  مي خواهد همزمان 
با تغييرات مختلف اجتماعي، سياســي، فرهنگي و به خصوص 
تكنولوژيكي در سطح جامعه، خودش را با جامعه هم راستا كند و 
به بهترين نحو به نيازهاي جامعه پاسخ دهد. در يك دسته بندي 
ديگر نيز سازمان ها به دودسته باز و بســته تقسيم مي شوند و 
امروزه اكثر سازمان هاي دولتي سازمان هاي باز به شمار مي آيند 

كه در تعامل متقابل با محيط و شهروندان قرار دارند.
نكته نهفته در اين شعار اينجاست كه »مقوله پليس هوشمند 
و امنيت پايــدار دو مقوله اي اند كه مكمــل يكديگرند« پليس 
هوشــمند باهدف قطع وابســتگي ســازمان به انســان ها و 
هوشمند سازي  حركت مي كند يعني ناجا كه اكنون يك سازمان 
انسان محور است در يك فرايند هوشمندسازي به يك سازمان 
دانش محور يا تكنولوژي محور تبديل مي شود؛ البته با توجه به 
اينكه انسان ها بايد اين تجهيزات هوشمند سازي  را اداره كنند 

پليس همچنان ولي كمتر از گذشته به انسان ها نياز دارد.
ازاين رو ايجاد و تحقق امنيت پايــدار در دنياي امروزي و با نگاه 
به آينده مســتلزم ورود پليس به مقوله هوشمند سازي  است. 
هوشمند سازي  پليس دريچه اي است كه در آن امنيت اجتماعي، 
پايدار خواهد شد؛ يعني اگر پليس امروز به نيازهاي جامعه كنوني 
براي رسيدن به آرامش و امنيت اجتماعي از مسير هوشمند سازي  
پاسخ بگويد در همين حال توانايي آيندگان را نيز براي رسيدن به 

نيازهاي امنيتي خود از بين نبرده است.
براي تحقق شعار »پليس هوشمند، امنيت پايدار« بايد در ناجا 
توليد علم، تكنولوژي و مهارت كرد و با هوشمند كردن سازمان 
در ابعاد: فرايندهــا، كاركنان، تعامالت، فنــاوري و مديريت؛ 
سازماني دانش محور و تكنولوژي محور ايجاد كرد به نحوي كه 
اين سازمان دانش محور رسالت اصلي خود را در جامعه كنوني 
به بهترين نحو و در كمترين زمان ممكن با صرف كمترين انرژي 

انجام دهد و امنيت پايدار را براي شهروندان به ارمغان بياورد.
براي رســيدن به پليس در تراز جمهوري اسالمي ايران در گام 
دوم انقالب اســالمي به مولفه هايي نيازمنديم كه يكي از آنها 
هوشمند سازي  است. هوشمند سازي ، تامين امنيت، تحكيم نظم 
و اجراي قانون و عدالت، از مهم ترين مولفه هاي ثبات و سالمت 

نظام اجتماعي و سياسي است.
يكــي از مؤلفه ها و اولويت هــاي مهم ناجا در برقــراري نظم و 
امنيت، رضايت مندي شــهروندان از خدمات پليس است كه 
با توســعه و ارتقاي تجهيزات الكترونيكي و برداشتن گام هاي 
عملي در جهت هوشمند ســازي  پليس مي توان در پرتو ايمان، 
 تخصص و جوان گرايي، هوشمندي و مديريت، تقويت روحيه

 پژوهش محوري و اســتفاده از ايده هاي آن كه از شاخصه هاي 
پليس كشور است، به اين مهم دست يافت.

 شكايت از يك ُمـرده
به اتهام قتـل

مردي در يكي از شــهرهاي ايالت 
كاليفرنيا، پسرش را به قتل رساند و داخلي

به زندگي خودش پايان داد. پس از 
اين اتفاق، همسر وي راهي دادسراي جنايي تهران 
شــد تا از شــوهر مرده اش به اتهام قتل پسرش 

شكايت كند.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل يك وكيل 
دادگستري به دادســراي جنايي تهران رفت تا 
از يك مرد مرده شكايت كند. وي كه وكالت زني 
را به عهده داشــت به قاضي حبيب اهلل صادقي، 
بازپرس شعبه چهارم دادســراي جنايي تهران 
گفت: موكلم زني حدودا 40ساله است. او اقامت 
كشور آمريكا را دارد و سال ها قبل به همراه همسر 
و پسرش براي زندگي به آن كشــور رفت. او اما 
مدتي قبل براي انجام برخي از كارهايش به ايران 
سفر كرده بود و در يكي از شهرهاي شرقي كشور 
زندگي مي كرد. شــوهرش مرد پولداري بود اما 
پسرشــان از يك بيماري خاص رنج مي برد. وي 
ادامه داد: اسفند پارسال در شرايطي كه موكلم در 
ايران بود از كاليفرنيا به او خبر دادند كه شوهر و 
پسرش به طرز اسرارآميزي جانشان را از دست 
داده اند. در تحقيقاتي كه از پليــس آنجا انجام 
داديم، مشخص شد كه همسايه هاي شوهرش 
در يكي از روزهاي اســفند ماه پارســال متوجه 
بوي تعفني شدند كه از داخل خانه شوهرش در 
تمام ساختمان پيچيده شده بود. همسايه ها به 
مقابل خانه شوهرش رفتند و هرچه زنگ زدند 
كسي باز نكرد. همســايه ها به شدت نگران شده 
و موضوع را به پليس اطــالع دادند كه با حضور 
مأموران، قفل در خانه شكسته شده و وقتي قدم 

در خانه گذاشتند با اجساد شوهر و پسر موكلم 
مواجه شــدند. وي ادامه داد: جســد متعلق به 
مردي حدودا 41ساله بود كه در سالن پذيرايی 
افتاده بود. كمي آن طرف تر جسد پسر 21ساله او 
به چشم مي خورد و اجســاد به دليل اينكه زمان 
زيادي از مرگشان مي گذشت دچار فساد نعشي 
شده بود. با حضور كارشناسان مشخص شد كه  
به پسر 21ساله سم خورانده شده و بعد او را خفه 
كرده اند. شوهر او اما به دليل مصرف زياد قرص و 
سم خودكشي كرده بود. شواهد حكايت از اين 
داشت كه پدر )شــوهر موكلم( ابتدا به پسرش 
سم خورانده و بعد او را خفه كرده است. وي پس 
از جنايت،  اقدام به خودكشي كرده و به زندگي اش 
پايان داده بود. ظاهرا دليل او از قتل پســرش، 
 بيماري العالج و سخت او بوده است كه در همه 

اين سال ها رنج بزرگي متحمل شده بود.
وكيل زن جوان ادامه داد: پس از اين حادثه موكلم، 
درخواست كرد جسد پسرش را به ايران برگرداند 
تا در زادگاهش آن را دفن كند. پس از انتقال جسد 
به ايران و انجام مراســم عــزاداري، موكلم براي 
پيگيري پرونده قتل پسرش به آمريكا سفر كرد. 
او قبل از رفتن به من وكالت داد تا در دادســراي 
جنايي تهران حاضر شــده و از شوهرش به اتهام 

قتل فرزندش شكايت كنم.
با مطرح شــدن اين شــكايت، قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي 
تهران دســتور داد تا از طريــق وزارت خارجه و 
اينترپل مدارك پزشــكي پدر و پسر فوت شده و 
پرونده اين جنايت همراه با نظريه پزشكي قانوني 

از آمريكا تحويل ايران شود.

مرد ايراني مقيم آمريكا پسرش را به قتل رساند و به زندگي خود نيز پايان داد

كمتر از 24ســاعت پيش از 
اجراي حكم قصــاص آرمان پيگيري

پسر جواني كه 7سال ونيم قبل 
جان دختــر مورد عالقه اش به نــام غزاله را 
گرفته بود، دستور توقف اجراي حكم باعث 
شــد او و ديگر محكوماني كه قرار بود امروز 
پاي چوبه دار بروند به صورت موقت از مجازات 

مرگ نجات يابند و به بند زندان بازگردند.
به گــزارش همشــهري، پرونــده آرمان از 
14اسفند ســال92 به جريان افتاد و در اين 
سال ها جنجال زيادي در رسانه ها به پا كرد. 
روز حادثه او كه 18سال بيشتر نداشت دختر 
موردعالقه اش غزاله را به خانه اش دعوت كرد 
تا براي آخرين بار از او بخواهد از تصميمش 
منصرف شــود و با او ازدواج كنــد. اما غزاله 
19ساله برنامه ديگري براي زندگي اش داشت 
و مي خواســت به خارج از كشور مهاجرت 
كرده و زندگــي تازه اي را تجربــه كند. آن 
روز صحبت هــاي آرمان با دختــر جوان به 
نتيجه اي نرسيد و پسر جوان در جريان بحث 
و درگيري با دختر مورد عالقه اش، جان او را 
گرفت. او پس از جنايت، جسد غزاله را داخل 
چمداني گذاشت و براساس اعترافات خودش 
درون ســطل زباله رها كرد اما در همه اين 
سال ها اثري از جسد غزاله به دست نيامد و 
همين مسئله دليلي براي طوالني شدن روند 

رسيدگي به اين پرونده شد.
آرمان پس از اعتراف به قتل غزاله 19ساله در 
دادگاه كيفري به قصاص محكوم شد و يك بار 
هم پاي چوبه دار رفت اما آن روز خانواده غزاله 
با اين اميد كه شايد در پرونده ناگفته هايي 
وجود داشته باشد و آرمان حقيقت را به زبان 

دادســراي جنايــي 
تهــران، نه تنها آرمان 
بلكه محكومان ديگري 
كه قرار بود امــروز قصاص 
شــوند نيز اجراي حكمشــان به 
تعويق افتــاد. آنطور كه اعالم شــده آرمان 
به زودي و احتماال شــنبه آينده پاي چوبه 
دار خواهد رفت و تنها بخشــش پدر و مادر 
غزاله است كه مي تواند به او فرصت زندگي 

دوباره دهد.

رضايت نمي دهيم
با اين حال روز گذشته پدر غزاله در گفت وگو 
با همشــهري درباره نتيجه جلســه صلح و 
ســازش و تصميم شــان درباره سرنوشت 
پرونده گفت: تغييري در تصميم مان ايجاد 
نشــده و ما همچنان اصرار به اجراي حكم 
قصاص قاتــل دخترمان داريــم و رضايت 
نمي دهيم. او ادامــه داد: داغي كه روي دل 
من و همسرم نشسته بسيار سنگين است. 
هيچ كس نمي داند ما چه مي كشيم و حتي 
بعد از جلسه صلح و سازش هم تغييري در 
تصميم من و همسرم ايجاد نشده است. ما 
همچنان اصرار به قصــاص و اجراي حكم 

قصاص آرمان داريم.
وي گفت: روز يكشــنبه يعني يك روز بعد 

ازاينكه جلسه صلح و ســازش در دادسراي 
جنايي تهران تشكيل شد به ما ابالغ كردند كه 
آرمان روز چهارشنبه پاي چوبه دار مي رود. از 
ما خواسته شــد تا براي اجراي حكم حاضر 
شويم و حتي نظرمان را پرسيدند كه تأكيد 
كرديم قصاص بايد اجرا شود. در اين چند روز 
چندين بار پدر و مادر آرمان به مقابل خانه ما 
آمدند و درخواست بخشش كردند. اما با وجود 
اين تغييري در تصميم مــا به وجود نيامده 
اســت. پيش از اين هم جمعي از هنرمندان 
و بازيگران نيز مانند پرويز پرستويي،  رامبد 
جوان، احســان عليخاني و... بــراي جلب 
رضايت، نزد ما آمدند اما آرمان،  با بي رحمي 
جان دخترمان را گرفته و حتي در همه اين 
سال ها جسدي از او تحويل نگرفتيم تا بر سر 

مزار او برويم و اشك بريزيم.
پدر غزاله گفت: قرار بود چهارشنبه حكم اجرا 
شود اما حدود ساعت 11صبح سه شنبه به ما 
اطالع دادند كه دستور رسيده حكم متوقف 
شــود. دليل توقف را به ما نگفتند اما ظاهرا 
روز چهارشنبه نه تنها حكم آرمان بلكه حكم 
چند محكوم به اعدام ديگر هم اجرا نشد و روز 
چهارشنبه اصال اجرايي ندارند. به ما گفتند 
كه روز چهارشنبه تاريخ دقيق يعني روزي 
كه آرمان پاي چوبه دار خواهد رفت را به ما 

اعالم خواهند كرد.

 دكه روزنامه فروشي صبا تغيير كاربري نداشته است
روابط عمومي شــهرداري منطقه3 تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان »چرا كيوسك روزنامه فروشــي صبا به كباب فروشي تبديل 
شده است«  در ســتون با مردم روز 12مهرماه پاســخ داده است: 
»طي بازديد و بررسي هاي انجام شــده، هيچ گونه تغييركاربري در 
اين كيوسك مشاهده نشد. از شهروند گرامي تقاضا مي شود مورد را 

دقيق تر معرفي كند.«

 سرهنگ سيامك محمدي
رئيس مطالعات اجتماعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ

انتقام هولناك با شليك گلوله 
تحقيقات پليس براي رازگشايي از قتل جواني كه پيكرش در يكي از محالت ياسوج كشف 

شده بود به دستگيري قاتل او منجر شد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل به مأموران پليس ياسوج خبر رسيد جسد مرد جواني 
در يكي از محله هاي شهر كشف شده است. اين جوان بر اثر اصابت گلوله به قتل رسيده و 
پيكرش در محل خلوتي رها شده بود. به دنبال اين حادثه با حضور مأموران و بازپرس جنايي 
در محل، تحقيقات براي رازگشايي از اين معماي جنايي آغاز شد. گزارش اوليه پزشكي 
قانوني نشان مي داد مقتول با كلت كمري به قتل رسيده، اما هنوز معلوم نبود پشت پرده 
اين جنايت چه كسي است. كارآگاهان جنايي به تحقيق از خانواده مقتول پرداختند، اما 
آنها هم نمي دانستند چه كسي پسر جوان را به قتل رسانده است. با وجود اين تجسس ها 
ادامه يافت تا اينكه سرانجام مأموران به سرنخ هايي از اين جنايت دست يافتند. آنها متوجه 
شدند كه مقتول مدتي قبل با مرد جواني بر سر مسائل شخصي دچار اختالف شده بود و 
احتماال جنايت توسط اين مرد جوان رخ داده است. سعيد بالش زر، رئيس پليس آگاهي 
كهگيلويه و بويراحمد با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: با اين اطالعات تنها مظنون پرونده 
طي عملياتي غافلگيرانه در مخفيگاهش دستگير شد و با كشف سالحي كه جنايت با آن 
رخ داده بود اعتراف كرد كه از مدتي قبل بر سر مسائل شخصي با مقتول دچار اختالف شده 
و با طرح نقشه انتقام جويي، در مسير او كمين كرده و وي را به قتل رسانده است. به گفته 

وي هم اكنون متهم در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات تكميلي در اين باره ادامه دارد.

مرد شــياد با ترفند تخفيف ويــژه پاييزه 
فروش لوازم خانگي، ده ها نفر را فريب داد و 
دست كم از آنان 6ميليارد تومان كالهبرداري 
كرد اما سرانجام توسط مأموران پليس فتا 

شناسايي و دستگير شد.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده 
از چندي قبل با شكايت چند نفر در پليس 
فتای شهرستان نور آغاز شد. شاكيان مدعي 
شــدند به تازگي متوجه شــدند شخص يا 
اشخاصي ناشناس به حساب شان دسترسي 
داشــته و از حساب بانكي شــان به صورت 
غيرمجاز برداشت كرده اند. در شرايطي كه 
ممكن بود اين پرونده ابعادي كشوري داشته 

باشد تحقيقات در اين باره آغاز شد.
كارشناسان پليس فتا در بررسي هاي خود 
دريافتند همه شــاكيان چند روز پيش از 
دســتبرد به حساب شــان پيامكي خاص 
دريافت كرده اند. شواهد نشــان داد فردي 
با ارســال پيامك هاي جعلي تحت عنوان 
تخفيف ويژه پاييزه لــوازم خانگي، لينكي 
براي طعمه هايش ارسال كرده و با باز كردن 
اين لينك توســط مالباختــگان برنامه اي 
خاص روي گوشي هايشــان نصب شده كه 
در ادامه متهم به حساب بانكي طعمه هايش 
دسترســي پيدا كــرده و آن را خالي كرده 
است. هرچند ابتدا هيچ ســرنخي از متهم 
وجود نداشت اما با ادامه تحقيقات مأموران 
توانستند متهم را در يكي از شهرهاي استان 
مازندران پيدا و او را دستگير كنند. سرهنگ 
سامع خورشاد، رئيس پليس فتای مازندران 
با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: متهم پس 
از دستگيري ابتدا منكر هرگونه كالهبرداري 

شد و تالش كرد مأموران را گمراه كند اما با 
هوشياري كارشناســان پليس فتا و روبه رو 
شدن با ادله ديجيتال انكارناپذير سرانجام 
لب به اعتراف گشود و به برداشت غيرمجاز از 
حساب ده ها نفر اعتراف كرد و برآوردها نشان 
مي دهد او از شاكيان دســت كم 6ميليارد 
تومان كالهبرداري كرده اســت. سرهنگ 
خورشاد ادامه داد: سايت پليس فتا به آدرس 
الكترونيكي www.cyberpolice.ir آماده 
دريافت گزارش هاي مردمي بوده و همچنين 
كاربران گرامــي مي تواننــد آخرين اخبار 
حوادث و رويداد هاي سايبري را از اين سايت 
دريافت كنند و شــماره تماس 096380 
به صورت شبانه روزي آماده پاسخگويي به 

سؤاالت شهروندان در سراسر استان است.

فرماندار نوشهر از فرود اضطراري يك فروند هواپيماي تفريحي فوق سبك در محدوده آب هاي 
ساحلي در اين شهر خبر داد. 

به گزارش همشهري، سعيد يزداني، فرماندار نوشهر با بيان اينكه يك فروند هواپيماي فوق سبك 
تفريحي روز سه شنبه در محدوده نوشهر فرود اضطراري داشته است، گفت: اين فروند هواپيما 
كه از فرودگاه بيشه كالي محمودآباد پرواز كرده بود، به دليل نقص در محدوده ساحلي نوشهر 
مجبور به فرود شد. وي افزود: اين هواپيماي فوق سبك كه داراي دوسرنشين بود روي سطح آب 
در محدوده ساحلي نوشهر فرود آمد و تيم هاي امداد و نجات به امدادرساني پرداختند. وي افزود: 

سرنشينان هواپيماي فوق سبك تفريحي در سالمت به سر مي برند.

در شرايطي كه قرار بود آرمان به همراه چند 

محكوم به قصاص ديگر صبح امروز پاي چوبه 

دار بروند، اجراي حكم آنها به تعويق افتاد

بياورد و محل پنهان كردن 
جسد دخترشان را نشان 

دهد، به او مهلت يك 
ماهه دادند اما در اين 
مدت درخواســت 
اعاده رســيدگي 
آرمان پذيرفته شد 
و او بار ديگر پاي ميز 

محاكمه قرار گرفت. 
در محاكمــه مجدد هم 

قضات حكم به قصاص پســر 
جوان دادند و اين حكم نيز از ســوي قضات 
ديوان عالي كشور تأييد شد. چند روز پيش با 
انجام مراحل قانوني، پرونده به شعبه اجراي 
احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد تا 
حكم قصاص اجرا شود. در اين شرايط آخرين 
تالش ها با تشكيل جلسه صلح و سازش در 
دادسراي جنايي تهران براي نجات آرمان از 
چوبه دار انجام شد اما اين جلسه چند ساعته 
كه در آن آرمان، پدر و مادرش و پدر و مادر 
غزاله نيز حضور داشتند به نتيجه اي نرسيد 
و به اين ترتيب روز چهارشــنبه 21مهرماه 
تاريخي بود كه براي اجــراي حكم قصاص 
آرمان در پرونده ثبت و بــه پدر و مادر غزاله 

ابالغ شد.

فرصت زندگي دوباره به آرمان
درحالي كــه قرار بود آرمان بــه همراه چند 
محكوم به قصاص ديگر صبح امروز پاي چوبه 
دار بروند، ظهر ديروز دستوري مبني بر توقف 
حكم قصاص محكومان ابالغ شد. براساس 
تازه ترين دســتور و ابالغيه به اجراي احكام 

تخفيف ويژه پاييزه؛ ترفندي 
براي كالهبرداري 6ميلياردي

 فرود اضطراري هواپيما 
در ساحل نوشهر

توقف حكم اعدام آرمان 
درآخرين ساعات

غراله، مقتول

اخبار غلط  و تأخير در ايمني جمعي 
نيويورك تايمز به اين مطلب اشــاره مي كند 
كه بســياري از اپيدميولوژيست ها اصطالح 
»ايمني جمعي« را در طول همه گيري كرونا به عنوان نقطه اي كه 
در آن همه گيري فروكش مي كند، مطرح مي كنند. اما درخصوص 
اينكه چه درصدي از جمعيت از طريق عفونت يا واكسيناسيون 
بايد به مصونيت در برابر كرونا برســند اختالف نظرهايي وجود 

دارد.
دكتــر آنتوني فاوچــي )Dr.Anthony S.Fauci(، پزشــك و 
دانشمند آمريكايي- ايتاليايي  تبار و رئيس انستيتوي ملي آلرژي و 
بيماري هاي عفوني اياالت متحده هم در روزهاي ابتدايي پاندمي 
كرونا به همين رقم 60 تا 70درصد كه اغلب كارشناســان ذكر 
كرده اند، اشاره كرده بود، اما در يك مصاحبه تلويزيوني در حدود 
يك ماه پيش رقم 70 تا 75 درصد را ذكر كــرد و هفته پيش در 

مصاحبه ديگري اين رقم را تا 75 تا 80 درصد باال برد.
فاوچي بعدا در يك گفت وگوي تلفني تصديق كرد كه او به تدريج 
اما عامدانه اين رقم را باال برده است. او گفت علت اين كار تاحدي 
ناشــي از دانســته هاي جديد و تا حدي مربوط به احساسش در 
اين باره اســت كه مردم آماده اند نظر واقعي اش را بشــنوند. لذا 
واقعيت آن است كه رقم باالتري از مصونيت در برابر كرونا براي 

ايمني جمعي الزم است.
ديگر اپيدميولوژيست هاي برجسته نيز نتيجه گيري هاي فاوچي 
را تأييد مي كنند. به گفته آنها ميزان 60 تا 70 درصدي مصونيت 
براي رسيدن به ايمني جمعي كه در ابتداي پاندمي ذكر شد، بدون 
شك بسيار پايين اســت. البته اين متخصصان اين هشدار را هم 
مي دهند كه همه نظرها درباره ميزان الزم مصونيت براي رسيدن 
به ايمني جمعي »تخمين هايي براساس حدس و گمان« هستند.

نتيجه اينكه به نظر مي رســد كه بايد درخصــوص پارادوكس و 
تعارض منافع ذهني عدم واكسيناســيون برخي افراد و احتمال 
ســالم ماندن در برابر جهش هاي پياپي ويروس كرونا تمهيداتي 
جدي بينديشــيم و راه حلي كارســاز بيابيم. بايد همواره توجه 
داشته باشــيم كه اين مورد يعني عدم واكسيناسيون درصدي از 
افراد جامعه همواره باعث پايين نگه داشتن و برهم ريختن نظم 
واكسيناسيون و به تبع آن تأخير تحقق ايمني جمعي كه ممكن 
اســت به برخي افراد و خانواده آنها ضربه اي غيرقابل جبران بزند 
مي گردد. لذا به نظر مي رسد كه بهتر است مقابله با اينفودميك ها، 
رفع شبهه و شفافيت مفاهيم، فرهنگسازي  و آموزش همگاني را در 
دستور كار خود قرار دهيم. لحظه ها مهم است. متفاوت بينديشيم! 

ادامه از 
صفحه اول
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آرشنهاوندي
مترجم

عاطفهعليان
خبرنگار

سيدجواد هاشمي از شهر گربه ها مي گويد
اكران پرهزينه ترين فيلم جشنواره

سي و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم 
كودكان و نوجوانان، با اكران فيلم ملودرام 
اجتماعي نوجوانان از سيستان و بلوچستان در حالي به كارش ادامه 
مي دهد كه در روز پنجم »شهر گربه ها« ساخته سيدجواد هاشمي 
اكران شــد. فيلمي كه از آن به عنــوان پرهزينه تريــن فيلم تاريخ 
جشنواره ها اسم برده مي شود. سي و چهارمين جشنواره بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان در اصفهان و 22شهر ديگر كشور در حال 
برگزاري است. كودكان از سراسر كشور به صورت حضوري و مجازي 
در حال تماشاي محصوالت تصويري اين دوره از جشنواره هستند. 
روز پنجم جشنواره به فيلم »شهرگربه ها« ساخته سيد جواد هاشمي 
اختصاص يافت. اين فيلم كه از آن به عنوان پرهزينه ترين فيلم تاريخ 
جشنواره هاي فيلم كودكان و نوجوانان ياد مي شود، در 2 سانس در 

سينماي فلسطين و ساحل به نمايش درمي آيد.

ساختقسمتدوم»شهرگربهها«
ســيدجواد هاشــمي كه راهي اصفهان 
براي اكران فيلم »شــهرگربه ها« است، به 
همشــهري مي گويد: »هــدف اصلي اين 
فيلم پرداختن به موضوع مهاجرت است. 
اين فيلم موزيكال با دســتمايه فانتزي گونه، درصدد اســت تا 
موضوع مهاجرت را واكاوي كند و بــه مخاطب كودك، نوجوان 
و خانواده ها بفهماند در كشــورهاي ديگر خبري نيست.« وي به 
شخصيت »ترامپ« كه به صورت انيميشن در فيلم »شهرگربه ها« 
ظاهر شده، اشاره می كند و ادامه مي دهد: »اين فيلم، آموزه هاي 
اخالقي متعددي دارد و سعي شده تا با شخصيت انيميشن ترامپ، 
وجهه بين المللي به فيلم داده شود.« به گفته هاشمي، اين فيلم 
پرهزينه ترين فيلم كودكان و نوجوانان در ادوار جشنواره هاست. 
هاشمي اين فيلرم را همچون آثار ديگرش، سريال وار مي داند و 
اعالم مي كند:»قسمت دوم فيلم »شهرگربه ها« هم در حال ساخت 
اســت. اميدوارم مخاطبان از ديدن اين فيلم لذت ببرند. بسيار 
خوشحالم كه فيلم توسط كودكان و نوجوانان داوري مي شود و تا 

زماني كه بتوانم براي كودكان و نوجوانان فيلم مي سازم.« 

سينمابهسيستانوبلوچستانبدهكاراست
يكي از فيلم هاي به اكران درآمده در اين جشنواره، ساخته حسين 
ريگي، كارگردان اهل سيستان و بلوچستان است. ريگي كه فيلمش 
در سي و نهمين جشنواره فيلم فجر آنطور كه بايد ديده نشد، توانست 
در جشنواره ســي و چهارم فيلم كودكان و نوجوانان، نظر مخاطبان 
اصلي را به خود معطوف كند. حســين ريگي دربــاره فيلم ملودرام 
اجتماعي»ليپار« به همشــهري مي گويد: »از ســال 74، دوره هاي 
فيلمسازي  را با ســينما جوان گذراندم و 21 سال پيش، نخستين 
حضور خود را در جشــنواره فيلم كوتاه تهران تجربه كردم و به رغم 

تمام محدوديت ها و موانع، فيلمســازي  را دنبال كردم. متأســفانه 
به علت مسافت طوالني سيســتان و بلوچستان با پايتخت و كمبود 
امكانات دسترسي براي كارگردانان ساير شهرستان ها با محدوديت 
همراه است و بر اين باورم كه سينماي ايران، نيم قرن به سيستان و 

بلوچستان بدهكار است.«

پروسهساختليپار
وي در ادامــه با بيــان اين مطلب كــه همواره موضــوع كودكان و 
نوجوانان يكي از دغدغه هاي مهم من به عنوان كارگردان بوده، اضافه 
مي كند:»به رغم اينكه موانع براي فيلمسازي اين طيف از جامعه با 
محدوديت بيشتري همراه است، اما ســعي كردم اين گروه را هدف 
فيلم هاي خود قرار دهم. در سال 96، با اخذ مجوز از وزارت ارشاد پيگير 
ساخت »ليپار« شدم. فيلمنامه »ليپار« در مراحل ابتدايي از طرف 
بنياد سينمايي فارابي رد شــد، اما با تغييرات اعمال شده توانستيم 
به فيلم نهايي كه در جشنواره سي و چهارم فيلم كودكان و نوجوانان 
به نمايش درآمده، برســيم.« كارگردان »ليپــار« تصريح مي كند: 
»متأسفانه چالش پيداكردن تهيه كننده براي فيلم هاي كودكان و 
نوجوانان در دهه هاي گذشته تا كنون تداوم داشته است؛ به ويژه اين 
محدوديت ها براي شهرستان ها خاص و منحصر به فرد است. در ابتدا 
عنوان فيلم را به نام يكي از شخصيت هاي فيلم گذاشته بوديم كه به 
»ليپار« يعني محل تالقي رودخانه با دريا تغيير يافت. اين فيلم ملودرام 
اجتماعي به يكي از مسائل دوران نوجواني كه به بحران ارتباطي پسر با 
پدر مربوط است، اشاره دارد. تالشم اين بود كه بتوانم اين محل تالقي 
ارتباطي را واكاوي كنم. چراكه خودم هم براي رسيدن به اين نقطه اين 
چالش ها را گذراندم و موانع بسياري در مسير رويايي ام كه فيلمسازي  
بود، طي كردم و همين مسئله باعث اين شد در فيلمي، به اين موضوع 

مهم بپردازم.«

 ملودراميازسيستانوبلوچستان
به گفته ريگي؛ اين فيلم با حضور 10بازيگر 
كه 5نفر از آنها از اهالي سيستان و بلوچستان 
هستند و براي نخستين بار در فيلمي بازي 
كرده اند بــه اكران درآمد كه خوشــبختانه 
توسط مخاطب اصلي جشنواره كه همان كودكان و نوجوانان هستند، 
مورد استقبال قرار گرفت و اگر جشــنواره يك كاركرد داشته باشد، 
همين مسئله مهم است كه كودكان توسط كودكان داوري شوند. وي 
با اشاره به تأثير شيوع كرونا بر اين دوره از جشنواره مي گويد: »قطعا 
كرونا از ميزان تماشاي فيلم هاي اين دوره كاسته و تعداد كمتري از 
مخاطبان اصلي ما مي توانند فيلم ها را ببينند، اما بازخوردها نشان 
مي دهد كه »ليپار« به طور جدي در اين دوره از جشــنواره ديده 
شد و اميدوارم توانسته باشــد به عنوان فيلم ملودرام از سيستان 

وبلوچستان به نياز نوجوانان پاسخ بدهد.«

جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران جشنواره  اي است كه معموال حاشيه  هاي بزرگي 
در پيرامونش وجود دارد. حتي پيش تر هم كه جشــنواره فيلم كوتاه تهران به فهرست 
جشــنواره هاي مورد تأييد اســكار راه نيافته بود، همــواره اعتراض هايي به فيلم هاي 
پذيرفته شده در اين جشنواره وجود داشت. حاال كه اين جشنواره به جمع 170جشنواره 
مورد تأييد اسكار راه  يافته، هر مسئله  اي درباره اين جشنواره حساسيت برانگيزتر از گذشته 
شده است. يكي از مسائلي كه اين دوره از جشنواره فيلم كوتاه تهران با آن مواجه است، 
اعتراض  هايي است كه نسبت به فهرست فيلم هاي داستاني راه يافته به بخش مسابقه در 
فضاي مجازي به راه افتاده است. برخي كاربران فضاي مجازي مدعي شده اند كه تعدادي 
از فيلم هاي كوتاه ارسال شده به اين جشنواره، به دليل محتوايشان، كنار گذاشته شده اند. 
البته در سال هاي گذشته نيز انتقادهايي به حذف برخي فيلم ها در جشنواره فيلم كوتاه 
وجود داشته است. در سال1397، سيدصادق موســوي، مديرعامل انجمن سينماي 
جوان و دبير سي و پنجمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران در پاسخ به انتقادها 
درباره حذف برخي فيلم ها از اين جشنواره گفته بود: »حذف برخي از فيلم ها در جشنواره 

فيلم كوتاه نشان دهنده ترس و بزدل بودن برگزاركنندگان اين رويداد هنري نيست بلكه 
نشان دهنده قانونمداري آنها ست.« پيرو اين اعتراضات، تعدادي از فعاالن حوزه سينماي 
كوتاه به اين موضوع واكنش نشان دادند. به گزارش صبا، علي عسگري، كارگردان فيلم 
»شاهد« و فيلمساز ســينماي كوتاه و عضو آكادمي علوم و هنرهاي سينما )اسكار( در 
صفحه اينستاگرامش در اين باره نوشــت: »من به عنوان عضو آكادمي اسكار در شاخه 
فيلم كوتاه، براي حمايت از تمامي فيلمسازاني كه فيلم هايشان سانسور شده، به فيلم 
معرفي شده از طرف جشنواره فيلم كوتاه تهران رأي نخواهم داد.« چنين واكنش هايي 
به اين نگراني دامن زده كه چه بسا جشنواره فيلم كوتاه تهران از فهرست جشنواره هاي 
مورد تأييد اسكار خارج شود و تالش هايي كه براي ورود اين جشنواره به اين فهرست شده 
از بين برود. از سوي ديگر، اين نگراني وجود دارد كه امتياز معرفي فيلم كوتاه به اسكار از 
سوي جشنواره فيلم كوتاه تهران به صورت انحصاري در اختيار برخي گروه هاي ذي نفوذ 
قرار بگيرد. سي   وهشتمين جشنواره فيلم كوتاه تهران در حالي برگزار مي شود كه هنوز 
مديران ســينمايي دولت سيزدهم شــروع به كار نكرده اند. محمد خزاعي كه به تازگي 
به عنوان رئيس سازمان سينمايي منصوب شده، مي تواند در گام نخست براي رسيدگي 
به مسائل سينماي جوان و حوزه فيلم كوتاه به اين قضيه ورود كند و روند انتخاب آثار را 

مورد بازبيني قرار دهد.

قانونمداريياانحصار؟
جشنواره فيلم كوتاه در انتظار واكنش رئيس سازمان سينمايي 

گفت وگوي اصغر فرهادي با مايك لي  ، كارگردان مشهور بريتانيايي

قهرمان، لندن را فتح كرد
فيلــم »قهرمــان« اصغر فرهــادي در 
شصت و نهمين دوره جشنواره فيلم لندن 
در 2 سالن نمايش داده شــد. از اين فيلم در جشنواره لندن از سوي 
منتقدان و تماشــاگران استقبال كم نظيري شــده و در مجموع با 
بازخوردهاي مثبتي از سوي منتقدان مواجه شده است. به گزارش 
همشــهري، اصغر فرهادي همچنين ديروز در جلســه گفت وگو با 
»مايك لي« كارگردان مشهور بريتانيايي كه در كلكسيون افتخارات 
سينمايي اش جوايز جشنواره هاي معتبري نظير نخل طالي كن و 
شير طاليي ونيز را دارد، حضور يافت و به پرسش هاي وي درباره فيلم 
»قهرمان« و مسائل مرتبط با اين فيلم پاسخ داد. در جريان اين جلسه 
به دليل پروتكل هاي مرتبط با شيوع كرونا در جشنواره لندن، هيچ يك 
از تماشاگران اجازه نداشتند به صورت انفرادي از اصغر فرهادي سؤال 
بپرسند، البته خبرنگاران مجاز بودند در پايان اين جلسه پرسش هاي 

خود را مطرح كنند.

گپوگفتمايكليواصغرفرهادي
به گزارش همشهري، در ابتداي اين گفت وگو اصغر فرهادي، مايك 
لي را دوست خود و نزديك ترين آدم به روح فيلمسازي خويش خواند. 
فرهادي همچنين مايك لي را يكي از بزرگ ترين فيلمسازان دانست. 
او درباره سابقه آشنايي و دوستي اش با مايك لي گفت: در برلين در 
بخش داوري فيلم ها كنار هم بوده ايم، از روز زيبايي كه مايك را ديدم، 
انرژي زيادي گرفته ام. از مايك ياد گرفته ام كه به رابطه واقعي ميان 
آدم ها بپردازم. اصغر فرهادي به اين اشاره كرد كه عالقه  ابتدايي اش 

به تئاتر بوده است. 
مايك لي هم گفت: عالقه اصلی مــن هم به تئاتر بــوده و در واقع 
خيلي ها از تئاتر به ســينما آمده اند. فرهادی در ادامه گفت: تالش 
كرده ام فيلم  هايم را به گونه اي بسازم كه هر بار بشود از زاويه ديگري 

نيز آنها را ديد.
در ادامه مايك لي از فرهادي درباره تجربــه اش از كار در تلويزيون 
پرســيد. فرهادي گفت در آن موقع نياز مالي داشــتم و حجم كار 
تلويزيون هم زياد بود، در نتيجه بايد ساعت 6 از خواب بيدار مي شدم و 
شروع به نوشتن مي كردم. اين كار باعث شد با چگونگی جذب كردن 
مخاطب بيشتر و چگونگی درگير كردن ذهن مخاطبان با كارهايم 

آشنا شوم.
مايك لــي در ادامه با مقايســه اصغر فرهادي بــا آلفرد هيچكاك، 
كارگردان بزرگ بريتانيايي به اين مسئله اشاره كرد كه فرهادي استاد 
تعليق است. او گفت فرهادي از هيچكاك نيز برتر است چراكه داستان 
فيلم هاي فرهادي درباره زندگي واقعي ما انسان هاست، اما هيچكاك 

تاكنون يك فيلم هم درباره زندگي واقعي ما نساخته است.
اصغر فرهادي درباره نگرش تماشاگران ايراني سينما گفت: تماشاگران 
ايراني بيشــتر درباره وجوه اجتماعي فيلم هايم حــرف مي زنند و 
خوشبختانه بعد از نمايش فيلم هايم در ايران نيز بحث هايي درباره 
آنها ميان تماشاگران شكل مي گيرد. تماشاگران درباره موضوعاتي در 
فيلم بحث مي كنند كه براي خودم هم پرسش برانگيز بوده است. من 
به طور غيرمستقيم سعي مي كنم پرسش هايي را كه در ذهنم هست، 
به فيلم تبديل كنم. در واقع مي خواهم اين پرسش ها را به تماشاگران 
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منتقل كنم تا آنها نيز در اين باره بحث كنند. حس مي كنم در كشورم عك

اينقدر اوضاع پيچيده است كه نمي توان به اين راحتي براي برخي از اين 
پرسش ها پاسخي يافت. اين پيچيدگي هم در خود فيلم هايم مي آيد 
و هم در شرايط زمان فيلمسازي،  خود را نشان مي دهد.  در ادامه اين 
گفت وگو كليپي از فيلم فروشنده به نمايش درآمد.  مايك لي در ادامه 
به اين مسئله اشــاره كرد كه اين فيلم را در زمان رياست جمهوري 
دونالد ترامپ با همكاري شهردار لندن در ميدان ترافالگار اين شهر 
براي مردم نمايش داده اند. اصغر فرهادي در ادامه به دليل نرفتنش به 
آمريكا براي حضور در مراسم اسكار اشاره كرد و گفت: در آن زمان براي 
من رفتن به آمريكا مشكل نبود چرا كه گرين كارت داشتم، اما زماني 
كه نام كشورم )در فرمان مهاجرتي ترامپ( در فهرست كشورهايي كه 
مردمش از مسافرت به آمريكا منع مي شدند قرار گرفت، از رفتن به 
آمريكا براي حضور در مراسم اسكار صرف نظر كردم.  در ادامه كليپي 
از فيلم »قهرمان« پخش شد و مايك لي با اشاره به فيلم فرهادی گفت 
كه در  فيلم قهرمان به وجوه خطرناك شبكه های اجتماعی پرداخته 
شده و از اين نظر نكته جديدي در اين فيلم مي بينيم. اين فيلم، در واقع 
درباره يك جامعه قهرمان پرور درگير با مشكالت زياد است. آنگونه 
كه در فيلم نشان داده مي شــود، در پس قهرمان پروري نوعي فرار از 
مسئوليت فردي و اجتماعي نهفته اســت.  اصغر فرهادي همچنين 
در پاسخ به پرسش خبرنگار همشــهري درباره اينكه فيلم هاي شما 
بيشتر درباره مردان اســت درحالي كه نقش زنان به تدريج در روند 
داستان فيلم های شما فعال تر و پوياتر می شود، گفت: در موقع نگارش 
فيلمنامه هايم به اين مسئله كه فيلمي صرفا درباره زنان يا صرفا درباره 
مردان بسازم، فكر نمي كنم. ولي در فيلمنامه هايم از زناني نوشته ام كه 
براي تغيير)وضعيت اجتماعي شان( دل به دريا می زنند. مايك لي هم 
با اين نظر كه فيلم هاي فرهادي بيشتر درباره مردان است، موافق نبود 
و گفت: به عنوان مثال، فيلم چهارشنبه سوري تنها درباره مردان نيست. 

ناگفتههايفرهاديازقهرمان
ســايت ددالين نيز به مناســبت حضور فرهادي در لندن چند روز 
قبل گفت وگويي با اصغر فرهادي انجام داد كه او در اين گفت وگو به 
ناگفته هاي جديدي درباره فيلم قهرمان اشاره كرده است.  كار ساخت 
فيلم »قهرمان« به دليل شيوع كرونا و وقفه اي كه در روند فيلمبرداري 
ايجاد شــد، 10 ماه به طول انجاميد. فرهــادي در اين باره مي گويد: 
مي خواستم در اين فيلم نيز مانند ســاير فيلم هاي خود 3 يا 4 ماه با 
بازيگرانم تمرين كنم، اما به دليل شيوع كرونا، ناگزير شدم 10ماه با 
بازيگران فيلم تمرين كنم... طوالني شدن زمان فيلمبرداري و تمرين 
باعث شد بتوانم با بازيگران بهتر كار كنم تا داستان فيلم واقعي تر جلوه 
كند... اين مسئله باعث شد تا بازي بازيگران به زندگي واقعي نزديك تر 
شود و اين فيلم مانند يك فيلم مستند جلوه كند. اين مسئله همچنين 
داستان فيلم را نيز طبيعي تر جلوه داده و اگر كسي از بيرون به آن نگاه 
كند، به نظر نمي رسد كه كسي خطوط داستاني اين فيلم را نوشته باشد.  
فرهادي همچنين در اين گفت وگو به اين مسئله اشاره كرد كه او قصد 
نداشته از طريق فيلم قهرمان به طور ويژه به فرهنگ خاصي بپردازد. 
فرهادي در اين باره مي گويد: هيچ فيلمي نمي تواند ادعا كند كه در آن 
تمام فرهنگ يك جامعه به تصوير كشيده شده است. به ويژه در يك 
فيلم نمي توان فرهنگ كشوري مانند ايران را كه تاريخي طوالني دارد، 

به طور كامل نشان داد.

حضوراصغرفرهادیدرجلسهگفتوگوبامايكلیدرشصتونهميندورهجشنوارهفيلملندن
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كيوسك

 طالبان، برق آسا و آسان جانشين دولت 
پيشــين افغانســتان شــد اما تنگناي گزارش

اقتصــادي و نبود مشــروعيت جهاني، 
زندگي را چنــان به اين گروه ســخت كــرده كه در 
جست و جوي كمك و اعتبار، راه مذاكره با قدرت هاي 

غربي را در پيش گرفته است.
حاكمان جديد افغانســتان، 3روز بعــد از مذاكرات با 
آمريكا در دوحه، مذاكرات با اتحاديه اروپا را شروع كرده 
و اميدوارند هرچه ســريع تر، با موافقت اين قدرت ها، 
بتوانند شرايط اقتصادي را سر و سامان بدهند و جلوي 
آنچه ســازمان ملل يك بحران انســاني قريب الوقوع 
خوانده اســت بگيرند. به گزارش فرانس24، مذاكرات 
طالبان با اتحاديه اروپا، آنطــور كه وزير خارجه موقت 
امارت اسالمي تأكيد كرده بود، با هدف جلب حمايت 

بين المللي شروع شده است.
انجام اين مذاكرات، بالفاصله بعد از مذاكرات مستقيم 
با آمريكا در دوحــه، نشــانه اي از افزايش تالش هاي 

ديپلماتيك طالبان است.
اين گروه 2ماه قبل، بعد از چند هفته، پيش روي هاي 
سريع در سراســر كشــور، بدون مقاومت وارد كابل 
پايتخت افغانستان شد و در پي خروج كامل نيروهاي 
آمريكايي، بعد از 20ســال دوباره حكومت را در دست 
گرفت. آنها اين بار به خوبي اهميت روابط بين الملل و 
مشروعيت جهاني را مي دانند و متوجه شده اند بدون 
حمايت جهاني، نمي توانند از بروز فاجعه اقتصادي در 

اين كشور جلوگيري كنند.
اوضــاع در افغانســتان چنان نگران كننده اســت كه 
ديروز آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل هم براي 
چندمين بار درباره بروز فاجعه انســاني در اين كشور 
هشــدار داد و از كشــورهاي جهان خواســت تا براي 
جلوگيري از فروپاشي اقتصاد افغانستان، به مردم اين 
كشور كمك كنند. امير خان متقي، سرپرست وزارت 
خارجه افغانستان، پيش از مذاكرات ديروز، ابتداي هفته 
در دوحه در مقابل مقامات آمريكايي نشســته و از آنها 

درخواست كمك و مساعدت كرده بود.
به گزارش الجزيره، يك مقام وزارت خارجه آمريكايي 
درباره اين نشست گفته اســت كه طالبان، حرفه اي و 
بي پرده مذاكره كرده و درباره مسائل مختلف با طرف 
آمريكايي صحبت كرده اســت. طرف آمريكايي گفته 
است كه در اين مذاكرات درباره امنيت و نگراني هايش 
در مورد تروريسم، حقوق بشر و مسائل ديگر صحبت 

كرده است.

نمايندگان طالبان گفته اند كــه در مجموع اين دور از 
مذاكرات، كه نخستين نشســت رسمي 2طرف بعد از 
خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان به شمار مي رود، 
مثبت بوده است. هدف اصلي طالبان در آن مذاكرات، 
همچون مذاكراتي كه با اتحاديه اروپا شــروع شــده، 

درخواست كمك و مساعدت مالي بوده است.
هيأت طالبان در اين مالقات از طرف آمريكايي خواسته 
بود تا تحريم هاي اقتصادي عليــه طالبان را لغو كند و 

حدود 10ميليارد دالر دارايي افغانستان را آزاد كند.
طالبان به شدت نيازمند آزادسازي منابع مالي افغانستان 
در خارج از اين كشور است. قطع دسترسي افغانستان به 
نهادهاي مالي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول 
و بانك جهاني اين كشور را به شدت با بحران نقدينگي 
مواجه كرده است و شرايط روزبه روز سخت  هم مي شود.
اين گروه گفته است كه بايد به منابع دسترسي داشته 
باشد تا حقوق كارمندان دولت را بدهد و با ارائه خدمات، 

جلوي بحران انســاني اين كشــور را بگيرد. مشــكل 
نقدينگي همچنين به شدت باعث افزايش قيمت مواد 

غذايي شده است.
بعد از مذاكرات دوحه، نه طالبان و نه آمريكا هيچ كدام 
درباره رسيدن به توافق اظهارنظر نكرده اند. آمريكا گفته 
است كه طالبان را با رفتارهايش قضاوت خواهد كرد، 

نه با وعده هايش.
متقــي در ســخنراني اي كــه در مركــز مطالعات 
بشردوســتانه قطر برگزار كــرده دربــاره مذاكره با 
غرب گفته اســت: »اين هفته با نماينــدگان اتحاديه 
اروپا مالقات خواهيم كرد. ما نشســت هاي مثبتي با 
نمايندگان ديگر كشورها داريم و خواهان روابط مثبتي 
با تمام دنيا هســتيم و به روابــط بين المللي متعادل 
اعتقاد داريم. ما معتقديــم كه روابط متعادل مي تواند 

افغانستان را از بي ثباتي نجات دهد.«
متقي گفته است كه پيش از نشست رسمي با اتحاديه 

طالبان به اميد كسب كمك هاي مالي بين المللي و مشروعيت، مذاكره با غرب را در دستوركار قرار داده است

طالبان،  در جست و جوي پول و مشروعيت

اتفاقات سوريه نشــان از تقويت جايگاه بشار 
اسد دارد. لبنان خواســتار كمك سوريه براي 
تامين برق شده، وزير اقتصاد سوريه در دوبي با 
همتاي اماراتي خود ديدار كرده، آمريكا از طرح 
عبور خط لوله گاز از خاك سوريه حمايت كرده 
و عبداهلل، شاه اردن، نيز با اسد گفت وگوي تلفني 

داشته است. 

روزنامه فايننشال تايمز ]آمريكا[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

اشتباه انگليس در مهار كرونا

بازگشت اسد 

نتايج تحقيقات پارلمان انگليس نشان مي دهد كه 
استراتژي ايمني گله اي دولت در ابتداي همه گيري 
كرونا، اشتباهي بوده كه جان هزاران نفر را گرفته 
است. در گزارش 150 صفحه اي پارلمان آمده كه 
دولت به عمد اجازه داده بــا هدف ايجاد ايمني 

گله اي، كرونا ميان مردم به راحتي منتشر شود. 

اروپا، با مقامات آلماني و برخي اعضاي پارلمان انگليس جهان نما
در دوحه ديدار كرده است.

اين نشســت ها و مالقات ها، عالوه بر جلب كمك هاي 
مالي، با هدف كســب مشــروعيت هم انجام مي شود. 
رويكرد دنيا به طالبان همچنان بدبينانه است و با توجه 
به سابقه سياه پيشــين اين گروه در اداره افغانستان، 
بســياري از كشــورها، به خصوص در غرب، نسبت به 
رويكرد جديد ايــن گروه ترديد دارنــد. طالبان هم با 
علم به اينكه بدون كسب مشروعيت بين المللي موفق 
نخواهد شــد از كمك هاي بين المللي بهره ببرد، سعي 
كرده چهره اي منطقي و دلسوز از خود  نشان دهد. ديروز 
همزمان با برگزاري نشست، اورزوال  فن در الين، رئيس 
كميسيون اروپا از ارائه بسته كمك يك ميليارد يورويي 
به افغانستان خبر داد. به گزارش بلومبرگ، او در توييتر 
نوشته است كه اين بسته امدادي، براي برطرف كردن 
نيازهاي بنيادين مردم افغانستان و كمك به كشورهاي 
همسايه آن تصويب شده است. فن در ال ين گفته است 
كه اين بســته امدادي را در نشســت گروه 20 مطرح 
خواهد كرد. ميزبان امسال نشست گروه 20 ايتالياست 
اما اختالف نظر برخي كشورها درباره طالبان، برگزاري 

آن را به يك چالش تبديل كرده است.
اما اين نگراني بزرگ وجود دارد كه شرايط در افغانستان، 
خيلي زودتر از آنكه پــروژه ديپلماتيك طالبان نتيجه 
دهد به نقطه غيرقابل بازگشت برسد. به همين  خاطر 
اســت كه گوترش ديروز درباره وضعيت در اين كشور 
هشدار داد و از دنيا خواست به اين كشور كمك كنند تا 

مشكل نقدينگي اش را حل كند.
به گــزارش رويترز، گوترش ديــروز در صحبت هايش 
در مقر ســازمان ملل گفته اســت: »بحران بر زندگي 
18ميليــون نفر، يعنــي نيمي از جمعيت كشــور اثر 
مي گذارد.« او گفته است با توجه به فرارسيدن زمستان 
در افغانستان، كمك ها هرچه زودتر بايد به افغانستان 
سرازير شــود. گوترش گفته اقتصاد افغانستان كه در 
20سال اخير با كمك هاي خارجي سرپا مانده بود، قبل 
از طالبان هم به خاطر خشكســالي و همه گيري كرونا 

ضربه هاي سختي خورده بود.
او با تأكيد بر اينكه كشورها بايد راهي پيدا كنند تا ارسال 
پول از كانال طالبان انجام نشود، گفته است: »من از دنيا 
مي خواهم تا اقدام كند و به اقتصاد افغانستان نقدينگي 

تزريق كند تا جلوي فروپاشي آن را بگيرد.«
او همچنين گفته است اين كمك ها بايد فارغ از تصميم 
دولت ها براي به رسميت شناختن طالبان به افغانستان 
ارسال شود. به گفته گوترش، يك روش تزريق نقدينگي 
به افغانستان خارج از كانال طالبان، دادن مستقيم پول 
به مردم توسط آژانس هاي ســازمان ملل و گروه هاي 

بين المللي حقوق بشري است.
گوترش در عين حال گفته است كه اين طالبان است كه 

بايد راهي براي خروج از اين بن بست پيدا كند.

   انتقاد از وعده هاي دروغين طالبان درباره زنان 
دبيركل سازمان ملل از طالبان به خاطر وعده هاي دروغينش درباره حقوق زنان و دختران به شدت انتقاد كرده است. به 
گزارش الجزيره، آنتونيو گوترش همزمان با درخواست از جامعه جهاني براي كمك اقتصادي به افغانستان، گفته است: 
»من مشخصا از اينكه مي بينم وعده هاي داده شده به زنان و دختران افغان توسط طالبان عملي نشده اند نگرانم. قويا 
از طالبان مي خواهم كه وعده هاي خود به آنها را عملي كند و به تعهدات خود ذيل حقوق بشر و قوانين بين المللي عمل 
كند.« طالبان به پسران اجازه داده است كه به مدارس بازگردند اما همچنان ميليون ها دختر نوجوان منتظر بازگشت 
به مدارس هستند. اين گروه در كابينه دولتش هم حتي از يك زن استفاده نكرده است. گوترش همچنين گفته است: 

»وعده هاي دروغين به آرزوهاي بربادرفته دختران و زنان افغان منجر خواهد شد. آنها بايد در كانون توجه باشند.« 

ادامه اختالف گازي اوكراين و اتحاديه اروپا

با نزديك شدن فصل سرما در اروپا، بار ديگر بحث بر سر تأمين گاز بين 
كشورهاي اروپايي باال گرفته و يك اختالف قديمي ميان دولت اوكراين 

و اتحاديه اروپا سر باز كرده است.
مقام هاي اروپايي ديروز به كي يف، پايتخــت اوكراين رفته بودند تا 
دولتمردان اوكرايني را قانع كنند كه قرار نيست از چرخه تامين گاز 
اروپا كنار گذاشته شــوند. والديمير زلنسكي، رئيس جمهور اوكراين 
ميزبان شارل ميشل، رئيس شوراي اتحاديه اروپا و اورزوال فن در الين، 
رئيس كميسيون اروپا بود، اما اظهارات نه چندان گرم دوطرف بعد از 
ديدارهاي خصوصي حكايت از آن دارد كــه اين مالقات آنقدرها كه 
بايد نتوانسته باعث نزديكي ديدگاه هاي دوطرف شود. اروپا به شدت 
به گاز روسيه وابسته است و بخشي از گاز مورد نياز خود را تاكنون از 
خطوط لوله اي تامين مي كرده كه از روسيه و از مسير خاك اوكراين به 
قلب اروپا كشيده شده است. خط لوله كليدي گاز اوكراين اما اكنون 
با تكميل پروژه خط لوله »نورد استريم2«، اهميت گذشته را از دست 
داده است. نورد استريم2، خط لوله اي است كه در كنار خط لوله نورد 

استريم 1 از كف درياي بالتيك، از روسيه تا آلمان كشيده شده است. 
خط لوله جديد، انتقال مستقيم ســاالنه 55 ميليارد مكعب گاز را از 
روسيه به اروپا فراهم مي كند تا مجموع گاز صادر شده از روسيه به اين 
منطقه به 110ميليارد مكعب برسد. اين خط لوله، اوكراين را از كسب 
ساالنه دست كم يك ميليارد و 500ميليون دالر حق انتقال گاز محروم 
مي كند؛ اتفاقي كه باعث شده اوكراين كه يكي از فقيرترين كشورهاي 

اروپايي به شمار مي رود، بازنده بزرگ بازار گاز اروپا باشد.
در اين شرايط، والديمير زلنسكي قسم خورده كه تا آخرين نفس براي 
جلوگيري از بهره برداري از خط لوله انتقال گاز نورد استريم2 بجنگد؛ 
مسئله اي كه باعث شدت گرفتن تنش ميان اوكراين و ديگر كشورهاي 
اروپايي و همچنين مقام هاي اتحاديه اروپا شده است. اوكراين در سايه 
اختالفاتي كه با روسيه دارد، فكر مي كند به زودي مسكو گاز انتقالي 
از خاك اين كشــور را قطع خواهد كرد.  رئيس جمهور اوكراين 2  ماه 
قبل، يعني زماني كه روسيه براي مراحل پاياني احداث خط لوله نورد 
استريم2 آماده مي شد، به آنگال مركل، صدراعظم آلمان هشدار داد كه 
اين پروژه يك سالح ژئوپليتيك در دستان روسيه است، اما صدراعظم 
آلمان گفته كه از رهبران روسيه تضمين گرفته كه قرارداد انتقال گاز 
از طريق خاك اوكراين به اروپا پس از سال 2024 هم تمديد خواهد 

شد و درآمد اوكراين ادامه خواهد يافت.
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عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
بپرهيز از نفاق و دو رويي كه آدم دو رو پيش 

خدا آبرو ندارد.
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در خانه ها برپا مي شد. سفره فاطمه عباسي قديم ها سوروسات عروسي 
عقد را در بزرگ ترين اتاق پهن مي كردند و عاقد را هم خبر 
مي كردند كه بيايد توي خانه خطبه بخواند، اما سال هاست كه 
اين پروسه برعكس شده و عروس و داماد و خانواده هايشان 
لباس هاي پلوخوري مي پوشند و براي جاري شدن خطبه عقد 
راهي محضر و دفتر ثبت ازدواج مي شوند. در هر دو حالت هم 
عروس و دامــاد بايد آنقدر دفتر ثبــت را امضا كنند تا ديگر 
يادشــان برود چه چيزهايي را امضا مي كنند. بعد هم سند 
ازدواج يا همان قباله معروف را تحويل مي گيرند و راهي خانه 
بخت مي شوند. اين سند هم معموال سال هاي سال در خانه 
پدر و مادر داماد يا عروس به امانت نگهداري مي شود. حاال گويا 

قرار است دفاتر ثبت ازدواج كال برچيده و ثبت اين سنت حسنه 
به صورت الكترونيكي انجام شــود. رئيس كانون سردفتران 
ازدواج و طالق گفته كه با ثبت الكترونيكــي ازدواج، بعد از 
امضاي ســند ازدواج، اثر انگشــت زوجين در سامانه ثبت 
مي شود و سند در اختيار زوجين قرار مي گيرد. معاون اسناد 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور هم ازجمله مزاياي اين اقدام 
را افزايش امنيت نگهــداري اطالعات، جلوگيري از به وجود 
آمدن تناقض در تنظيم سند، سهولت در بررسي استعالم، 
افزايش سرعت دسترسي به اسناد تنظيم شده و جلوگيري از 
خطاهاي انساني در تنظيم سند عنوان كرده و قرار است اين 
طرح به زودي در تمامي دفاتر ثبت ازدواج اجرا شود. به اين 
ترتيب امضا كردن هاي معروف سر عقد هم حذف مي شود و 

احتماال در مراحل بعــدي، گروگان هاي اقوام خانواده يعني 
سندهاي ازدواج هم جمع شود و جايش را به يك كد رهگيري 
بدهد. اما اتفاق مهم تري كه با الكترونيكي شدن سند ازدواج 
مي افتد، از بين رفتن كالهبرداري ها در اين زمينه است. كم 
نديده ايــم در صفحــه حــوادث روزنامه ها كه مــردي با 
شناسنامه هاي جعلي متعدد چند دختر را به عقد خود درآورده 
و از خانواده هايشان كالهبرداري كرده يا دختراني كه با سوداي 
گرفتن مهريه سنگين و جعل شناسنامه، جيب بسياري از 
مردها را خالي كرده اند. حاال كه ازدواج قرار است در سامانه 
ثبت شود، هم اين مدل كالهبرداري ها به پايان مي رسد و هم 
دفاتري كه در اين زمينه تخلف مي كردند و با گرفتن زيرميزي 
در اين كالهبرداري ها مشاركت داشتند، تعطيل خواهند شد.

ازدواج به سبك الكترونيك

ميان فعاالن چپ تبديل شــده اســت كه تابستان سامان رضايي »بودجه پليس را قطع كنيد« به عبارتي محبوب در 
گذشته پس از مرگ جورج فلويد در مينياپوليس در مه 2020 در بازداشت پليس، 
در جريان تظاهرات و آشــوب هاي جنبش »جان سياهپوســتان مهم اســت«، 
محبوبيت پيدا كرد. اگر از طرفدار هاي غاز بودن مرغ همســايه نباشــيم با كمي 
جســت وجو و نگاهي به آمار هاي جهاني، مي پذيريم كه پليــس آمريكا يكي از 
خشن ترين پليس هاي جهان است و اين جنبش بر اين باور است كه بودجه آمريكا 

به جاي تزريق به پليس بايد صرف نهاد ها و خدمات اجتماعي شود.
يك بررسي رسانه اي توسط دفتر آمار دادگستري آمريكا، در بازه زماني بين ژوئيه 
سال 2015 تا مارس 2016 نشان داده كه تعداد 1348 مرگ مرتبط با دستگيري 
توسط پليس اين كشور انجام شده است؛ يعني به طور متوسط 135فرد دستگير 
شده در آمريكا هر  ماه جان خود را از دســت داده اند. اين آمار در حالي است كه 
13نفر در انگليس در پي بازداشــت و در دوره زماني مشابه جان خود را از دست 
داده اند. در اســتراليا نيز اين آمار 21نفر گزارش شده است. آمار شليك مستقيم 
از سوي پليس در آمريكا هم چشمگير اســت. 407 آمريكايي در يك سال مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته اند. در حالي كه پليس اين كشــور همه اين تيراندازي ها 
را موجه اعالم كرده است. در گزارشــي كه واشنگتن پست آن را منتشر كرده، به 
رقمي بسيار باالتر از آمار رسمي اشاره شده است. اين گزارش اذعان كرده كه بيش 
از هزار نفر در آمريكا در طول يك ســال و بر اثر شليك مستقيم پليس جان خود 

را از دست داده اند.
اما براي اينكه يك طرفه به قاضي نرويم بايد ديدگاه طرفدار هاي خشونت پليس 
آمريكا را هم بشنويم. به  نظر آنها آزادي اســلحه و برخي ويژگي هاي فرهنگي و 
تنوع نژادي در اين كشور باعث شده خشونت مردم هم به نسبت كشورهاي ديگر 
باال باشد و بدون پليسي خشن، كنترل آنها غيرممكن خواهد شد. به هر حال اين 
جنبش در آمريكا ممكن است دستبندي نامرئي به دست پليس اين كشور بزند كه 

حاال حاالها نتوانند آن  را باز كنند.

بودجه پليس را قطع كنيد!

درصد
براساس گزارش تفریغ 

بودجه، در سال گذشته از 
یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۶۰ 
میلیون متقاضی استفاده از 
تسهیالت ازدواج، به تعداد 
۷۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر، معادل 

۶۶درصد متقاضیان، به میزان 
۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان، 

تسهیالت ازدواج پرداخت 
شده است.
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میلیون
یکی از تکالیف هرساله بودجه 
به بانک ها پرداخت وام ازدواج 
است که بانک ها مکلف بودند 

در سال گذشته به هر یک 
از زوجین ۵۰ میلیون تومان 

وام بدهند. این تسهیالت در 
سال جاری افزایش یافته و 

برای هر یک از زوج ها معادل 
۷۰ میلیون تومان و با دوره 
بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین 

شده است.
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میلیون
همچنین، به منظور کاهش 
سن ازدواج جوانان، بانک 

مرکزی مکلف شد که 
تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج برای زوج های زیر 
۲۵ سال و زوج های زیر 

۲۳سال واجد شرایط دریافت 
تسهیالت ازدواج را تا سقف 
۱۰۰ میلیون تومان افزایش 

دهد.
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پســربچه اي كه در ســپتامبر ســال 
2019ميالدي با يك عكس مشهور شده 
بود حاال تبديل به خبر خوبي شده است 
كه ميليون ها نفر در جهان با شــنيدن 
آن خوشحال شــدند. درســت 2سال 
پيش بود كه بكت درحالي كه تحت تأثير 
شيمي درماني تمام موهايش ريخته بود 
و در دستشويي مدام حالت تهوع داشت 
عكسي سياه و سفيد از او منتشر شد كه 
خواهرش در كنارش ايستاده بود تا او با 
رنجش تنها نباشد. حاال خبر خوشي كه 
در بسياري از رسانه هاي جهان مخابره شد 
اين است كه حال بكت خوب شده است 
و چند روز پيش در نخستين روز مدرسه 
جشني به افتخار او برپا شده است. قهرمان 
ماجرا اما در كنار تمام شجاعت هاي بكت 
خواهر اوست كه شايد فقط يك سال از او 
بزرگ تر بود. خواهر او كه اوبري نام دارد و 
اكنون 7 ساله است همزمان با بازگشايي 
مدارس به يكــي از قهرمان هاي كوچك 

جهان بدل شده است.
به گفته پزشــكان بكت به نوعي سرطان 
خون مبتال بود كه بسيار خطرناك قلمداد 
مي شد و كمتر پزشكي اميد به بهبودي 

اين كودك خردسال داشت.
پزشــكان پيوســته بر اين باور بوده و 
هســتند كه براي بهبودي بيمار هاي 
مبتال به ســرطان داشتن روحيه باال و 
همراهي مثبت خانواده و دوستان تأثير 
بسزايي در به دســت آوردن سالمت 
دارد. موردي كه خانواده بكت آن را عينا 

تجربه كردند.

درمان بکتی

توقف مطلقا ممنوع - عکس: همشهري/ منا عادل اول آخر

عدد خبر

تهران من

وقتي از دو حرف ميزنم

گرينويچ

حافظ

آدمي در عالم خاكي نمي آيد به دست

عالمي ديگر ببايد ساخت و از نو آدمي

فصل خوب چنارستان 

گذشتن و رفتن پيوسته

هر ســبزي خزان مي گيرد، چنار نماِد كمال يافته سارا كريمان پاييز در رقص برگ هاي چنار غايت مي يابد. اگرچه 
گردش ايام است؛ يگانه اي كه در جمع معنا مي يابد.

كاشت درختان چنار در تهران به دوران ناصرالدين شاه برمي گردد، كه از اين ميان 
چنارهاي باغ امين السلطان، باغ فردوس و چنارهاي تنومند داخل ارگ سلطنتي 
مثال زدني اســت. لذا چنار به يكي از نمادهاي هويتي شهر تهران بدل شده است. 
تعدد و زيبايي اي كه چنارها به معابر و باغ هاي اين شهر بخشيده اند موجب شده است 
تهران را »چنارستان« نيز بنامند؛ چنارهاي بلند قامتي كه بر معابر سايه مي افكنند 
و خنكايي را در ميان آفتاب نيم روزي پديد مي آورند. اهميت چنار در باور و فرهنگ 
عمومي تا بدانجاســت كه چندين محله ازجمله هفت چنار وپاچنار با تأثير از اين 
درخت نامگذاري شــده اند. عالوه بر اين برخي از چنار ها در تهران مقدس بودند 
كه معموال در جوار امامزاده ها قرار داشتند و درختاني كهن و تنومند بودند، زائران 
اين چنارها را تزئين مي كردند و ادعيه و دخيل به آن مي بستند و در كنارش شمع 
روشن مي كردند. چنار امامزاده صالح از آن جمله بود. چنار امامزاده يحيي احتماال 
كهنسال ترين شهروند تهران است. مشهور ترين چنارهاي تهران مربوط به خيابان 
وليعصر است كه طويل ترين خيابان خاورميانه به شمار مي رود. در حاشيه اين خيابان 
كه از ميدان راه آهن آغاز مي شود و به ميدان تجريش ختم مي شود درختان چنار 
قد علم كرده اند. اين خيابان در ادوار مختلف تغيير و توسعه يافت؛ ولي ابتدا مسيري 
براي اتصال كاخ مرمر به كاخ سبز در سعدآباد بود. امروزه امتداد چنارهاي كهن در 

سعدآباد تا مسير كاخ سبز، گواه اين مسئله است. قدمت و اهميت فرهنگي خيابان 
وليعصر تا حدي است كه امروزه پايگاهي براي مطالعه ابعاد گوناگون آن و موزه اي 
با عنوان موزه خيابان وليعصر تاسيس شده است. سهم زيادي از خاطرات جمعي، 
رويدادهاي فرهنگي- اجتماعي و بسياري از اماكن عمومي مهم در اين خيابان واقع 
شده است و چون كالبدي جاندار پذيرنده و انعكاس بخش تحوالت و تغييرات مختلف 
اجتماعي است كه در قامت تحوالت شهري حلول مي يابد. بسياري از نخستين ها و 
قديمي ترين ها در خيابان وليعصر پديد آمدند. پاييز، تهران باز چنارستان مي شود و 
احوال درختانش بيش از پيش به چشم مي آيد، اگرچه پاييز فرايندي طبيعي است 
اما در خيابان وليعصر در يك روز باراني اوايل آبان پاييز رخ مي دهد؛ همان روزي كه 

درخت ها برگ هاي سست شان را به دست باد مي بخشند.

طاقت فرساترين رشته آزاده بهشتي اگر بگوييــم ماراتن 
ورزشي جهان است، اغراق نكرده ايم. نخستين نفري كه 
مســافت 42كيلومتر و195متر را دويــد، به محض 
رســيدن به مقصد از دنيا رفت. هاروكــي موراكامي، 
نويسنده 59ساله ژاپني در يكي از مصاحبه هاي خود در 
پاسخ به اين سؤال كه نوشتن يك رمان دشوارتر است 
يا دونده ماراتن بودن؟ مي گويد:» نوشــتن سرگرمي 
است. حداقل در حالت معمولي اينطور است. من هر روز 
4ساعت مي نويسم. بعد از آن، شروع به دويدن مي كنم، 
در اصل، حداقل 10كيلومتر)6.2مايل( مي دوم، كه از 
پيش بردنش آسان هســت اما دويدن به طور مداوم و 
مسافت 42كيلومتر)26مايل( سخت است؛ گرچه اين 
همان سختي و مشقتي است كه من به دنبالش هستم؛ 
رنجي اجتناب ناپذيــر كه تعمدا براي خــودم ايجاد 
مي كنم. براي من، ايــن مهم ترين وجه از دوي ماراتن 
اســت.« اين بخش از مصاحبه را كه مي خوانم پيش 
خودم فكر مي كنم احتماال به همين دليل اســت كه 
هردونده استقامتي دوست دارد يك بار دويدن در يكي 
از ماراتن هاي دنيا را تجربه كنــد؛ ماراتن هايي كه در 

فضاهاي شهري برگزار مي شــود و هم براي ساكنان 
شهرها و هم براي دوندگان جذاب است.

هر سال حدود 500مسابقه ماراتن در نقاط مختلف دنيا 
برگزار مي شود. اكثر شركت كنندگان اين مسابقات، 
دوندگان تفنني هستند. تفنني بودن شركت كنندگان 
به معني تفريحي دويدن استقامتي نيست. آدم هايي 
كه در اين مســابقات بين المللي شــركت مي كنند 
به دنبال شكســت ركورد ديگران نيستند و آمده اند تا 
خودشان را به چالش بكشــند. به همين دليل، گاهي 
ده ها هزار دونده در اين مسابقات شركت مي كنند كه 
بســياري از آنها نيمه هاي راه از ادامه دادن منصرف 
مي شوند؛ برعكس »جان استفن آكواري« كه در سال 
1968 مسابقات المپيك در شهر مكزيكوسيتي ساعت 
6:45عصر با و جود اينكه بيش از يك ســاعت از زمان 
عبور نفر اول از خط پايان گذشته بود لنگ لنگان با پاي 
زخمي و بانداژ شده وارد استاديوم شد. وقتي خبرنگار 
از او  پرســيد:» چرا با اين درد و جراحت و در شرايطي 
كه نفر آخر بوديد و شانسي براي برنده شدن نداشتيد 
از ادامه مسابقه منصرف نشــديد؟« گفت:» من فكر 
نمي كنم شما درك كنيد. مردم كشورم مرا 9000مايل 

تا مكزيكو سيتي نفرستاده اند كه فقط مسابقه را شروع 
كنم. آنها مرا فرستاده اند كه مسابقه را به پايان برسانم.« 
به پايان رســاندن هر ماراتن براي دونده اي كه در آن 

شركت مي كند مهم تر از هر هدفي است.
»آكواري« ارزشــي را به ما يادآور مي شود كه خيلي 
ارزشمندتر و تحسين برانگيزتر از چيزي مانند نفر اول 
شدن است؛ پشتكار و استقامت. اينكه اصالت حركت، 
مستقل از نتيجه است. او يك لحظه به اين فكر نكرد كه 
نفر آخر است و شانسي براي نفر دوم يا سوم شدن هم 
ندارد، او بايد به خط پايان مي رسيد؛ براي دونده ماراتن 

به خط پايان رسيدن مهم است.

صابر محمدی
تصور عمومي اين است كه سهراب سپهري هيچ گاه 
وارد مجادله اي ادبي نشده و هرگز پاسخ منتقدانش 
را نداده است. البته كه مي دانيم او اهل سكوت بود 
و ســر در گريبان خود داشت. حتي در تنها جلسه 
گفت وگويي كه او در آن به همراه احمد شــاملو، 
مهدي اخوان ثالث، م. آزاد و ديگران در خانه فروغ 
فرخزاد حاضر شد، مي دانيم كه هيچ حرفي نزد و 
شنونده ماند. با اين حال، تصوري عمومي كه به آن 

اشاره كرديم، چندان واجد حقيقت نيست.
اظهارنظرهاي تنــد و تيز عليه ســپهري را البد 
خوانده ايــد. في المثل از احمد شــاملو يا مهدي 
اخوان ثالث؛ شــاملويي كــه شــعر او را الاليي و 
خواب آور مي پنداشــت و اخواني كه معتقد بود او 
بيهوده اين طرف و آن طرف مي گردد. مخالفت با 
هستي شناسي شعري سهراب سپهري را اما رضا 
براهني بود كه صورت بندي كــرد. او در دهه40، 
مقاله اي نوشــت كه بعدها خيلي معروف شــد: 
»آشــنايي با يك بچه بوداي اشرافي«. براهني در 
آن نقد مبسوط نوشت: »موقعي كه جهان، بدل به 
چيزي خفقان آور شده و دو سوم دنيا گرسنه است 
]...[ هيِچ ماليم به چه درد مــن مي خورد؟« »آيا 
در دنيايي كه هميشه در تهديد خودكامگان قرار 
گرفته است، مي توان پاسبان ها را به هيأت شاعران 
ديد؟«، »ســپهري به نيمكره  ظلماني انسان ]...[ 
پشت كرده و آنچنان صميمانه درگرفتن روشنايي 
عارفانه و عاطفي همت گماشــته است كه گاهي 

صميميت تبديل به نوعي ســاده لوحي شاعرانه 
شده« و... . براهني بعدها در دهه70 نيز طي يك 
سخنراني در دانشگاه برلين، نشــان داد با وجود 
تغييري كه در استراتژي هايش در انتقاد ادبي رخ 
داده و با وجود تحولي كه در زيبايي شناسي شعر 
دچارش شده، باز هم با سپهري كنار نيامده است. 
او آن روز، يعني 14آوريل ســال 1992 در آلمان 
گفته بود: »مشكل اصلي ما با سپهري در اين بود 
كه انگار او به امن عيش خود دست پيدا كرده است؛ 
چيزي كه حافظ نتوانست به آن دست پيدا كند، 
چگونه سپهري به اين سادگي توانست آن را از آن 

خود كند؟«
گفتيم كه خــالف تصور عموم، ســپهري همواره 
در مقابل منتقدانش ســكوت نكرده اســت؛ مثال 
به اين دو فــراز از يادداشــت هاي پراكنده اش كه 
هفتم فروردين ماه سالي نامعلوم در آبادان نوشته 
شده اند، دقت كنيد؛ انگار او مستقيما رضا براهني 
و سويه هاي انتقاد او را پاسخ گفته است؛» دنيا پر از 
بدي است و من شقايق تماشا مي كنم. روي زمين 
ميليون ها گرسنه هســت. كاش نبود. ولي وجود 
گرسنگي، شقايق را شديدتر مي كند. و تماشاي من 
ابعاد تازه اي به خود مي گيرد. يادم هست در بنارس 
ميان مرده ها و بيمارها و گداها از تماشاي يك بناي 
قديمي دچار ستايش ارگانيك شده بودم. پايم در 
فاجعه بود و سرم در استتيك. وقتي كه پدرم مرد، 
نوشتم: پاسبان ها همه شاعر بودند. حضور فاجعه، 
آني دنيا را تلطيف كرده بود. فاجعه آن طرف سكه 
بود وگرنه من مي دانســتم و مي دانم كه پاسبان ها 

شاعر نيستند.«
يا اين يكــي را: »در تاريكي مانــده ام آنقدر كه از 
روشني حرف بزنم... چيزي در ما نفي نمي گردد. 
دنيا در ما ذخيره مي شود و نگاه ما به فراخور اين 
ذخيره است و از همه جاي آن آب مي خورد. وقتي 
كه به ايــن كنار بلند نگاه مي كنــم، حتي آگاهي 
من از سيستم هيدروليكي يك هواپيما در نگاهم 
جريان دارد. ولي نخواهيد كه اين آگاهي خودش 
را عريان نشان دهد. دنيا دچار استحاله مدام است. 
)همان( هزارها گرســنه در خــاك هند ديده ام و 
هيچ وقت از گرسنگي حرف نزده ام. نه، هيچ وقت. 
ولي هر وقت رفته ام از گلي حرف بزنم دهانم گس 
شده است. گرسنگي هندي سبك دهانم را عوض 
كرده است و من دين خودم را ادا كرده ام. )هر دو 
به نقل از »هنوز در سفرم«، ســهراب سپهري، از 
يادداشت ها، به كوشــش پريدخت سپهري، نشر 

فرزان، 1380(.
و اين فراز ديگر، از كتاب »سهراب، مرغ مهاجر« به 
كوشش همان خواهرش كه در انتشارات طهوري 
درآمده به ســال 1375: »اينها فكر نمي كنند كه 
درباره آنچه نيســت و من مايلم باشــد، صحبت 

مي كنم
سپهري شاعر فرار است و از تمركز بر اين عزيمت، 
وحشــتي زيبا مي آفريند. او حضور فاجعه را درك 
مي كند اما خودش مي گويد قرار نيست مثل ديگران 
به ماجرا نگاه كند؛ چرا كه معتقد اســت دنيا دچار 
اســتحاله اي مدام است. مشخص اســت كه رضا 

براهني، مطلقا قرابتي با اين گفتمان ندارد اما... .

این روایت امروز به چه درد ما می خورد؟

ما به عبور از كليشه »سکوت شاعرانه و عارفانه« كه دچار مطلوبيتي سانتي مانتال است، نياز داريم. جدل، گاه چقدر مي تواند سازنده باشد؛ گفت وگو است كه ما را 

مجهز به »چشم مركب« مي كند و نگاهمان را براي تماشاي تركيبي از گفتمان ها و آرا آماده نگاه مي دارد. كاش سهراب سپهري در يکي از همان سال هاي دهه40، 

جبپش را آتش مي كرد سمت تهران و دفتر مجله فردوسي. آنجا مي نشستند با براهني حرف مي زدند در اين باره. دعوا مي كردند اصاًل. آن وقت، امروز ما از گرماي 
چايي كه آن روز با هم نوشيده بودند، چه بهره ها كه نمي برديم در ادبياتمان.

كاش يك چايي 
مي خورديد با هم!

طرفين برخورد   سهراب سپهريـ  رضا براهني
نوع برخورد  جدل قلمي، البته تلويحي

محل برخورد    تهران و آبادان
تاريخ برخورد   سال هاي پاياني دهه40
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 قزل آالن یا »مار سرخ« نامی است که بی گمان پس از عکاسی 
هوایی اریک اشــمیت عکاس و باستان شــناس آمریکایی در 
سال های ۱۳۱۵ و ۱۶ بر این اثر تاریخی افسانه ای گذاشته شد؛ 
دیواری که اگر چه رد قرمزش پیش از کاوش  نیز از آسمان دیده 
می شد، اما پس از کاوش ها و مطالعات انجام شده عنوان دومین 

دیوار دفاعی جهان پس از دیوار چین را به خود اختصاص داد. 
با وجود این عنــوان بزرگ اما، دیــوار تاریخی گــرگان که از 
کرانه های ساحل گمیشــان تا کوه های گلیداغ کالله کشیده 
شده تا شمال شرقی کشور را در کنار خزر و البرز از گزند حمالت 
و تجاورات مصون داشــته باشــد، حتی در میان ایرانیان کمتر 

شناخته شده است. 
این اثر باســتانی شــهرت عمومی چندانی ندارد، اما در میان 
باستان شناسان جهان به عنوان شــاهکار معماری و مهندسی 
هیدرولیک دنیاي باستان شناخته می شود. با این حال نه فقط 
سهمش از گردشــگری داخلی و خارجی چندان نیست، بلکه 
سایت های کاوش شــده از آن بدون حفاظت رها و طی سالیان 

مخصوصا پس از دوره یکجانشینی اقوام ترکمن در دشت گرگان، 
آجرهای ستبر و سرخ رنگش در کرسی چین خانه های ترکمنی 
استفاده شــده اســت. هنوز هم در بافت تاریخی گمیش تپه و 
سایر شهرها و روستاهای گمیشان، خانه های تاریخی بر ردیفی 
از دیوارهای قزل آالن سوار شــده اند. همچنین با وجود اذعان 
کارشناســان زبده معماری داخل و خارج از کشور به بی نظیر 
بودن این سازه عظیم باستانی، نام دیوار تاریخی گرگان در میان 

آثار ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو به چشم نمی خورد.

ساخت دیوار جایگزین
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان 
پس از گذشت ســال ها از کاوش های دیوار تاریخی از ساخت 
نخســتین پایگاه در یکی از ســایت های کاوش در کالله خبر 

می دهد.
احمد تجری می گوید: عملیات اجرایی نخســتین پایگاه دیوار 
بزرگ گرگان، هم زمان با مطالعات باستان شناســی، مرمت و 
احیای بخشی از تاسیسات دفاعی آن با هدف فراهم شدن زمینه 
الزم برای ثبت جهانی طوالنی ترین اثر تاریخی کشور در شمال 
این استان آغاز شــد. این پایگاه با محوریت خدمات پژوهشی، 

حفاظتی و گردشــگری در شهرستان گمیشــان در محدوده 
روستای قلعه جیق بزرگ در حال ساختن است.

او ادامه می دهد: ســاخت این پایگاه بر اساس گستردگی دیوار 
بزرگ گرگان و تاسیســات وابســته و ظرفیت جهانی این اثر 
ارزشمند و نیز فراهم شدن زمینه الزم ثبت جهانی با هماهنگی 
و مساعدت دستگاه های اجرایی مربوطه در سطوح ملی، استانی 
و محلی آغاز شده است.  برای ساخت و تجهیز این پایگاه مبلغ 
۱۳میلیارد و ۹۴۹میلیون ریال از محل اعتبار ملی بودجه سال 

۹۹، تصویب و تخصیص شده است.
تجری بــا بیــان اینکه ایــن پایــگاه در زمینی به مســاحت 
۹۰۰مترمربع و با زیربنای ۳۳۲مترمربع احداث خواهد شــد، 
اظهار می کند: ساختمان نخســتین پایگاه دیوار بزرگ گرگان 
با نقشه مربع مســتطیل، مشــابه قلعه های دیوار بزرگ گرگان 
به  صورت یک طبقه طراحی  شده و شــامل بخش هایی مانند 
تاالر سخنرانی و پخش فیلم، نمایشگاه اشیای باستان شناسی، 
نمایشــگاه عکس و تابلو، غرفــه محصــوالت فرهنگی، غرفه 
صنایع دســتی، نمازخانــه، چای خانــه و غیره اســت که به 
 معرفی ظرفیت هــای منطقه با محوریت دیــوار بزرگ گرگان

 می پردازد.

اهمیت یادگار ساسانی
یک کارشــناس مرمت و احیای بافت ها و محوطه های تاریخی 
درباره اهمیت این اثر که از عصر ساسانی به یادگار مانده است، 
می گوید: این دیوار بزرگترین دیوار آجری جهان است و همین 
ویژگی به تنهایی اهمیت آن را نشــان می دهد. اما آنچه در این 
دیوار بیش از همه قابل توجه است تکنولوژی مهندسی ای است 
که در آن زمان برای ساخت دیوار و هدایت آب به خندق، پخت 

و جابه جایی آجرها و مانند آن استفاده شده .
زینــب کریمی با بیــان اینکه این دیــوار در فهرســت انتظار 
یونســکو برای ثبت قرار دارد، می افزاید: البته به دلیل وسعت 
و طرح های توســعه گســترده ای که در پیرامونش وجود دارد 
و کار تعیین حریم را دشــوار کرده، بعید می دانم ایران به این 
زودی ها بتواند جامعــه جهانی را برای ثبــت آن متقاعد کند. 
اما خود اثر به تنهایی قابلیت ثبت جهانــی را دارد و امروزه در 
بزرگترین دانشــگاه های باستان شناســی و معماری به عنوان 
شاهکار مهندسی جهان باستان تدریس می شود. اینکه این اثر 
می تواند  ثبت جهانی شود به این معناست که دانش مهندسی 
 به کار رفته در آن گامی به ســوی پیشــرفت زندگی بشــری 

بوده است. 

این کارشــناس درباره مشکالت در مســیر ثبت این دیوار نیز 
تصریح می کند: در مســیر ثبت جهانی یک اثر شما فقط قرار 
نیست جامعه جهانی را برای ارزش های هنری، فرهنگی، تاریخی 
و مانند آن متقاعد کنید، بلکه باید بتوانید اثبات کنید حافظ آن 
خواهید بود و برای ارتقای جایگاه آن تالش خواهید کرد. بنابراین 
حرایم آن را معین و مصوب و تمام برنامه های خرد و کالن توسعه 
در پیرامون را هم معرفی می کنید. براســاس ایــن ارائه، پالن 
مدیریتی اثر هم تصویب می شود و شــما به عنوان دولت اجازه 
کوچکترین تخلفی از پالن مدیریتی نخواهید داشت، اما دیوار 
تاریخی اثری وسیع است. هیچ اثری در ایران به اندازه طول این 
دیوار وجود ندارد. باتوجه به آشفتگی های برنامه ریزی در کشور 
ثبت حرایم بدون تصرف و دســتور برای آن دشوار است و البته 

عمل به تعهدات هم از آن دشوارتر.
***

با این حال دیوار تاریخی گرگان که برخی آن را سد اسکندر نیز 
می خوانند، عالوه بر نقش خود در دوره باســتان، رد پایش را تا 
زندگی امروز همسایگانش نیز کشــانده است؛ رفتاری برازنده 
اثری اصیل و ماندگار که ضرورت ثبت جهانی آن را دو چندان 

می کند.
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مبارزه با شکار در تاالب های 
آذربایجان غربی

ستاره حجتی
خبرنگار

 نخستین پایگاه دیوار تاریخي گرگان با هدف مرمت
 و ثبت جهانی قزل آالن در حال ساخت است
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دغدغه های فصل صید میگو در هرمزگان 
صید بیش از حد و استفاده از تجهیزات غیرمجاز، زمینه ساز آسیب دیدن ذخایر میگوی موجود 

هرمزگان می شود

اســتان هرمزگان بــا توجه به طــول نوار 
ســاحلی اش، برخورداری از تنوع گونه ای و 
تنوع روش هــای صید، ۴۰درصــد از صید 
آب های جنوب را به خود اختصاص داده است؛ جایگاهی که 
با فعالیت حدود ۴هزارو ۵۰۰فروند شناور مجاز و۳۲هزار 
صیاد، این استان را به عنوان قطب صید و صیادی در کشور 
مطرح کرده است. این درحالی است که همزمان با آغاز فصل 
صید، دغدغه ها درباره ضرورت حفاظت از ذخایر موجود نیز 
پررنگ تر می شــود؛ موضوعی که با اتخاذ تدابیری ازسوی 
مسئوالن همراه شده است تا بتوان از منابع آبزیان موجود در 
خلیج فارس محافظت کرد و آن را به دست نسل آینده سپرد. 
برهمین اساس هم هست که عالوه بر وضع مقررات ویژه 

بــرای صیــادی میگــو، راهکارهایی مانند توســعه 
اســتخرهای پرورش میگو نیز دراستان هرمزگان 

مدنظر قرار گرفته است.

آغاز فصل صید
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان 
از آغاز فصل صید میگــو در صیدگاه  هرمزگان 
با تصویب کمیته مدیریت صید میگو شیالت 
هرمزگان، از دهم مهرماه خبر می دهد. »ابراهیم 
عالی زاده« با بیان اینکه درســال جاری به جای 

۲صیدگاه، یک صیدگاه در هرمزگان برقرار است، 
می گوید: سال گذشته ۲صیدگاه؛ یکی از سیریک تا 

جزیره هرمز و دومی صیدگاه هرمز تا توالی قشم برقرار 
بود، اما امسال یک صیدگاه آن هم از سیریک تا توالی قشم 

برقرار اســت. وی می افزاید: تعیین فصــل صید میگو نیز 
به عنوان یک موضوع، تخصصی با مشارکت مراجع علمی، 
تخصصی و پیشکســوتان و صاحب نظران صید و صیادی 
انجام می شود. برهمین اســاس تاریخ ۱۰مهرماه مشخص 

شد که از همان روز صید دراین صیدگاه آغاز شده است.

توجه ویژه به مقررات صیادی
عالی زاده همچنین با تأکید بر صید و صیادی اصولی و پایدار 
و توجه ویژه به مقررات صیادی و استفاده از تجهیزات صید 
مجاز اظهار می کند: همکاری بیش از پیش جامعه صیادی، 
نقش مهمی درحفظ منابع آبزیان برای نسل آینده و صید 
پایدار خواهد داشت.  اســتفاده از تورهای صید نامرئی یا 
همان »منوفیالمنت« در فصل صید میگو مانند همه فصول 
صید ممنوع است. وی ادامه می دهد: این نوع تور صدمه های 
جبران ناپذیری به منابع آبزی و حتی اکوسیستم آبزیان وارد 
می کند. با این وجود، با توجه بــه گزارش ها و ارزیابی های 
انجام شده ازسوی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای 
عمان، امیدواریم شاهد صید خوبی در فصل صید میگوی 
امسال باشیم. عالی زاده تصریح می کند: صید بیش از میزان، 
زمینه ســاز آســیب دیدن ذخایر میگوی موجود می شود 
و بازسازی ذخیره با دشــواری انجام خواهد شد. براساس 
پیش بینی های انجام شده، انتظار داریم بیش از ۱۵۰فروند 
لنج صیادی میگوگیر با بیــش از ۲هزارنفر صیاد، در فصل 

صید میگوی امسال مشارکت داشته باشند.

ضرورت حفظ ذخایر میگو
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان درباره 
صید میگو در فصل صید گذشــته و تاریخ پایان صید 
سال جاری نیز می گوید: سال گذشــته هزارو ۵۰۰تن 
میگو برداشت شد. براساس نظر مرکز تحقیقات شیالت 
کشور، زمان آغاز صید مصوب می شود و همچنین آمار 
صید به شکل روزانه در اختیار این مرکز قرار می گیرد. 
با توجه به ضرورت حفظ ذخایــر میگو در دریا و میزان 
صیدهای روزانه، این مرکز اعالم می کند که چه زمانی 
باید صیادی تعطیل شــود. بنابراین از قبل عدد معینی 
نداریم و میزان صید است که تاریخ پایان فصل را معین 
می کند. عالی زاده می افزاید: عرضه میگوی صید شده در 

استان نیز 

با  همزمان 
صید، به کارخانه های فراوری انجام می شود؛ موضوعی 
که می تواند سود بیشتری برای صیادان به همراه داشته 

باشد.

تولید میگوی پرورشی در هرمزگان
اینها درحالی اســت که هرمــزگان از مراکز مهم تولید 
میگوی پرورشی کشــور نیز به حساب می آید. براساس 
آمار منتشــر شده ازســوی اداره شــیالت این استان، 
سال گذشــته ۲۳هزارو ۸۰۰تن میگوی پرورشــی از 
۵هــزارو ۷۰۰هکتار مزرعــه پرورشــی در هرمزگان 
برداشت شده است.  همچنین ارزیابی ها نشان می دهد 
۸۰درصد از میگوی پرورشی استان به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، اروپایی، روســیه و چین صادر می شــود. 
بیشتر استخرهای پرورش میگو نیز در شهرستان های 
بندرلنگه، بندرعباس، قشم، سیریک، میناب و جاسک 
واقع شده است. ازسوی دیگر میگوی پرورشی هرمزگان 
از گونه »وانامی« اســت که بدون آنتی بیوتیک بودن، 
سرعت رشــد باال، مقاوم در برابر بیماری ها و دارا بودن 
استانداردهای غذایی، از مهم ترین ویژگی های آن است. 
هرمزگان در چند سال اخیر رتبه نخست تولید میگوی 

پرورشی کشور را به خود اختصاص داده است.

فاطمه میرزایی
خبرنگار

در بودجه امسال برای شهرستان تازه تأسیس جعفرآباد استان قم اعتباری درنظر گرفته نشده است

روح اهلل کریمی
خبرنگار

 بعد از کش وقوس های زیاد، چند روز قبل باالخره استاندار 
اردبیل در دولت سیزدهم منصوب شد؛ انتصابی که انتظار 
می رود سرآغاز تحوالت مثبتی، به ویژه در حوزه اقتصادی 
دراین استان باشد. انتصاب استانداری جوان و البته بومی، سال ها بود 
که از مهم ترین مطالبه های مردم این استان از دولت به شمار می رفت و 
حاال با انتصاب »سیدحامد عاملی« به عنوان دهمین استاندار اردبیل، 
انتظارات از این مدیر ارشد اســتان باال رفته است و مردم چشم انتظار 
تحقق خواست هایی هســتند که هنوز بر زمین مانده است. اردبیل را 
می توان اســتانی با ظرفیت های بســیار، اما محروم از مزایای توسعه 
اقتصادی دانست؛ بررسی شــاخص های توسعه نشان می دهد اردبیل 
دراین حوزه ها وضعیت مناســبی نــدارد و غالبا قعرنشــین جدول 
شاخص های توسعه است. میزان جذب سرمایه گذاری، برخورداری از 
زیرساخت های حمل ونقلی مناسب مانند بزرگراه یا وضعیت سرانه های 
ورزشی ازجمله شاخص هایی محسوب می شود که نشان دهنده عقب  
افتادن اردبیل از غافله توسعه اقتصادی مطلوب است. دراین میان باید 
به این نکته اشاره کرد که محرومیت های موجود دراین استان به دولت 

خاصی محدود نبوده است، تا 
جایی کــه برخــی از پروژه های این 

اســتان عمری به بلندای ۵دولــت دارند که از 
نمونه های آن می توان به پروژه راه آهن اردبیل- میانه اشاره 

کرد که همچنان درحال اجراست. میزان جذب سرمایه گذاری های 
خارجی در استان اردبیل تقریبا صفر و سرمایه گذاری داخلی هم بسیار 
اندک است. واحدهای صنعتی بزرگ استان یا راکد هستند یا با حداقل 
ظرفیت اشــتغال و تولید کار می کنند و وضعیت راه های ارتباطی این 
استان نیز پاشنه آشیل آن تبدیل شده است؛ به طوری که اردبیل ازنظر 
برخورداری از بزرگراه در رتبه سی ام کشور قرار دارد. درچنین شرایطی 
چشــم ها به اســتاندار بومی دوخته شده است تا با ترســیم نقشه راه 

منسجم، اردبیل درمسیر توسعه پایدار قرار گیرد.

لزوم تشکیل اتاق فکر
یک شهروند و فعال اجتماعی اردبیل دراین باره می گوید: این استان 
از ظرفیت های الزم برای دستیابی به توسعه پایدار برخوردار است، اما 
تاکنون برنامه راهبردی مناسبی برای استفاده از این ظرفیت ها تدوین 
نشده است. تصمیم ســازان ارشــد اردبیل باید اتاق فکری متشکل از 
صاحب نظران حوزه های مختلف تشکیل دهند و ضمن هدف گذاری های 
دقیق، برنامه ریزی های الزم را برای رسیدن گام به گام به اهداف طراحی 
کنند. »علی ناظری« می افزاید: اگر برنامه ریزی های توسعه ای به دور از 
حواشی باشد، مسئوالن می توانند با انرژی بیشتر، بر راهکارهای تحقق 
برنامه های مدنظر تمرکز کنند؛ موضوعی که درحال حاضر از مهم ترین 

نیازهای استان به حساب می آید.

مهم ترین چالش های فرا روی اردبیل
یکی دیگر از فعاالن اجتماعی استان دراین زمینه اظهار می کند: استان 
مرزی اردبیل از قطب های کشــاورزی و گردشگری کشور محسوب 
می شود، اما با این وجود در طول سال های گذشته به توسعه مطلوب 
دست نیافته است. کمبود زیرســاخت های الزم، نبود توسعه صنعتی، 

ی  ر بیکا
و مهاجــرت 

جمعیت شهرها و 
روستاهای اردبیل، ازجمله مشکالتی 

است که گریبان گیر این استان اســت و مسئوالن جدید باید تدبیری 
برای رفع آنها بیندیشند. »ســهیال صاحبی« می افزاید: در سال های 
اخیر دولت های مختلف با وعده ها و برنامه های تقریبا مشــابهی مانند 
تکمیل راه آهن اردبیل- میانه، فراهم کردن زمینه اشــتغال و توسعه 
کشاورزی و گردشگری دراین اســتان آغاز به کار کرده اند، اما با پایان 
دولت، به سرانجام رســاندن وعده ها به دولت بعدی سپرده شده است. 
این موضوع در کنار روند کند اجرای پروژه های زیربنایی، زمینه ســاز 
دلسردی اهالی استان شده است. براین اســاس انتظار داریم استاندار 

جدید در بیان وعده ها و برنامه های خود شفاف و صادق باشد.

مهم ترین مطالبات اردبیلی ها
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی درباره 
مهم ترین مطالبات اردبیلی ها از استاندار جدید به خبرنگارهمشهری 
می گوید: ســیدحامد عاملی سرشــار از انگیزه و انرژی و یک نیروی 
بومی است که شــناخت کافی از ظرفیت ها و مشکالت استان دارد. با 
توجه به این موضــوع انتظارات از او باال رفته اســت. »صدیف بدری« 
می افزاید: تکمیــل راه آهن اردبیــل و ادامه آن تــا پارس آباد مغان، 
تســریع در توســعه بزرگراه های اســتان، اجرایی کردن منطقه آزاد 
تجاری اســتان، رفع معضالت بخش کشــاورزی اردبیل و حمایت از 

واحدهای تولیدی و صنعتی استان 
از مهم ترین مطالبه هایی است که انتظار داریم 

استاندار جدید با درایت برای تحقق آنها برنامه ریزی 
کند. وی تصریح می کند: تحقق این انتظارات در 
گرو درنظر داشــتن موضوع های مهمی ازجمله 

برنامه محوری، استفاده از نیروهای توانمند، داشتن 
روحیه تعامل و مشــارکت و پرهیز از حواشــی است. این 

نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه می دهد: همراه و همدل 
با دیگر نمایندگان اســتان درمجلس، با همه تــوان پیگیر تحقق 

برنامه های توسعه ای دراستان هســتیم و دراین مسیر از هیچ تالشی 
فروگذار نخواهیم کرد و تا زمانی که مسئوالن دولتی در استان در ریل 
خدمت رســانی به مردم حرکت کنند، یاریگر آنان خواهیم بود. بدری 
اضافه می کنــد: دولت و مجلس شورای اســالمی مکمل یکدیگرند و 
بدون برقراری تعامل موثر میان این دو، هر اقدامی برای توسعه کشور 

بی نتیجه می ماند.

راه ناگزیر جذب سرمایه گذاری
استاندار سابق اردبیل نیز درباره مشکالت و راهکاری های توسعه این 
استان به خبرنگارهمشهری می گوید: اردبیل در طول دهه های گذشته 
از سرمایه گذاری دولتی در بخش های بزرگ صنعتی محروم بوده است 
و اکنون برای نجات از محرومیت، راهی جز جذب سرمایه گذاری های 
داخلــی و خارجی وجود نــدارد؛ موضوعی که دولت ســیزدهم باید 
به صورت ویژه ای برای اجرای آن برنامه ریزی و اقدام کند تا شاهد تحقق 
این مطالبه مهم باشیم. »مجید خدابخش« با بیان اینکه سرمایه گذاری 
دراین استان برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد، می افزاید:  
درنظر داشتن ۲مسأله در زمینه جذب سرمایه گذار دراین استان حیاتی 
است؛ یکی اختصاص سهم ارزی مناسب به استان که در طول سال های 
گذشته عادالنه  نبوده و اردبیل از سهم ارزی مطلوبی استفاده نکرده است 
و دیگری ارائه مشوق های سرمایه گذاری. باید برای استان های مرزی که 
عمدتا محروم هم هستند، مشوق های مناسب برای سرمایه گذاری مانند 

فیت  معا
مالیاتی، سود 

بانکــی کم تــر و 
تسهیالت ویژه درنظر 

گرفته شود.

 شایسته ساالری در انتخاب مدیران
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز دراین باره می گوید: 
شایسته ساالری، مهم ترین مطالبه ای است که انتظار داریم استاندار 
جدید مدنظر قرار دهد و در انتصابات نمود واقعی داشته باشد. آیت اهلل 
»سیدحســن عاملی« می افزاید: اســتاندار جدید اردبیل در انتخاب 
مدیران و معاونان خود، به جز شایستگی موضوع دیگری را لحاظ نکند. 
باید افرادی که شایسته هســتند در عرصه های مختلف به کار گرفته 
شوند تا از توانمندی های آنان به دور از نگاه سیاسی و جناحی، استفاده 
شود. وی به اســتاندار جدید اردبیل توصیه می کند تا نسبت به انجام 
فعالیت های فرهنگی دراستان نیز اهتمام جدی داشته باشد، چراکه 
ریشه بسیاری از مشــکالت اقتصادی کشــور، غفلت از موضوع های 

فرهنگی است و باید دراین زمینه چاره اندیشی کرد.

پوپک قاسمی
خبرنگار

شهرستان جدید قم بودجه ندارد

اردیبهشــت ماه ســال جاری خبــر تصویب تأســیس 
۲شهرســتان »جعفرآباد« و »کهک« دراستان قم بارقه 
امیدی در دل ســاکنان این بخش ها ایجاد کرد که نظاره گر تحوالت 
زیربنایی و اساسی باشند؛ اقدامی که با پیگیری استانداری قم به ثمر 
نشست و سابقه طوالنی در مطالبه های مسئوالن و نمایندگان استان 
درمجلس شورای اســالمی از دولت ها دارد.  شهرســتان جعفرآباد با 
حدود هزارو ۱۰۰کیلومترمربع وسعت، ۵۸روســتای دارای سکنه و 
۲شــهر دارد و براساس آخرین سرشــماری ، جمعیت این شهرستان 
۲۵هزارنفر است و ۲۰6نقطه تقسیمات کشوری شامل مزرعه، آبادی، 
روستا و... برای این شهرستان ثبت شده است. اکنون که بیش از ۵ماه از 
تأسیس شهرستان جعفرآباد می گذرد، اهالی این شهرستان در تماس 
با خبرنگارهمشهری، خواستار پیگیری استقرار دستگاه های اجرایی و 
شتاب دهی به روند توسعه و خدمات رسانی به ساکنان این شهرستان 
شده اند.  یکی از شهروندان ســاکن در جعفرآباد دراین باره می گوید: 
این شهرستان نه بیمارســتان دارد، نه یک مرکز درمانی یا درمانگاه 
شبانه روزی. جوانان ما ورزشــگاه هم ندارند. وی که نمی خواهد نامی 
از او برده شــود، می افزاید: انتظار داریم مراکــز آموزش عالی با تنوع 
رشته های تحصیلی، آموزشــگاه های فرهنگی و هنری و هرآنچه که 
مردم این شهرســتان را از مراجعه به مرکز استان بی نیاز می کند، در 
جعفرآباد پیش بینی شــود تا ارتقای بخش به شهرستان را به معنای 

واقعی مشاهده کنیم.

بودجه نداریم
اگرچه فرصت جذب اعتبار برای شهرســتان تازه تأسیس جعفرآباد 
در الیحه بودجه سال جاری از دست رفت، اما مسئوالن استان تالش 
می کنند با دست خالی، زیرساخت های موردنیاز برای خدمت رسانی 
مطلوب تر به ساکنان این شهرســتان را آماده کنند. در الیحه بودجه 
امسال برای شهرستان هایی که از سال۱۳9۸ به بعد تأسیس شده اند، 
۲۰۰میلیارد تومان برای هر شهرستان پیش بینی شده که جعفرآباد 
جزو این شهرستان ها نیست. این موضوع که استاندار قم به مدیران کل 
استان تأکید کرده پیگیر اســتقرار اداره های خود در شهرستان های 
تازه تأسیس باشند، به دلیل استفاده از ظرفیت الیحه بودجه سال آینده 
اســت. فرماندار جعفرآباد دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: 
براساس قانون برای اینکه اعتبارات ســال آینده را جذب کنیم، باید 
کمیته برنامه ریزی شهرستان را تشکیل دهیم. راه اندازی این کمیته 
مستلزم استقرار دستگاه های اجرایی اســتان در جعفرآباد است. اگر 
نمایندگی اداره ها دراین شهرستان مستقر نشــود، در الیحه بودجه 
سال آینده با مشکالت جدی مواجه می شویم. »ذبیح اهلل عبداللهی« 
می افزاید: براساس مصوبه هیأت وزیران، همه اداره ها و فرمانداری های 
شهرستان های تازه تأســیس باید در یک مجتمع فعالیت کنند. برای 
این کار، یک قطعــه زمین ۲هکتاری در مرکز شهرســتان جعفرآباد 

مشخص شده اســت و درحال رایزنی برای ساخت اداره های موردنیاز 
هستیم. وی عنوان می کند: تاکنون 9مدیرکل و روسای سازمان های 
استان ابالغ های الزم برای روســای اداره های شهرستان جعفرآباد را 
صادر کرده اند که دادگستری، جهادکشاورزی، آب و فاضالب، شرکت 
برق، بنیاد مسکن، ثبت اســناد و امالک، بهزیســتی و کمیته امداد 
امام خمینی)ره( ازجمله اداره هایی محسوب می شوند که درحال تقویت 
چارت سازمانی و استقرار نیروهای خود هستند. بقیه اداره ها نیز درحال 

رایزنی با وزارتخانه ها برای استقرار نمایندگی در جعفرآباد هستند.

افزایش اختیارات اداره ها
فرماندار جعفرآبــاد افزایش اختیارات اداره ها را یکی از مســائل مهم 
این شهرستان می داند و می گوید: با توجه به بررسی های انجام شده، 
نمایندگــی ۱۸ اداره در جعفرآباد وجود دارد کــه اختیار کافی برای 
رسیدگی به مسائل مردم را ندارند و در حد پاسخ به سئواالت فعالیت 
می کنند. براین اساس درحال رایزنی با مسئوالن استان هستیم که این 
نمایندگی ها ازنظر اختیارات، نیروی انسانی و ساختمان ارتقا پیدا کنند. 
وی می افزاید: پس از ارتقای بخش جعفرآباد به شهرستان، مردم انتظار 
دارند روند توسعه شهرستان سرعت پیدا کند. برای تحقق این موضوع، 
اداره ها باید اختیارات کافی داشته باشند و براساس نیازها و اولویت های 

توسعه شهرستان، به مشکالت مردم رسیدگی کنند.

اولویت توسعه پایدار
شهرســتان جعفرآباد از ۲بخش مرکزی و »قاهان« تشکیل شده که 
ظرفیت های این دو بخش متفاوت است. فرماندار جعفرآباد دراین باره 
نیز می گوید که توسعه پایدار، اولویت نخست مدیریت این شهرستان 
اســت. به گفته عبداللهی، بخش مرکزی جعفرآباد قطب کشاورزی و 
دامپروری استان است و حدود 6هزار بهره بردار در ۲۲هزار هکتار زمین 

زراعی و باغی این منطقه فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به توسعه پایدار در بخش مرکزی، توسعه 
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی را مورد توجه قرار می دهیم، اظهار 
می کند: درحال حاضر بخشی از تولیدات کشت گلخانه ای دراین بخش 
به روسیه صادر می شود و در تالش هستیم برای افزایش بهره وری در 
بخش کشاورزی، کشت گلخانه ای را توسعه دهیم. عبداللهی می افزاید: 
بخش قاهان که یک منطقه کوهستانی است، حدود ۲۳روستا دارد و 
باغ های محصوالت ارگانیک ازجمله گــردو، توت و بادام دراین بخش 
زبانزد اســت. در تالش هســتیم ضمن حفظ باغ هــای این منطقه، 

طرح های بوم گردی و گردشگری را تقویت کنیم.

برنامه ریزی برای رونق گردشگری
به گفته فرماندار جعفرآباد، تاکنون اســتفاده مطلوبی از ظرفیت بقاع 
متبرکه در بخش قاهان نشده اســت و مردم قم و شهرستان جعفرآباد 
شناخت کافی دراین زمینه ندارند، درحالی که این مکان ها می توانند 
به قطب های گردشــگری فرهنگی و مذهبی تبدیل شوند.  عبداللهی 
اظهار می کند: البته تعدادی از اهالی بخش قاهان که به شهرهای دیگر 
مهاجرت کرده اند، درخواست زمین برای ویالســازی دارند، اما برای 

جلوگیری از معضل افت فشار آب و مســائل دیگر، در تالش هستیم 
بعضی از خانه های روستایی به شــکل اقامتگاه های بوم گردی تعریف 
شود و به صورت موقت در اختیار گردشــگران قرار گیرد. وی با اشاره 
به وجود یک ناحیه صنعتی در جعفرآباد تصریح می کند: ظرفیت این 
ناحیه صنعتی تکمیل شــده و زمین کافی بــرای ایجاد صنایع وجود 
ندارد. بنابراین در تالش هســتیم ۲ناحیه صنعتی جدید در قاهان و 

جعفریه ایجاد کنیم.

برای مسکن جوانان زمین نداریم
حدود ۴/۵دانگ از اراضی جعفرآباد، موقوفه و متعلق به آستان مقدس 
حضرت معصومه)س( اســت. ازســوی دیگر الحاق اراضی کشاورزی 
به بافت مســکونی با محدودیت هایی مواجه اســت. به گفته فرماندار 
جعفرآباد، انتظارات انباشته  شــده ای در زمینه تأمین زمین موردنیاز 
برای ساخت مسکن جوانان در بخش مرکزی وجود دارد که برای تحقق 
این موضوع، درحال پیگیری و رایزنی با تولیت آستان مقدس حضرت 
معصومه)س( و رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی هستیم.  وی عنوان 
می کند: البته در بخش قاهان به دلیل وجود اراضی ملی مشکل چندانی 
برای تأمین زمیــن نداریم. عبداللهی می افزاید: در مرکز شهرســتان 
جعفرآباد که »جعفریه« اســت، خدماتی که مانع از مراجعه مردم به 
مرکز استان شــود، وجود ندارد. البته رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
قم قول داده درمانــگاه جعفریه از اول آبان ماه ســال جاری به صورت 
شبانه روزی فعالیت کند، اما دراین شهرستان بیمارستان نداریم. اگر 
امکانات موردنیاز مردم دراین شهرستان تأمین نشود، نمی توانیم مانع 

از مهاجرت آنان به شهرهای دیگر شویم.

بحران فرونشست زمین
قبل از سال۱۳۷۲ که سد »الغدیر« ساوه ساخته شد، ۳۰ تا ۵۰میلیون 
مترمکعب آب از طریق رودخانه »قره چــای« وارد بخش جعفرآباد و 
سپس به سمت دشت مسیله سرازیر می شد. این درحالی است که قطع 
حقابه ها و برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی درسال های اخیر، سبب 
افت سفره های زیرزمینی و فرونشست زمین دراین منطقه شده است. 
فرماندار جعفرآباد دراین باره می گوید: تراز آبی سفره های زیرزمینی 
ســاالنه ۱/۵ تا ۲متر پایین تر می رود و براساس مطالعات انجام شده، 
سطح آب های زیرزمینی حدود ۴۴متر پایین رفته است و اگر جلوی 
این بحران گرفته نشود، فرونشست زمین، بناها و حیات مردم را به خطر 
می اندازد. عبداللهی می افزاید: اگر طرح انتقال آب از سرشاخه های دز 
برای بخش قاهان درنظر گرفته و حقابه کشاورزان از سد ساوه محقق 
شود، می توانیم امیدوار باشیم وضعیت تعادل آبی در منطقه ایجاد شود. 
وی درعین حال از گرایش کشــاورزان این شهرستان به تغییر الگوی 
کشت و آبیاری تحت فشــار خبر می دهد و می گوید: تاکنون آبیاری 
تحت فشار در 6هزارهکتار از اراضی کشــاورزی به اجرا درآمده است 
و درســال جاری حدود هزار هکتار دیگر از اراضی به این طرح افزوده 
می شــود. عبداللهی درباره انتخاب نام جدید برای این شهرستان هم 
اضافه می کند: نام جعفرآباد برای این شهرســتان مناســب نیست و 

درخواست داده ایم که نام این شهرستان به جعفریه تغییر کند.

 توسعه اردبیل
  در انتظار ریل گذاری

 جدید
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اردبیلی ها از استاندار جدید انتظار دارند برای 
 بهبود شاخص های اقتصادی استان 

 که نسبت به میانگین کشوری
  وضعیت مطلوبی ندارد

 برنامه ریزی کند

شاخص های 
اقتصادی اردبیل 

ارتقا می یابد
طرح مطالبــات اقتصادی ازســوی صاحب نظران از 

استاندار جدید اردبیل درحالی است که سیدحامد عاملی نیز 
تأکید ویژه ای بر ضرورت ارتقای شاخص های اقتصادی استان دارد 
و می گوید: شاخص های اقتصادی اردبیل نسبت به میانگین کشوری 
وضعیت مطلوبی ندارد. با توجه به این موضوع با تالش و همکاری همگانی، 
این شاخص ها دراستان ارتقا می یابد. وی اظهار می کند: باید در زمینه تأمین 
زیرساخت های اقتصادی و صنعتی در استان بیشــتر تالش کنیم که این موضوع 
با احساس مسئولیت همه دلسوزان امکان پذیر است. اســتاندار اردبیل عنوان می کند: 
رویکرد استانداری اردبیل بر مبنای رونق اقتصاد و اشــتغال خواهد بود و با دعوت 
از سرمایه گذاران دارای اهلیت به استان، پروژه هایی که بر افزایش اشتغال زایی 
تأثیر مســتقیم دارد، شناسایی می شــوند. عاملی اضافه می کند: اعتبار و 
منابع پروژه های اقتصادی با همفکری و پیگیری مجموعه استانداری، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و سایر دست اندرکاران تأمین 

می شود تا مردم از ثمرات
 این طرح ها بهره مند

 شوند.
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توســعه زیرســاخت های حمل ونقلی 
از اولویت هایی است که در ســال های اخیر همواره 

در دســتورکار مســئوالن دولتی قرار داشته است، چراکه 
ماهیت متحول ارتباطات بین المللی به ویژه در حوزه تجارت 
و گردشــگری راهی جز این باقی نگذاشته است. دراین میان 
توسعه زیرســاخت های فرودگاهی ازجمله زیربخش هایی 
به شمار می رود که همواره مدنظر قرار داشته است.براین اساس و 
با توجه به ضرورت  روزافزون اجرای طرح های توسعه فرودگاهی 
درکشور، درسال های اخیر استان های مختلف دراین مسیر 
گام های مهمی برداشــته اند و عالوه بر ساخت و بهره برداری 
از فرودگاه های جدید، شاهد تقویت تجهیزات و امکانات این 
حوزه نیز بوده ایم. با توجه به این موضوع، در پرونده ویژه ای 
وضعیت اجرای طرح های توســعه فرودگاهی در 8 استان که 
دراین زمینه پیشگام بوده اند را مورد بررسی قرار داده ایم که 

در ادامه می خوانید.

فرودگاه اصفهان نفس تازه کرد
فرودگاه اصفهان در منطقه کویری در شرق این استان واقع شده 
که در سال ۱۳۶۱ تأسیس و به صورت عملیاتی وارد ناوگان هوایی 
کشور شد. این فرودگاه دارای پایانه پروازهای داخلی به مساحت 
۱۳هزارو۷۵۰مترمربــع و پایانه پروازهای خارجی به مســاحت 
۷هزارو۳۰۰مترمربع اســت. از مزیت های این فــرودگاه فاصله 
مناســب آن از اراضی شهری است که برای شــهروندان آلودگی 
صوتی به همراه ندارد. موقعیت ویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی اصفهان درکنار جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری 
این استان، زمینه ساز جذب بسیاری از مسافران داخلی و خارجی 
شده و این شهر در روزهای مختلف سال پذیرای تعداد زیادی از 
مسافران و گردشگران اســت. عالوه براین، بسیاری از مقام های 
ارشد کشــورهای مختلف، درجریان ســفر به ایران از اصفهان 
نیز بازدید می کنند. اینها درحالی اســت که وجود توانمندی ها و 
ظرفیت های صنعتی و اقتصادی اســتان، اهمیت راهبردی این 
شــهر و لزوم بهره مندی از فرودگاه و پایانه های مسافربری مجهز 
و به روز را گوشــزد می کند. برهمین اساس، طرح توسعه فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان سال گذشته اجرا شد. فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان به عنوان فرودگاه احتیاطی و جایگزین برای 
فرودگاه های پایتخت مطرح می شود و به همین دلیل تکمیل پایانه 
پروازهای بین المللی، ســاخت و تکمیل موتورخانه و همچنین 
توسعه و بهســازی پارکینگ هواپیما در دســتورکار مسئوالن 
فرودگاه اصفهان قرارگرفت. با بهره برداری از طرح توســعه پایانه 
پروازهای بین المللی، مســاحت این پایانــه از ۶هزارمترمربع به 
۱۵هزارمترمربع افزایش یافت و هزار مترمربع نیز به موتورخانه و 
تأسیسات آن اختصاص پیدا کرد. با توجه به این موضوع، ظرفیت 
فرودگاه اصفهان در حوزه پروازهای داخلی و بین المللی افزایش 
قابل توجهی یافت. درمجموع ۲۶۵میلیارد تومان برای پروژه های 
فرودگاهی اصفهان هزینه شده است. ازسوی دیگر فرودگاه کاشان 
نیز یکی از فرودگاه های نســبتا قدیمي کشور به شمار می رود که 
در سال۱۳۷۳ در فاصله ۱۰کیلومتری این شهر راه اندازی شد. با 
توجه به ظرفیت های گردشگری این شهر تاریخی، اجرای طرح 
توسعه این فرودگاه ضروری به نظر می رسد؛ موضوعی که همچنان 

مغفول مانده است.

فرودگاه گرگان نونوار شد
طرح توســعه فرودگاه گرگان آبان ماه سال گذشــته و به صورت 
ویدئوکنفرانسی ازســوی رئیس دولت دوازدهم افتتاح شد. طرح 
توسعه فرودگاه گرگان شامل پایانه بین المللی به مساحت 8هزارو 
۷۰۰مترمربع، توســعه پارکینگ وســایل پرنده و محوطه سازی 
به مســاحت ۵8هزارمترمربع، ساختمان تشــریفات به مساحت 
۲هزارو ۱۰۰مترمربع و ساختمان حفاظت هواپیمایی به مساحت 
8۰۰مترمربع اجرا شده اســت. همچنین مســیر هوایی گرگان - 
اوکتائو، به عنوان تنها پرواز سیاحتی و تجاری، سال قبل و برای بار 
چهارم بازگشایی شــد.  فرودگاه گرگان در سال۱۳۷۵ و همزمان 

با تفکیک اســتان گلســتان از مازندران به بهره برداری 
رســید. پرتعدادترین پروازهــا از مرکز 

گلســتان به زاهدان در استان 
سیستان وبلوچستان و پس 
از آن به تهران انجام می شود.

کمبود مسافر؛ چالش فرودگاه یزد 
اســتان یزد تنها یک فرودگاه بین المللی به نام »شهید صدوقی« 
دارد که عمــده مقصد پروازهــای داخلی آن، شــهرهای تهران 
و مشــهد اســت؛ پروازهای تهران روزانه بین ۳ تا ۵پرواز است و 
پروازهای مشــهد نیز عمدتا به صورت یــک روز درمیان و گاهی 
هر روز هفته برقرار اســت. البته درمواقعی نیز به صورت مقطعی 
سفرهایی به مقصد سایر شهرها ازجمله تبریز، مشهد، بندرعباس، 
قشم و زاهدان برقرار می شود. تعداد سفرها به این مقاصد داخلی، 
به دلیل نبود مسافر و سرمایه گذار بخش خصوصی برای برقراری 
پرواز، محدود است. ازسوی دیگر عمده پروازهای خارجی فرودگاه 
بین المللی شهید صدوقی یزد، زیارتی و به کشور عراق است که با 
توجه به شرایط کرونایی بسیار محدود شده است. اگرچه فرودگاه 
یزد از امکانات مناسبی برخوردار اســت، اما کمبود مسافر سبب 
شده ســرمایه گذاران کم تری برای برقراری پروازهای بیشتر از 
یزد به مقاصد مختلف اقدام کنند. این درحالی است که مسئوالن 
اداره کل فرودگاه های یزد می گویند آمادگی کامل دارند در زمینه 
ایجاد مسیرهای پروازی جدید با سایر شــرکت های هواپیمایی 
همکاری کنند که درنهایت زمینه ساز متصل شدن کهن شهر یزد 
به همه نقاط کشور و حتی سایر نقاط جهان شود. درسال های اخیر 
اقدام های مختلفی برای تجهیز هرچه بیشتر این فرودگاه صورت 
گرفته است که ازجمله آن می توان به ارتقای خدمات فرودگاهی 

شامل بهسازی پایانه مسافری خارجی و داخلی اشاره کرد. 

سمنان؛ پایگاهی برای راه اندازی »تاکسی هوایی«
استان ســمنان ۳فرودگاه در ایوانکی، شاهرود و سمنان دارد که 
درحال حاضر فعال ترین آنها، فرودگاه بین المللی شاهرود است. 
فرودگاه ایوانکی بیشــتر جنبه آموزشــی دارد و برای نشست و 
برخاست هواپیماهای سبک و فوق ســبک قابل استفاده است. 
البته با وجود برخی تأکیدها در ســال های اخیر برای توســعه 
زیرساخت های این فرودگاه به منظور استفاده در بخش حمل ونقل 
و گردشــگری، تاکنون اقدام ویژه ای برای آن انجام نشده است. 
این درحالی اســت که برای ۲فرودگاه ســمنان و شــاهرود در 
ســال های اخیر طرح های توســعه ای متعددی اجرا شده است. 
از بین این ۲فــرودگاه نیز فرودگاه بین المللی شــاهرود فعالیت 
بیشتری دارد. فرودگاه شاهرود مرز هوایی دارد و به همین دلیل 
از جایگاه مهم تری نسبت به فرودگاه ســمنان برخوردار است؛ 
فرودگاهی که از ۲۰سال پیش فعال شــد و طی سال های اخیر 
با اجرای چند طرح زیرساختی توسعه یافت. افزایش ۲۶۰متری 
طول باند و اضافه شدن ۳هزار مترمربع به مساحت پایانه مسافری 
فرودگاه، آخرین پروژه های اجرا شده دراین فرودگاه بوده که پاییز 
سال گذشته به بهر ه برداری رسیده است. یکی از ویژگی های این 
فرودگاه حمایت های مردمی از آن برای توسعه زیرساخت هاست 
که در قالب »کمیته مردمی حمایت از فرودگاه« انجام می شود، اما 
فرودگاه سمنان هنوز به زیرساخت های مهمی برای تبدیل شدن 
به یک فرودگاه پویا و اثرگذار نیــاز دارد. صدور مجوز مرز هوایی 
برای این فرودگاه، ایجاد جایگاه سوختگیری هواپیماها و ساخت 
ایستگاه هواشناســی برخی از الزام های توسعه فرودگاه سمنان 
است. ازســوی دیگر فرودگاه ســمنان از نگاه برخی مسئوالن و 
کارشناسان می تواند با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب، پایگاه 
اصلی راه اندازی »تاکسی هوایی« در کشور باشد که دراین زمینه 
پیگیری هایی به منظور دریافت مجوز برقراری پروازهای تاکسی 
هوایی به مناطق مختلف کشــور انجام شده است. این دیدگاه در 
مورد فرودگاه شــاهرود نیز وجود دارد. وجود واحدهای صنعتی 
متعدد نیز می تواند بر توجیه اقتصادی گسترش زیرساخت های 

فرودگاهی سمنان بیفزاید. 

 تقویت زیرساخت های فرودگاهی
 در خراسان رضوی 

حمل ونقل یکی از بخش های زیربنایی در اقتصاد ملی و منطقه ای 
اســت و از زیرســاخت های مهم در توســعه و رونق اقتصادی 
محسوب می شود؛ حوزه ای که ساخت فرودگاه یکی از مهم ترین 
زیربخش های آن به شمار می رود. در خراسان رضوی، فرودگاه های 
مشهد و سبزوار فعال، فرودگاه سرخس غیرفعال و فرودگاه های 
گناباد و شهید مدرس )مشــترک میان کاشمر و تربت حیدریه( 
درحال ساخت هســتند. با توجه به طوالنی شدن ساخت محور 
ترانزیتی مشــهد - ســرخس که یکی از عوامل عدم توسعه این 
شهرستان و به ویژه حضور نیافتن سرمایه گذاران است، آغاز به کار 
فرودگاه »الماس« سرخس و راه اندازی پروازها برگ دیگری در 
شکوفا شــدن این منطقه را رقم می زند. ازســوی دیگر فرودگاه 
ســبزوار تنها فرودگاه در نیمه غربی استان اســت که می تواند 
تقریبا حوزه جمعیتی ۲میلیون نفری را در ۱4شهرستان غربی 
خراســان رضوی زیرپوشــش خدمات خود قرار دهد.  فرودگاه 
سبزوار دومین و تنها فرودگاه فعال استان بعد از فرودگاه مشهد 
است که در ســال های اخیر به دلیل فاصله مناسبی که با مشهد 
دارد، چندین مرتبه پروازهایی را که به دلیل شرایط نامساعد جوی 
نتوانسته اند در مشهد فرود بیایند، میزبانی کرده است. بسیاری از 
مردم، مسئوالن و میهمانان شهرهای سبزوار، نیشابور، بردسکن، 
کاشمر، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن، خلیل آباد، فیروزه و... 
برای رفت وآمدهای خود از فرودگاه ســبزوار استفاده می کنند. 
اینها درحالی است که ضرورت ســاخت فرودگاه در گناباد نیز از 
اوایل دهه۱۳۷۰شمسی موردتوجه مسئوالن مربوط قرارگرفت. 
گناباد از معدود شهرهای کشور است که پیش از انقالب اسالمی 
نیز دارای فرودگاه بود که به دالیــل فنی و زیربنایی بعد از مدتی 
تعطیل شد و پس از انقالب در سال۱۳۷۰ با متروکه  ماندن محل 
سابق فرودگاه این شهر، محل جدید برای ساخت فرودگاه درنظر 
گرفته شد. مراحل اجرایی ساخت فرودگاه گناباد از سال۱۳۷۲ 
آغاز شد و تا سال۱۳8۳ فقط باند خاکی آن اجرا شد و از آن زمان 
تا ابتدای ســال۱۳۹۵ بتن  ریزی و تکمیل پهنای باند فرودگاه به 
پایان رسید. مرحله دوم ساخت فرودگاه گناباد شامل پایانه آن نیز 
تیرماه۱۳۹4 از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار و از شهریورماه 
آن ســال نیز گودبرداری و بتن  ریزی پایانه مسافربری فرودگاه 
انجام شد و روند ساخت آن در ۳ســال اخیر سرعت گرفت. این 

موضوع سبب شد طرحی که ۲۵ســال با پیشرفت بسیار 
اندک پیش می رفت، جان تازه ای بگیرد. با 

راه اندازی فرودگاه گناباد، عالوه بر 
شهروندان گنابادی، شهروندان 

ســایر شهرســتان های جنوبی 
خراســان رضوی ازجمله رشــتخوار، مه والت، 

بجستان و خواف و شــهرهای فردوس، سرایان، خضری 
دشت بیاض در شمال استان خراســان جنوبی نیز از 

امکانات این فرودگاه استفاده می کنند و پیش بینی 
می شود ساالنه بیش از ۹۰۰هزارنفر جمعیت ساکن 

این مناطق از مزایای آن بهره  مند شوند.

نیاز کردستان به توسعه حمل نقل هوایی 
پس از سنندج، ســقز دومین شهر استان کردســتان است که 
فرودگاه دارد. فرودگاه ســقز یکی از طرح های مهم این استان 
بود که پس از۱۵سال، تابستان سال جاری به صورت آزمایشی به 
مرحله بهره برداری رسید؛ پروژه ای که در سال۱۳84 کلید خورد 
و قرار بود در مدت ۳سال به بهره برداری برسد. یکی از مهم ترین 
نکات در طرح توسعه فرودگاه ســقز، بهره مندی مردم شمال و 
شمال غرب  کردستان و شهرستان های جنوب آذربایجان غربی 
از خدمات آن است. نزدیکی به منطقه مرزی بانه و مریوان و نیاز 
کردســتان به فرودگاه های بیشــتر باهدف جذب هرچه بیشتر 
سرمایه گذاران و گردشگران ازجمله دالیل قانع کننده ای بود که 
سبب شد مسئوالن استان با وجود مشکالت فراوان درمسیر اجرا، 
این پروژه استراتژیک را وارد مرحله بهره برداری کنند، به گونه ای 
که فاز نخســت این طرح در تیرماه ســال جاری به بهره برداری 
رسید. در سال های گذشته روند ســاخت فرودگاه سقز به دلیل 
کمبود بودجه با تأخیرهای پی درپی روبه رو شد، اما در چند سال 
اخیر اجرای این پروژه سرعت گرفت. این موضوع درحالی است که 
وجود فرودگاه در منطقه شمال غرب کشور ضرورتی انکارناپذیر 
به حساب می آید و با اجرای طرح منطقه آزاد تجاری بانه ومریوان، 
وجود این فرودگاه برای شهرهای اطراف این شهرستان ضروری 
است. این فرودگاه امکان سرویس دهی به شهرستان های مختلف 
کردســتان و آذربایجان غربی ازجمله بانه، مریــوان، دیواندره، 
سردشت، بوکان، پیرانشهر، مهاباد و تکاب را دارد. نزدیکی به مرز 
عراق و قابلیت بین المللی شدن این فرودگاه و تبدیل کردن سقز 
به عنوان پل ارتباطی شــمال غرب با جنوب غرب کشور، از دیگر 

مزیت های ساخت فرودگاه سقز محسوب می شود. 

 فرودگاه    منطقه آزاد ارس
 طرحی که روی کاغذ ماند

تبریز در آذربایجان شرقی یکی از نخستین شهرهای کشور بود 
که از مزیت فرودگاه بهره مند شد. تبریزی ها هنوز تقاطع ارتش 
و خیابان آزادی را به نام »بیسیم« می شناسند که حدود ۶۵سال 
قبل به این اسم نامگذاری شــد و هواپیماها از این محل هدایت 
می شدند. چند ســال پس از آن، فرودگاه تبریز راه اندازی شد و 
تاکنون چندین بار طرح های توســعه ای درآن اجرا شده است. 
این شهر به دلیل قرارگرفتن در شمال غرب کشور و مجاورت با 
چند کشور خارجی و همچنین نزدیکی به اروپا، نیاز ویژه ای به 
بهره مندی از فرودگاه بین المللی دارد. آخرین طرح توســعه ای 
این فرودگاه در زمینه ســاخت آشــیانه تعمیر هواپیما و باند 
سیمانی با ترکیب جدید، اجرا شد. یکی از مهم ترین طرح های 

توســعه ای فرودگاه 
تبریز، بهســازی این فرودگاه با هدف ۲برابر شدن 
ظرفیت پارک هواپیما از 4سال قبل آغاز شد و اکنون 
به پایان رسیده اســت. برای اجــرای این طرح حدود 
۳۰۰میلیارد ریال هزینه شد. ازســوی دیگر، فرودگاه 
»سهند« در شــهر مراغه هم که ازحدود ۱۰سال قبل، 
فعالیت خود را آغاز کرده، یکی از فرودگاه های استان است 
که به دلیل قرارگرفتن در جنوب استان، از زیرساخت  های 
مهم در زمینه حمل ونقل بار محسوب می شود. در شرایط 
کنونــی توســعه ایــن 

فرودگاه بــا کمبود منابع 
مالی روبه رو است. در طرح جامع 
توسعه فرودگاه ســهند، قرار است وسعت 
این فرودگاه از ۵۰هکتار بــه ۱۵۰هکتار افزایش پیدا 
کند. همچنین قراراست پایانه مسافربری هزارو۲۰۰ مترمربعی 
دراین محل ساخته شــود؛ طرحی که هنوز درانتظار اختصاص 
بودجه موردنیاز اســت. همه اینها درحالی اســت که مهم ترین 
طرح فرودگاهی استان را می توان مربوط به منطقه آزاد تجاری 
- صنعتی ارس دانســت که از ۱۵ســال قبل مصوب شده، اما 
هنوز اجرایی نشده اســت. اجرای این فرودگاه می تواند اقتصاد 
و صنعت آذربایجان شرقی و استان های همجوار را متحول کند. 
زیرســاخت های متعدد اقتصادی و گردشــگری دراین منطقه 
فراهم شده است و ساخت یک فرودگاه می تواند سیل گردشگران 
و فعاالن اقتصادی را به منطقه سرازیر کند. در سال های گذشته 
ساخت فرودگاه در منطقه آزاد ارس مکان یابی هم شد، اما یکی از 
مهم ترین موانع اجرای این طرح، قرارگرفتن در نقطه صفر مرزی 
است و هواپیماهایی که قرار است در ارس فرود بیایند، باید برای 
دور زدن به حریم هوایی کشورهای همسایه وارد شوند؛ موضوعی 
که ســاخت فرودگاه ارس را با تأخیر روبه رو کرده است. مدیران 
منطقــه آزاد ارس در دوره های متعدد قول اجرایی شــدن این 
فرودگاه را داده اند، اما این طرح تاکنون بر روی کاغذ مانده است.

ظرفیت های مغفول مانده در خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی در شهرهای بیرجند و طبس فرودگاه فعال 
دارد که هر هفته ۲8پرواز از فرودگاه بین المللی »شــهید کاوه« 
بیرجند به مقصد تهران و مشهد و 4پرواز هم به مقصد تهران از 
فرودگاه طبس انجام می شود. امســال ۱۵میلیارد تومان اعتبار 
تملک دارایی سرمایه ای برای ســاخت پاویون فرودگاه بیرجند 
و ۵میلیارد تومان هم از منابع داخلــی برای تجهیز این فرودگاه 
هزینه شده است. فرودگاه شهرســتان طبس در سال۱۳۷۲ به 
بهره برداری رسید و زیرساخت های این فرودگاه طی چند سال 
تکمیل شد. این فرودگاه در حوزه ســامانه ناوبری، به مجموعه 
هوایی کشــور کمک می کند و میادین پرواز و یگان های امنیتی 
فرودگاه نیز کامل شده است. همچنین بخش های تأسیساتی این 
فرودگاه بهسازی و ســایت رادار فرودگاه نیز نوسازی شده است. 
دراین میان آنچه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد این است 
که به گفته صاحب نظران، صنعت هوانوردی عمومی، راهی برای 
رونق گردشگری و توســعه اقتصادی در خراسان جنوبی است. 
این درحالی اســت که فرودگاه بیرجند امکانات کمک ناوبری و 
زیرساخت های بسیار مناسبی دارد که به دلیل کمبود پرواز دراین 
فرودگاه، از این ســرمایه گذاری کالن اســتفاده مناسبی انجام 
نمی شود. یکی از راهکار های رفع این مشکل و استفاده مناسب از 
فرودگاه بیرجند و ظرفیت های آن، گسترش هوانوردی عمومی 
دراین استان است. با توجه به هواپیماهای دراختیار شرکت های 
هواپیمایی فعال در کشور که اکثرا متوسط به باال هستند و با توجه 
به تعداد مسافر ورودی و خروجی به مرکز استان، این شرکت ها 
تمایل چندانی به برقراری پرواز دراین فرودگاه ندارند. از ابتدای 
سال جاری تاکنون 8۶پرواز در خراسان جنوبی لغو شده است. در 
شرایط کرونایی کنونی، لغو پروازها مشکالت مردم را چندبرابر 
کرده اســت. با این وجود فرودگاه بیرجند در سال های اخیر در 
حوزه زیرســاخت های فرودگاهی و تجهیــزات کمک ناوبری 
پیشرفت های قابل توجهی داشته است. خراسان جنوبی به دلیل 
وجود فرصت های مناسب سرمایه گذاری و همچنین بازارچه های 
مرزی، نیازمند افزایش پروازها به مقصد تهران است. این استان 
ظرفیت های مناسبی برای افزایش تعداد پروازها دارد. برآوردها 
نشــان می دهد هفته ای ۲۰۰ تا ۲۵۰نفر برای پرواز به کیش، به 
استان های همجوار سفر می کنند و نزدیک به ۱۵۰نفر هم برای 
سفر به دبی به شهرمشهد می روند که باید به این ظرفیت ها توجه 
کافی صورت گیرد. ازسوی دیگر خراسان جنوبی تولیدات بسیاری 
در زمینه محصوالت کشاورزی و صنعتی دارد، اما به دلیل نداشتن 
پروازهای مستقیم خارجی برای صادرات، بخشی از این تولیدات 
به فرودگاه های مشهد و امام خمینی)ره( درتهران فرستاده و از 

آنجا به مقاصد خارجی صادر می شوند.

استانرویباندتوسعه8فرودگاههای
  نوسازی پایانه های مسافربری، تقویت سامانه های ناوبری و افزایش پروازهای داخلی و خارجی

 از مهم ترین فعالیت های انجام شده  است 

عكس ها: همشهري
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   خطر در کمین سازه های آبی شوشتر 
برخی قسمت های مجموعه سازه های آبی شهر شوشتر که »پایتخت سازه های آبی جهان« 
نام گرفته است، به دلیل رانش دیواره غربی در خطر تخریب قرار دارد. متأسفانه پیگیری های 
دوســتداران میراث فرهنگی دراین زمینه هم تاکنون بی نتیجه مانده اســت. در گذشته طی 
بازدیدهایی که مسئوالن ارشد استان خوزستان و کشور از این مجموعه داشتند، قرار شد به این 
وضعیت رسیدگی شود، اما مصوبات مربوط هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. با سرعت 
گرفتن رانش دیواره غربی، امکان تخریب قریب الوقوع این بخش وجود دارد. از مسئوالن مربوط 

می خواهیم جلوی بروز چنین فاجعه ای را بگیرند.
سلیمان عبودی از شوشتر در استان خوزستان

  وضعیت خطرناک جاده رویان - بلده
رانش های پی درپی در جاده رویان - بلده در محدوده »گلندرود« در شهرستان نور در استان 
مازندران، عالوه بر مسدود کردن مستمر این محور، تردد اهالی ۵۷روستاهای باالدست و بخش 
بلده را با خطر مواجه کرده است. تردد دراین محور با توجه به رانشی بودن منطقه، با دلهره و 
خطرات زیادی همراه است. پس از هر رانش، مسیر برای مدت طوالنی مسدود می شود مردم 
منطقه مجبورند برای رفتن به شهر رویان از مسیر طوالنی کجور تردد کنند. مسئوالن استان 

باید هرچه زودتر به این وضعیت رسیدگی کنند.
ملکی از شهرستان نور در استان مازندران

صدای همشهری

 چهارشنبه 21 مهر  1400 
شماره 8335 

فاطمه کاظمی
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
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 مسجد زیبای نصیر الملک در شیراز
 عکس: امیر توکلی

سید مرتضی احمدپور
خبرنگار

طبیعت بکر و دست نخورده آذربایجان غربی 
و جنگل های بلوط و تاالب های متعدد آن 
برای شکارچیان وسوســه انگیز است و از 
سوی دیگر، وفور نسبی سالح های شکاری در این استان 
مرزی موجب شده شکارچیان غیرمجاز بتوانند تهدیدی 
برای گونه های جانوری و پرندگان کمیاب محلی باشند. 
با وجود این، کوهستانی و صعب العبور بودن اغلب مناطق 
به ویژه در سمت غربی استان موجب شده است کنترل 

این مناطق دشوار باشد.
به گفته مسئوالن حفاظت محیط زیســت آذربایجان 
غربی، فقــط در 6مــاه امســال حــدود 300تخلف 
زیست محیطی توســط یگان حفاظت کشف و حدود 
200نفر نیز دســتگیر و بــه مراجع قضایــی معرفی 
شــده اند. همچنیــن یــگان حفاظت محیط زیســت 

آذربایجان غربی در این مدت حدود 40اســلحه 
مجــاز و غیرمجاز از شــکارچیان 

متخلف کشف کرده است.
یکی دیگر از مشــکالت خاص 
اســتان هــم شــکار غیرمجاز 
ماهی هــای کمیــاب تاالب ها 

با تجهیزات پیشــرفته است که 
فقــط در 6ماهه امســال حدود 

1300قطعه انواع ادوات شــکاری از جملــه قایق، تور 
صیادی و ماهیگیری، الکترو شوکر، تورهای زنده گیری 

و سایر ادوات در این زمینه کشف شد.

خشکسالی و رونق فعالیت شکارچیان 
یک کارشناس محیط زیست با بیان اینکه در سال های 
اخیر و به دنبال خشکسالی در استان زمینه فعالیت برای 
شکارچیان بیشتر مهیا شده است به همشهری می گوید: 
حیوانات با کمبود مواد غذایی روبه رو هستند و بیشتر به 
سوی شهرها حرکت می کنند که خطر شکار را به دنبال 
دارد.اســد مجابی با بیان اینکه حیوانات به راحتی در 
دام هایی که صیادان پهن کرده اند می افتند، می افزاید: 
با کمتر شــدن آب تاالب ها ماهی ها در محیطی بسته  
گرفتار صیادان غیرمجاز می شــوند و با توجه به کاهش 
آب و وسعت محیط تخم ریزی، ماهی های کمیاب بیشتر 

در معرض نابودی هستند.

ضرورت همراهی مردم 
مدیرکل حفاظــت محیط زیســت آذربایجان غربی با 
بیان اینکه برای جلوگیری از شکار غیرمجاز به صورت 
گسترده با شــکارچیان برخورد می شــود، می گوید: 
در 6ماهه امسال با اقدامات پیشــگیرانه 69شکارچی 
غیرمجاز پیــش از اینکه بتوانند شــکاری صید کنند، 

دستگیر شدند.
مهران نظری با بیان اینکه بخشی از شکارها به صورت 

زنده به خارج از استان فرستاده می شود، می افزاید: این 
شــکارها در مبادی استان شناســایی می شوند و برای 
تقویت این بخش نیازمند همراهــی نیروی انتظامی و 

دستگاه های مربوطه هستیم.
وی یکی از چالش های آذربایجان غربی را صید غیرمجاز 
ماهی می داند و تاکید می کند کــه در این زمینه یگان 
حفاظت محیط زیســت آذربایجان  غربــی از صیادان 
متخلف بیش از  14هزار و 64۷ قطعــه، از انواع آبزیان 
شامل کپور، ماهی آزاد، سوف نیز کشف و متخلفان را به 
مراجع قضایی معرفی کرده اند.این مقام مسئول با تاکید 
بر اینکه استان مردمی با فرهنگ و دوستدار محیط زیست 
دارد که همراهی خوبی با مسئوالن دارند، ادامه می دهد: 
شهروندان برای حفظ گونه های ارزشمند حیات وحش 
و تنوع زیستی در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست 
محیطی  بدون درگیری شــخصی، موضوع را به ادارات 
حفاظت محیط زیست سراسر استان یا از طریق سامانه 

رایگان1۵40 اطالع دهند.

هم افزایی در حراست از محیط زیست
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اما 
توانایی این اداره کل در برخــورد با متخلفان را محدود 
توصیف و تاکید می کند که استفاده از ظرفیت های پلیس 

در این بخش بسیار حیاتی است.
رضا خیــری می گویــد: در دیدار با  مســئوالن پلیس 
پیشگیری فرماندهی انتظامی استان خواستار همراهی 

در حفظ و حراست از عرصه های زیست محیطی  شده ایم، 
زیرا همکاری بین این دو ارگان اهمیت خاصی دارد. این 
همکاری می تواند در زمینه مقابله با پدیده زنده گیری، 
انتقال و خروج گونه های حیات وحش و پرندگان شکاری 

توسط افراد سودجو و متخلف باشد.
وی با اشاره به آغاز شروع فصل مهاجرت پرندگان و فصل 
شکارهای غیرمجاز ادامه می دهد: عالوه بر شکار غیرمجاز 
با همکاری بیشتر پلیس پیشگیری و یگان حفاظت این 
اداره کل شاهد کاهش هرگونه تخلف احتمالی از جمله 

تخریب محیط زیست در استان هم خواهیم بود.

همراهی پیشگیرانه نیروی انتظامی 
رئیــس پلیــس پیشــگیری فرماندهــی انتظامــی 
آذربایجان غربــی هم یکی از محورهــای اصلی نیروی 
انتظامی را پیشگیری از جرم به ویژه جلوگیری از وقوع 
تخلف در حوزه محیط زیست و کاهش تخلفات احتمالی 
می داند و می گویــد: دراین زمینه دســتورالعمل های 
متعددی ابالغ شده است. از جمله دستورالعمل پلیس 
پیشگیری فرمانده انتظامی اســتان به عوامل اجرایی 
ناجا که شامل راه اندازی ایستگاه های بازرسی در  پلیس 

راهور، پلیس راه، پلیس فرودگاه و راه آهن  است.
حســین صمدپور می افزاید: در مقابله با انتقال و خروج 
غیرقانونی حیات وحش اقدامات خوبی صورت گرفته است 
و امیدواریم با همکاری بین بخشی پیشگیری و جلوگیری 

از بروز جرایم زیست محیطی افزایش پیدا کند.

مبارزهباشکاردرتاالبهایآذربایجانغربی
اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در تالش است با همراهی پلیس، جلوی شکار غیرمجاز در تاالب ها را بگیرد

کارخانه ســیمان خرم آباد که ســال 1382 کلنگ زني شد، یکي از 
پروژه هاي فوق آالینده استان لرستان محسوب می شود که در صورت 
بهره برداري، مي تواند موجب مهاجرت شــهروندان شود، زیرا این 
منطقه با وجود چنین کارخانه هایي دیگر جاي زندگــي نخواهد بود. با این که از 
همان ابتدا یعني حدود 2دهه پیش کارخانه سیمان خرم آباد براي دریافت مجوز 
با درهاي بسته محیط زیست مواجه شده بود، اما مالک کارخانه با طرح شکایت به 

دیوان عدالت توانست مجوز احداث این پروژه را دریافت کند. 
گذر زمان نشان داد سوءمدیریت و وجود اشکاالت عدیده مالي و سرمایه گذاري 
و دورزدن قانون و از همه مهم تر آوردن کارخانه به حریم شــهري جزو مواردي 
هستند که اجازه نمي دهند این پروژه به نتیجه برسد. مواردي که موجب شدند در 
نهایت حکم انحالل کارخانه در اولین روز زمستان 1398 صادر شود. ناگفته نماند 
در همان سال هاي ابتدایي با این که مجوزي از سوي محیط زیست براي کارخانه 
سیمان خرم آباد صادر نشده بود، اما شــرکت با سهام داران انحصاري خود مجوز 
مورد نیاز را از دیوان عدالت اداري دریافت کرد. این در حالی است که در صورت 
بهره برداري آلودگي هاي متصاعد شده از این کارخانه با توجه به شرایط آب و هوایي 
و جهت وزش باد از غرب به شرق، روستاهاي زیادي را در معرض تهدید قرار می داد 

و محیط زیست زاگرس را به شدت تخریب مي کرد.

بالتکلیفی سهام داران
4۷هزار شهروند لرستانی بی خبر از همه جا سهام این کارخانه را خریده بودند تا هم 
استانشان از وجود یک کارخانه بهره مند شود و هم آن ها به نان و نوایی برسند، اما 

بعد از 20سال نه پروژه به جایی رسید و نه سهام داران حقشان را گرفتند.
»حمیدرضا قربانی« یک شهروند خرم آبادی با گالیه از وضعیت مبهم و بالتکلیفی 
چند ساله سیمان خرم آباد و سهام دارانش می گوید: ما سهام داران سیمان خرم آباد 
از سال 8۵ تاکنون وعده شنیده ایم، اما در عمل هیچ  اقدامی انجام نشده است. چه 
کسی پاسخگوی سهام داران این مجموعه است و مسئوالن چرا به وعده های خود 
عمل نمی کنند؟ آیا واقعا مسئوالن توان بازکردن گره این طرح را ندارند؟ تکلیف 

سهام داران چیست؟
اما و اگرهای مکان جدید

نماینده خرم آباد در مجلس با این توضیح که سال 1382 قرار بر ساخت کارخانه ای 
در اطراف خرم آباد بود که حاال در نزدیکی شهر قرار گرفته به همشهری می گوید: 
4۷هزار نفر از شهروندان لرستانی سهام این کارخانه را خریده اند و حاال پروژه بعد 
از پیشرفت 1۵درصدی تعطیل شده است. پیشــرفت  پروژه در حد دیوارچینی 
است و به گفته مدیرعامل سابق شرکت، تجهیزات آن از آلمان خریداری شده و 

آماده استفاده است.

»مهرداد ویسکرمی« با بیان این که کارشکنی برخی مسئوالن وقت استان باعث 
تعطیلی پروژه شــده اســت، ادامه می دهد: در حال حاضر پروژه در دســت قوه 
قضاییه است و به علت مشکالت محیط زیســتی که برای منطقه ایجاد می کند 
و نیروگاه هایی که در کنار محل این پروژه احداث شده، امکان ساخت آن وجود 
ندارد و باید به مکان دیگری منتقل شود. البته امتیاز پروژه برای لرستان محفوظ 
است و مکان جدیدی برای آن پیشنهاد شده و تالش ما این است که این امتیاز از 
استان نرود. مکان جدیدی که پیشنهاد شده موقعیت خوبی دارد اما همه این ها 

در حد حرف است و باید دید با روی کارآمدن دولت جدید، کار به کجا می رسد.

مطالبات سهام داران در گروی حل مشکالت
نماینده خرم آباد با تأکید بر این که شرکت قبلی ورشکسته شده و پروژه در اختیار 
قوه قضاییه است، می افزاید: مدیرعامل شرکتی که پروژه را در دست داشت هم 
معتقد است در حق او جفا شده. این پروژه پرونده پیچیده ای دارد و حل مشکالت 

آن زمان می برد.
ویسکرمی در پاسخ به این که مگر پروژه مطالعات زیست محیطی نداشته که مجوز 
ساخت گرفته توضیح می دهد: پروژه مربوط به سال 1382 است و معلوم نیست 
چگونه مجوز گرفته. ضمن این که بعد از 20سال، شهر گسترش پیدا کرده و محل 

پروژه به نزدیکی شهر رسیده است.
نماینده خرم آباد در مجلس معتقد است تا مشکالت شرکت حل نشود، نمی توان 
مطالبات سهام داران را پرداخت کرد؛ ممکن است چیزی گیر آن ها نیاید و ممکن 

است با فروش دارایی های شرکت، مطالبات سهام داران به آن ها برگردد. 

خوزستانی دیگر
یک دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیســت معتقد است در صورت ادامه 
پیگیري ساخت کارخانه ســیمان خرم آباد در مکان فعلی از هم اکنون مي توان 
چالش مهم محیط زیســتی این کارخانه و بروز فجایع ناشي از اجرا و استحصال 
ساالنه 1/۷ میلیون تن مواد اولیه و رفت و آمد روزانه 800 کامیون برای حمل و نقل 

سیمان و مواد اولیه را متصور شد. 
»مهرداد نهاوندچی« با اشاره به ادعای متولیان کارخانه و برخي مسئوالن مبنی بر 
استفاده از تکنولوژی روز در صورت ساخت کارخانه می افزاید: اگر حتي فیلترهاي 
قوي هم بر روي سیستم ها نصب شوند باز هم آلودگي هاي زیادي محیط پیرامون 
را فرا مي گیرد و روستاها از آلودگی های ایجادشده در امان نیستند. کارخانه سیمان 
خرم آباد که در چند کیلومتری شهر قرار دارد عمال خرم آباد را به خوزستانی دیگر 
تبدیل می کند و در کمتر از چند ماه بعد از افتتاح آالینده هایش بزرگترین فاجعه 

زیست محیطی و قتل عام آرام شهروندان را رقم می زند.

مکان یابی کارخانه سیمان 
برای مکان یابی احداث کارخانه ســیمان باید معیارهای متعددی مورد بررسی 

قرار بگیرند که از جمله مهم ترین آن ها می توان به زمین، سوخت، حمل و نقل، 
دسترسی به آب و دسترسی به برق اشاره کرد. 

نهاوندچی می گوید: در مکان یابی کارخانه سیمان خرم آباد شاید برخی معیارها 
دیده شده باشد، اما معیارهای محیط زیستی چون فاصله از مناطق شهری )حریم 
شهری( و روستایی، گســترش شــهری و فاصله از معدن، همچنین باد غالب، 
توپوگرافي منطقه، اقلیم، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست و مواردی از این دست، 
دیده نشده است. در مورد جانمایي کارخانه و تخلفاتي که در جابه جایي و حتي 
صدور مجوز اکتشافات صادر شده است نیز باید به 1۷سال قبل برگردیم. یعني 
زماني که اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان لرستان تا تاریخ نوزدهم بهمن 

1382 در 3مرحله با درخواست اراضي پیشنهاد شده از سوي شرکت 
سیمان خرم آباد و اداره کل صنایع و معادن استان در 3مکان 

یعني چغلوندي، دشــت ده پیر روستاي ریگ سفید و 
اراضي موســوم به مدبه موافقت و مجوزهاي الزم را 

براي هر 3مکان صادر کرد. اما در تاریخ هفتم بهمن 
1383 سازمان همیاري شهرداري هاي لرستان 

از اداره کل محیط زیست استان تقاضاي صدور 
مجوز براي اراضي روستایي ده باقر و دیناروند 
)مکان فعلي( را ارائه کرد که کارشناســان 
اداره کل حفاظــت محیط زیســت با مکان 

فعلي مخالفت کردند. پس از آن، جلسه اي در 
استانداري لرســتان برگزار و تقاضا شد کمیته 

موضوع ماده 4 ضوابط و معیارهاي استقرار صنایع 
تشــکیل شــود. پس از طرح موضوع در کمیته 

مذکور و موافقت با استقرار کارخانه در مکان فعلي، 
صورت جلسه تنظیمي توسط مدیرکل وقت حفاظت 

محیط زیست اســتان با توجیه رفع مشکل بیکاري در 
استان به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد.

چند سوال
حال اگــر مي خواهیــم بدانیم چــه فاجعــه اي در کمین 

محیط زیست مناطق مختلف لرستان است، باید بپرسیم چرا 
اراضي پیشنهادي اول براي احداث کارخانه نادیده گرفته شد و 

چطور شرکت توانست در محوطه شهري خرم آباد و با فاصله زیاد 
از معادن، بدون توجه به سالمت شهروندان، مجوز ساخت کارخانه اي 

آالینده را بگیرد؟
نقش سازمان همیاري شهرداري هاي لرستان در جانمایي براي کارخانه سیمان 
چیست؟ چرا جانمایی صنایع هنوز پس از پیشرفت های علمی در این زمینه به 
صورت ســنتی صورت می گیرد و با مشــکالت فراوانی مواجه است؟ چه کسي 

چوب حراج بر زمین هاي ارزشمند لرستان زده و هر متر مربع آن را 100 تومان 
فروخته است؟ وقتي سازمان محیط زیست فعالیتي را آالینده و به ضرر شهروندان 
و محیط زیســت مي داند، چطور و با چه اهرمي مي توان احکام را تغییر داد؟ چرا 
سازمان محیط زیســت، قدرت و ابزار کافی را برای اجرای قانون و متوقف کردن 
صنایع آالینده نداشته است؟ با توجه به شرایط ویژه جنگل های لرستان و وجود 
تجربه های بســیار درباره کارخانه های آالینده، چرا مسئوالن بازهم دست روی 

منابع طبیعی، انسانی و مالی نابود شود؟دست گذاشته اند تا 

ساخت کارخانه سیمان خرم آباد می تواند موجب افزایش آالینده هاي هوا در شهر و روستاهای یکبامودوهوایساختکارخانهسیماندرخرمآباد
اطراف شود و بهره برداری نشدن از آن نیز 4۷هزار سهام دار این کارخانه را بالتکلیف کرده است
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