
ميراث شوم كرونا
 اضافه وزن دانش آموزان ايراني، افزايش مشكالت رواني در جامعه و اختالل در زنجيره جهاني تامين  كاال

فقط بخشي از ميراث كرونا عالوه بر بيماري  و  مرگ و مير  است

فرونشست،       زير پاي آيندگان را   
خالي مي كند 

دبير ستاد احيا و تعادل بخشي منابع آب ايران در گفت وگو با همشهري:

  دست كم 300دشت ايران از مجموع 609دشت 
دچار پديده فرونشست زمين هستند 

  به احتمال زياد  80درصد دشت هاي ايران دچار مشكل 
فرونشست هستند

  بالغ بر 15ميليارد مكعب آب  اضافي از منابع زيرزميني 
برداشت و به صورت بي رويه مصرف مي شود 

  برخی نمايندگان بيشتر دنبال منافع و رأي خودشان 
هستند و جلوي انسداد چاه هاي غيرمجاز را مي گيرند

محبوب  ترين سياستمداران ايران 
چه كساني هستند؟

افرادي كه 4شرط كلي براي دريافت يارانه هاي مســكني دولت را دارند از امروز به 
 مدت يك ماه مي توانند با مراجعه به ســامانه وزارت راه و شهرسازي براي واحدهاي 
مسكوني قانون جهش توليد كه به صورت مشــاركت در ساخت احداث مي شود در 

شهر محل اقامت خود اقدام كنند. 

آغاز ثبت نام مسکن دولتی
 اگر مي خواهيد بدانيد 4شرط كلي  براي دريافت

يارانه هاي مسكن  را داريد يا نه، صفحه 4را بخوانيد

نتايج  نظر سنجي دانشگاه مريلند  درباره محبوب  ترين 
سياستمداران ايران، شرايط اقتصادي و انتخابات

يادداشت
ناصر اماني ؛ عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر

موضوع درآمدهاي پايدار شــهرداري ها به موضوعي 
قديمي و تكراري و بي نتيجه تبديل شــده و ايده هاي 
زيادي هم در مورد آن مطرح شده كه هيچ كدام عملي نشده است. از دهه60 تاكنون 
كه شهرداري ها تبديل به نهاد عمومي غيردولتي شده اند، قرار بود دولت ها اليحه 
درآمدهاي پايدار شهرداري ها را تهيه كنند و به مجلس ببرند، اكنون مي بينيم كه 
اين اليحه بعد از 4دهه در مجلس نهايي نشده و در حال رفع ايرادات شوراي نگهبان 
است. بعضي از كارشناسان مديريت شــهري معتقدند با اصالحات به عمل آمده در 
مجلس، اين اليحه درد مزمن و تاريخي مورد نظر را درمان نخواهد كرد. اگر سهم 
شــهرداري ها از ماليات ارزش افزوده را كســركنيم -كه عمده درآمدهاي پايدار 
شهرداري را در حال حاضر تشكيل مي دهد- مابقي ســرفصل هاي درآمدي عدد 
ناچيزي است. از طرفي سهم شــهرداري ها از موضوعاتي نظير جرايم راهنمايي و 
رانندگي هم توسط دولت ها پرداخت نمي شود. به همين دليل شهرداري ها به سمت 
درآمدهاي ناپايدار سوق داده شده اند و در حال حاضر 60درصد درآمد شهرداري 
تهران از فروش امالك و صدور پروانه هاي شهرســازي است. برخی از آن به عنوان 
شهرفروشي يادمي كنند، اما واقعيت اين اســت كه تهران طرح جامع و طرح هاي 
تفصيلي دارد و اگر مجوزهاي ساخت وساز در چارچوب آن طرح ها باشد نمي توان 

عنوان شهرفروشي بر آن گذاشت.
مشكل آنجاســت كه مشــاوران طرح هاي جامع و تفصيلي، برخي از مسائل را در 
تعيين كاربري ها ناديده گرفته اند و اين طرح ها نياز به بازنگري و اصالح دارند. يكي 
از ايرادات كارشناسان مديريت شهري به اليحه درآمدهاي پايدار مطرح در مجلس 
همين موضوع اســت كه صدور هرگونه مجوز خارج از طرح هاي تفصيلي را مطلقا 
ممنوع مي كند. به نظر مي رســد بايد در اين موضوع مهم طرحي نو درانداخت. در 
مورد شهر تهران معتقدم اگر دولت تعهدات خود در زمينه 50درصد توسعه مترو، 
82/5درصد نوســازي ناوگان اتوبوســراني، 60درصد جرايم رانندگي، 50درصد 
تخفيف پروانه در بافت فرســوده و 30درصد يارانه بليت متــرو و اتوبوس را كامل 
و بموقع پرداخت كند و از طرفي، وزارتخانه ها و ســازمان هاي دولتي و ارگان هاي 
وابسته به دولت، حقوق شهرداري در ســاخت و سازهايشان در تهران را بپردازند، 
شهرداري مي تواند با ســاير درآمدهاي خود هم توســعه و هم نگهداشت شهر را 

به صورت نرمال و طبيعي اجرا كند.
نكته قابل تامل ديگر اين است كه تجربه نشان مي دهد سرمايه گذاري و مشاركت 
با بخش خصوصي منبع مطمئني براي درآمدهاي پايدار شهرداري نيست. اكنون 
پروژه هاي مشاركتي زيادي در شهر تهران، به صورت نيمه تمام به خاطر اختالفات 
حقوقي رها شده و حتي پروژه هاي تكميل شــده و در حال بهره برداري هم همين 
مشكل اختالفات حقوقي را دارند. البته اين مشكل خاص تهران نيست و متأسفانه 
در كشور ما بستر سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي با موانع و چالش هاي 
زيادي مواجه است. مثال يك سرمايه گذار به صورت مستقل و بدون مشاركت دولت و 
شهرداري در تهران با آوردن سرمايه اش از خارج كشور يك مجموعه بزرگ در مدت 
11سال ساخته اما چند نهاد تالش مي كردند تا به بهانه هاي واهي مانع كارش شوند.

۷0درصد مردم كشــور شهرنشين هستند. اگر بر استقالل شــهرداري ها از دولت 
اصرار داريم و همچنان معتقديم اين ســازمان بزرگ خدمت رساني بايد خودكفا 
باشد و از بودجه عمومي كشور سهمي نداشته باشد؛ بايد با تفكيك كارهاي ملي از 
كارهاي محلي، ضمن تشكيل پارلمان ها و دولت هاي محلي )مديريت واحد شهري( 
همه ماليات هاي محلي را به آنها واگذار كنيم و همه سازمان هاي خدماتي شهرها 
را به دولت محلي بسپاريم. در حال حاضر شــهرداري ها 2متولي و باالسري دارند؛ 
از يك طرف شوراها و از طرف ديگر وزارت كشور، و تا اين اشكاالت ساختاري حل 
نشود موضوع درآمدهاي پايدار شهرداري ها هم به صورت ريشه اي حل نخواهد شد.

 شهر نيازمند 
درآمد پايدار است
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فصل تغيير چهره 
شهر فرارسيد

  خزانه واحد را دنبال كرديم
كه سال ها شهرداری تهران 

جرأت نمی كرد به سمت آن برود

  1200 حساب بانکی در شهرداری 
به يک حساب تبديل شد

  ديگر دغدغه حقوق و دستمزد 
را نداريم،  اين چالش از طريق 

استقرار نظم حل شده است

  اقدام گسترده در حوزه 
 واكسيناسيون، سومين اقدام ما

در يک ماه گذشته است

  فعاليت هاي اجتماعي اساسي 
شهرداري آغاز شده است تا پس 

از ساليان سال چهره ديگري 
براي شهر در حوزه اجتماعي 

داشته باشيم

  اگر عالم هم به بنده فشار 
بياورند كه كسی را منصوب كنم 
كه بهترين نيست، قطعا اين كار را 

نخواهم كرد

  در گذشته 1۵مشاور در 
شهرداری  فراتر از حدنصاب 
فعاليت می كردند و من فقط 

3مشاور منصوب كرده ام

  نهضت خدمات رساني جديد 
 در حوزه نگهداشت شهر را

آغاز كرده ايم

  از هفته هاي گذشته 
اقداماتي  براي مهار مشکالت 
سرما در شهر آغاز شده است

 عليرضا زاكاني، شهردارتهران
با حضور در صحن پارلمان شهري 
گزارشي از اقدامات انجام شده 

و برنامه هاي پيش روي 
مديريت شهري ارائه داد

به همت بنياد 15خرداد وابسته به 
ستاد اجرايي فرمان امام، 3خوابگاه جامعه

دخترانــه دانشــجويي جديد در 
دامغــان، اروميه و ســنندج احــداث و تحويل 

وزارتخانه هاي علوم و بهداشت شد.
ظهرديــروز آييــن افتتــاح و بهره بــرداري از 
3 خوابگاه دانشــجويي دخترانه دانشــگاه هاي 
اروميه، سنندج و علوم پزشكي دامغان باحضور 
وزيرعلوم، معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان 
امام، مديران عامل گروه تدبير و بنياد 15خرداد 
و معاون وزيربهداشت درمحل نمايشگاه دائمي 

ستاد اجرايي فرمان امام برگزار شد.
دراين مراسم وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري در 
سخناني گفت: بهترين سرمايه گذاري در كشور، 
هزينه براي آينده ســازان و نخبگاني اســت كه 
نيروي انساني و سرمايه اصلي كشور را خواهند 

ساخت.
محمدعلي زلفي گل افزود: از دكتر مخبر و ستاد 
اجرايي فرمان امام واقعا متشــكرم بابت برعهده 
گرفتن مسئله ساخت خوابگاه هاي دانشجويي 
دختران و رفع دغدغه خانواده ها و دانشجويان، 
آن هم در شرايطي كه ســتاد درگير پروژه هاي 
بزرگ و ملي متعدد ديگري است كه هركدام يك 

پروژه عظيم به حساب مي آيند.
وزيرعلوم ادامه داد: نهضت ســاخت خوابگاه را 
بايد به يك فرهنگ عمومي تبديل كنيم و ساير 
خيريــن و نهادها را هم به اين ســمت بياوريم، 
دشــمن مي داند كه اگر ايــران در زمينه علم و 
فناوري دســت برتر را پيدا كند شكست ناپذير 
مي شود، پس بايد با تمام توان به اين سمت پيش 
برويم و همانطوركه بعداز انقالب با سرعت قابل 

 قبولي به جلو رفته ايم.
او با بيان اينكه اگر ما هزينه الزم را براي توسعه 
علم و فناوري، كارآفريني و اشتغال زايي صرف 
كنيم، بالشــك با كشــورهاي پيشــرفته هيچ 
اختالفي نخواهيم داشــت، افزود: ما از نعماتي 
برخورداريم كه دنياي پيشرفته آن را ندارد ما از 
تمدن، تاريخ و ريشه اي برخورداريم كه بسياري 

از كشورهاي پيشرفته آن را ندارند.
وزير علوم ادامه داد: دشمنان ما يقين دارند كه 
جمهوري اسالمي دنبال سالح هسته اي نيست، 
بلكه مي دانند زمينه هسته اي ايران پايه اي براي 

ديگر علم ها و افق هاي آينده علم است.
زلفي گل با اشاره به اينكه بعد از پيروزي انقالب 
اسالمي، ايران در منطقه رتبه اول را دارد، ادامه 
داد: در بدو انقالب 1۷0هزار دانشجو در مقاطع 

كارشناسي و بعضا كارشناسي ارشد داشتيم اما 
امروز بالغ بر 150هزار دانشجوي دكتري شاغل 

به تحصيل داريم.
زلفي گل تأكيد كرد: هم اكنــون تعداد اعضاي 
هيأت علمي به 80هزارنفر رسيده و دانشگاه هاي 
ما در آسيا و رنكينگ دنيا سري در سرها دارند و 
اين نشان مي دهد سرمايه گذاري ايران در بخش 

علمي مؤثر بوده است.
او با اشــاره به اينكه طبق برنامه توســعه ششم 
بايد بخشــي از درآمد ناخالص ملــي را صرف 
تحقيقــات مي كرديم كــه طبق آمــار كمتراز 
نيم درصد آن صرف تحقيقات شده است، افزود: 
اين ميزان نشان مي دهد آنطور كه شايسته است 
ســرمايه گذاري انجام نشــده و دولت سيزدهم 
مصمم اســت كه در اين مبحــث ورود جدي و 
متفاوتي كند و به طور كل بــراي ايجاد جهش 
در اين زمينه به همكاري نهادهايي مانند ستاد 

اجرايي فرمان امام نيازمنديم.
معاون هماهنگي ســتاد اجرايي فرمان امام نيز 
در اين مراســم ضمن تبريك هفتــه وحدت و 
ايــام والدت پيامبراعظــم)ص( گفــت: در 
راســتاي تأكيدات رهبرمعظم انقالب و دستور 
دكتــر مخبر، بنيــاد 15خرداد ســاخت كامل 

14خوابگاه را طي تفاهم با وزارتخانه هاي علوم 
و بهداشــت متعهد شده اســت، افزود: تا امروز 
5خوابگاه جديد دانشــجويي افتتاح كرده ايم، 
سال گذشته 2خوابگاه در شــهركرد و نيشابور 
و امروز)سه شــنبه( خوابگاه هاي دانشــجويي 
دانشگاه هاي اروميه، ســنندج و دانشگاه علوم 
پزشــكي دامغان را افتتــاح و تحويــل دولت 

مي دهيم.
سيدمصطفي سيدهاشــمي در ادامه گفت: كل 
ظرفيت اين 14خوابگاه 3هزار و 100 نفر است 
و ۷0هــزار مترمربع زيربناي خوابگاه هاســت، 
6خوابگاه براي دانشــگاه هاي وزارت بهداشت و 

8خوابگاه متعلق به وزارت علوم است.
وي با بيان اينكــه خوابگاه هايي كه امروز افتتاح 
شد ظرفيت ۷40نفري دارد و زيربناي آن 16هزار 
و 500مترمربع است، افزود: 130ميليارد تومان 
براي ساخت و تجهيز اين 3خوابگاه هزينه شده 
و عمليات ســاخت خوابگاه هاي دانشــگاه هاي 
بجنورد، علوم پزشكي و خليج فارس بوشهر هم 

به پايان رسيده و آماده تجهيز است.
 سيدهاشمي تصريح كرد: خوابگاه هاي دانشگاه 
اراك، علوم پزشكي بيرجند، علوم پزشكي قائن، 
تربت حيدريه، دانشــگاه بندرعباس و مراغه نيز 

براساس زمانبندي انجام شده پايان امسال و بهار 
سال آينده افتتاح خواهند شد.

معاون ستاد اجرايي فرمان امام تأكيد كرد: اين 
خوابگاه ها با استفاده از مدرن ترين استانداردهاي 
فني طراحي و ساخت شده است كه شامل اتاق 
تلويزيون، مطالعه، سالن ورزشي، اتاق مهمان و 
سالن مالقات جهت رفاه و بهره برداري دختران 

دانشجو است.
سيدهاشــمي افزود: خوشبختانه ســامانه اي 
در بنياد 15خرداد راه اندازي شــده كه مردم و 
خيرين بتواننــد به هر ميزاني كــه مي خواهند 
كمك كنند و كمك شان به اسم خودشان ثبت 
شود، خوشــحالم كه اعالم كنم ظرف 14 ماه با 
اســتفاده از اين ســامانه 313ميليارد تومان با 
كمك مردم و خيرين جمع آوري شده كه نشان 
مي دهد اين سامانه، سامانه اي قوي بوده و خيرين 
نيز به خوبي بــه ميدان آمده اند كــه اين مبالغ 
صرف احداث مدارس، خوابگاه ها، بيمارستان ها، 
اشتغال زايي و ســاير طرح ها در مناطق محروم 

مي شود.
در ادامه اين مراسم در ارتباطي ويدئوكنفرانسي 
با 3استان كردستان، آذربايجان غربي و سمنان 

خوابگاه هاي دانشجويي جديد افتتاح شدند.

درمراسمي با حضور وزير علوم انجام شد

افتتاح 3خوابگاه دانشجويی دخترانه دركشور توسط ستاد اجرايی فرمان امام

زير آوار سرما
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     چالش های صادرات از استان ها

     غربت »روز اراک« درمیان شهروندان
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  مجلس يازدهم ؛ جزو منظم ترين 
مجلس ها  

نايب رئيس مجلس ديروز در پاســخ به تذكر 
يكي از نمايندگان، مجلــس يازدهم را يكي 
از منظم ترين دوره ها دانســت. غالمحسين 
رضواني، نماينده تهران در جريان بررســي 
اليحــه رتبه بنــدي معلمــان گفــت: اگر 
هيأت رئيسه مجلس به سوگند خود در رابطه 
با بند4 و مــاده22 آيين نامه داخلي مجلس 
به درستي عمل مي كردند، شــايد الزم نبود 
من اينجا مصدع اوقات شما شــوم. در موارد 
متعددي ديده ايم اگر تشويش اذهان عمومي 
اتفاق افتاده سرآغاز آن توسط يكي از همكاران 
ما در مجلس بوده است. حضرت آقا مجلس 
را در زمينه رعايت مسائل اخالقي نصيحت 
فرمودند خطابشان فقط به يك آقا نبوده، بلكه 
ايشــان تمام مجلس را خطاب قرار داده اند و 
فرمايشات ايشان الزم االجراست. عبدالرضا 
مصري، رئيس وقت جلسه علني مجلس اما 
در پاسخ به اظهارات رضواني گفت: در رابطه با 
بند4 ماده22 آيين نامه بايد بگويم خوشبختانه 
اين مجلس در بين تمامي مجالس گذشــته 
با حضور تعــداد باالي نماينــدگان محترم، 

جزو منظم ترين مجلس ها بوده است، اما اگر 
نماينده اي نطقي كرد هيأت رئيسه نمي تواند 

اظهارنظرها را محدود كند.

  پاسخ وزارت كشور به ميرسليم
ديروز همچنين وزارت كشور به انتشار متني 
منسوب به مصطفي ميرسليم، نماينده تهران 
پاسخ داد. مصطفي ميرسليم گفته بود: وزارت 
كشور با توجه به اينكه مجري انتخابات بوده، 
نبايد اجازه مــي داد تعدادي از افــراد وارد 
شورا شــوند. محمدجواد كوليوند، معاون 
پارلماني وزارت كشور اما در پاسخ به سخنان 
ميرســليم گفت: در طول فرايند انتخابات، 

وزارت كشور و ستاد انتخابات كشور تمامي 
مصوبات قانوني، مكاتبــات مراجع قانوني 
و دســتورالعمل هاي انتخابــات را به دقت 
رعايت كرده است و ازجمله، دستورالعمل ها 
و مكاتبات هيأت مركزي نظارت به صورت 
قانوني اجرا شده است. كوليوند افزود: قانون 
فصل الخطاب است و بايد همگان به قانون 
احترام بگذاريــم و از نماينده محترم تهران 
درخواست دارم با مراجعه به قانون كه وظايف 
و جايگاه مجلس شــوراي اسالمي را در امر 
انتخابات شوراهاي اســالمي شهر و روستا 
معين كرده اســت، از فضاسازي هاي منفي 

عليه مجموعه وزارت كشور اجتناب كنيد.

كافه مجلس

اعضاي هيأت منصفه چه كساني هستند؟
علي اكبر كسائيان )معلم(، عليرضا سربخش)بسيجی 
جانباز(، يوسف غروي قوچاني)خبرنگار(، علي سرلك 
)روحانيــون(، محمود خسروي وفا)ورزشــكاران(، 
علي اكبر اشعري)فرهنگيان(، احمد مؤمني راد )استاد، 
وكيل(، حسن حميدزاده )اســتاد(، پروين سليحي 
)نماينده بانوان(، نادر قدياني)انتشــارات(، سيدعلي 
جماليان )پزشكان(، حسن خجسته باقرزاده )رسانه(، 
رمضان موسوي مقدم )صداوسيما(، محمدعلي اماني 
)بازاري(، محسن اســماعيلي )حقوقدان(، ابوالقاسم 
طالبي )كارگردان(، اكبر نصراللهي )رسانه(، محمدحسن 
رحيميان )روحانيت(، عفت شريعتي )نماينده مجلس(، 
محسن قمي )هيأت نظارت( و امير خوراكيان )فضاي 
مجازي( اعضــاي جديد هيأت منصفــه دادگاه هاي 

مطبوعاتي و سياسي تهران هستند.

ث
مك

ايران و اتحاديه اروپا در مسير بروكسل
 درحالي كه برنامه ريزي مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا در بروكســل نهايي شده، مقامات آمريكايي آن را 
غيرضروري دانستند. رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به واشنگتن رفته و رابرت مالي 
نماينده ويژه آمريكا در امور ايران نيز سفري منطقه اي را آغاز كرده است. مالي تاكنون با وزراي خارجه قطر، 
امارات و عراق ديدار كرده و محور تمام اين رايزني ها نيز ايران و توافق هسته اي بوده است. در سوي ديگر 
رافائل گروسي نيز در واشنگتن با وزير خارجه آمريكا ديدار كرد. آنتوني بلينكن پس از ديدار با گروسي گفت: 
آمريكا قويا از فعاليت آژانس بين المللي انرژي اتمي حمايت مي كند. فعاليت آن براي كمك به حفظ صلح و 
ثبات بين المللي حياتي است. مسلما آژانس نقش مهمي در نظارت از فعاليت هاي هسته اي ايران ايفا مي كند و 
در كمك به ايجاد همكاري در زمينه استفاده صلح آميز انرژي هسته اي هم نقش مهمي دارد. گروسي همچنين 
به روزنامه فايننشال تايمز گفت كه فوراً نياز دارد كه با وزير امور خارجه ايران براي آنچه بحث درخصوص 
پيشنهادها به منظور تقويت برنامه نظارت شكننده اين نهاد در ايران مي داند، ديدار و گفت وگو كند. گروسي 
پيش از اين كنفرانس ساالنه آژانس با رئيس سازمان انرژي اتمي ايران ديدار و توافق هايي كرد. اما آژانس 
مدتي بعد در گزارشي ادعاهايي عليه ايران مطرح كرد و نسبت به جلوگيري از نظارت به مركز تساي كرج 
هشدار داد. با اين همه مقامات كشورمان ادعاهاي آژانس را تكذيب كردند و در نامه اي به آژانس پاسخ اين 
اتهامات را دادند. حال بايد ديد كه گفت وگوهای تهران و اتحاديه اروپا در بروكسل چه زماني انجام مي شود 

و چگونه كشورها را به ميز مذاكرات احياي برجام در وين نزديك مي كند؟ 

ث
مك

قضايی

غير رسمی

هيأت منصفه جديد دادگاه هاي 
مطبوعاتي و سياسي

از بين 14صنف، 21عضو جديد هيأت منصفه 
دادگاه هاي مطبوعاتي و سياسي تهران تعيين شدند

اعضاي هيأت منصفه دادگاه هاي مطبوعاتي و سياسي تغيير كردند و 
بنا به گفته نماينده رئيس قوه قضاييه در تعيين اعضاي هيأت منصفه 
مطبوعات سراســر كشــور از اين به بعد دادگاه هاي مطبوعاتي و 

سياسي با حضور هيأت منصفه جديد برگزار خواهند شد. 
هيأت منصفه مطبوعات در حقيقت از زماني اهميت مضاعف پيدا 
كرد كه پس از تصويب قانون جرم سياسي، اعضاي اين هيأت منصفه، 
اعضاي هيأت منصفه جرايم سياســي نيز محســوب مي شوند. به 
گزارش ميزان، ناصر ســراج، نماينده رئيس قوه قضاييه در تعيين 
اعضاي هيأت منصفه مطبوعات سراسر كشور، درباره   اعضاي جديد 
تصريح كرد: از بين 14صنف 21عضو جديد هيأت منصفه دادگاه هاي 
مطبوعاتي و سياسي تهران تعيين شدند و از اين پس دادگاه هاي 
مطبوعاتي و سياسي با حضور   اعضاي جديد برگزار خواهد شد. از 
جمله چهره هاي اين هيأت مي توان به علي اكبر كسائيان، يوسف 
غروي قوچاني، علي اكبر اشــعري، نادر قدياني، حســن خجسته 

باقرزاده، محسن اسماعيلي و ابوالقاسم طالبي اشاره كرد.

قانون جرم سياسي؛ از تصويب تا اجرا
قانون جرم سياسي سال13۹4 و در آخرين روز هاي كاري مجلس 
نهم به تصويب رسيد و پس از تأييد شوراي نگهبان در سال13۹۵ از 
سوي حسن روحاني، رئيس جمهور وقت، ابالغ شد. ابالغ اين قانون 
در حالي تا سال۹۵ به تأخير افتاده بود كه مطابق اصل1۶8 قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران كه سال13۵8 به تصويب رسيد، 
»رسيدگي به جرايم سياســي و مطبوعاتي علني است و با حضور 

هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد«. 
پس از ابالغ ايــن قانون و از ســال13۹۶ اعضــاي هيأت منصفه 
مطبوعات، اعضاي هيأت منصفه جرايم سياســي نيز محســوب 
مي شوند. در حقيقت يكي از مهم ترين مزاياي قانون جرم سياسي و 
تفكيك آن از جرايم امنيتي، برگزاري دادگاه اين متهمان به صورت 
علني و با حضور هيأت منصفه بود. همانطور كه تصويب قانون جرم 
سياسی با تأخير 37ساله همراه بود، اجراي آن هم با تأخير صورت 
گرفت و تا سال۹۹ به مرحله اجرا درنيامد؛ تا اينكه دقيقا يك سال 
پيش يعني 2۵مهر۹۹ دو پرونده بــا »۵متهم« در دادگاه كيفري 
تهران براساس قانون »جرم سياسي« رسيدگي شدند چهره هاي 
شناخته شده سياسي از 2جناح چون عليرضا زاكاني و نعمت احمدي 

نخستين متهمان دادگاه جرم سياسي در كشور شدند.

بودجه ۱/۵  ميليارد دالري صهيونيست ها 
عليه برنامه هسته ای ايران

درحالي كه جامعه جهاني بر از ســر گيري مذاكرات احياي برجام 
تأكيد مي كند و كشورهاي نقش  آفرين در اين توافق بين المللي در 
تالش براي بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات برجام هستند، 
رژيم صهيونيستي آشكارا مشغول برنامه ريزي براي حمله نظامي 

احتمالي به تاسيسات هسته اي كشورمان است. 
در جديد ترين خبر ها در اين زمينه ديروز كانال 12 اسرائيل اعالم 
كرد كه اين كشــور رقمي بالغ بر 1.۵ميليــارد دالر را به تقويت 
توانمندي هاي نظامي خود به منظور حمله به تاسيسات اتمي ايران 
اختصاص داده  و اين بودجه قرار اســت صرف تهيه و تقويت انواع 
هواپيما و جنگنده، پهپادهاي جمع آوري اطالعات و تســليحات 
خاصي شــود كه در حمله احتمالي به ايران به كار مي رود. از اين 
رقم بيش از يك ميليارد و ۵00ميليون دالري، ۹31ميليون دالر 
از بودجه ســال مالي جاري و ۶21ميليون دالر نيز از بودجه سال 
مالي آينده هزينه مي شود.  به گزارش روزنو، بخشي از اين بودجه 
ممكن است صرف ماهواره هايي شود كه در جمع آوري اطالعات 
از تاسيسات هسته اي ايران مورد استفاده قرار مي گيرد. بخشي از 
بودجه نيز احتماال صرف تســليحات بخصوصي مي  شود كه براي 

نفوذ به تاسيسات زيرزميني ايران الزم است. 
چندي پيش يوســي كوهن، رئيس پيشين ســازمان موساد در 
مصاحبه اي با رسانه ها به طور تلويحي نقش اسرائيل در حمله به 
تاسيسات هسته اي ايران را پذيرفت. ترور دانشمندان هسته اي، 
خرابكاري هاي اخير در نطنز و ديگر تاسيسات هسته اي كشورمان 
و حمله به كشــتي هاي ايراني هم از ديگر نمونه هــاي اقدامات 
تروريستي منتسب به اين رژيم است كه گاه رسمي و گاه غيررسمي 
رد پاي خود در آنها را تأييد كرده اســت. به رغــم تحركات عيان 
اسرائيل عليه برنامه هاي هسته اي ايران، مقامات كشورمان همواره 
تأكيد كرده اند روند و برنامه هسته اي كشورمان صلح آميز و براي 
توليد انرژي و تحقيقات است و آنچه در اين ميان محل ترديد است، 
برنامه هسته اي رژيم صهيونيستي است. در همين راستا هم بود كه 
كاظم غريب آبادي، نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي 
اخيرا از آژانس بين المللي انتقاد كرد و گفت كه اين نهاد نظارتي 
تمام تمركزش را به برنامه هسته اي ايران معطوف كرده و برنامه 
هســته اي اســرائيل را ناديده مي گيرد. رافائل گروسي، دبيركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي اخيرا نيز اعالم كرده بود كه اسرائيل 

پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي را امضا نكرده است.

 رئيس جمهور  در  سی و پنجمين كنفرانس بين المللی وحدت اسالمي تاكيد كرد 

 سي وپنجمين كنفرانس 
بين المللي وحدت اسالمي دولت

در آغاز هفتــه وحدت با 
نهــاد  در  رئيس جمهــور  حضــور 
رياست جمهوري برگزار شد. اين مراسم 
امسال نيز به علت شــيوع بيماري كرونا 
تعداد مهمانان حضوري كمتري داشت و 
اكثريت آنها به صورت مجازي با جلسه در 
ارتباط بودند. مهماناني از ايران و 3۹كشور 
جهان در اين كنفرانس ۵روزه شــركت 
دارند. رئيس جمهــور در افتتاحيه اين 
كنفرانس تقريب و وحدت امت اسالمي را 
تأكيد امام راحل و رهبر معظم انقالب و 
يك حركت راهبردي در جهان اســالم 
دانست و گفت: تالش براي وحدت امت 
اسالمي بايد توسط علماي ديني با جديت 
و قاطعيت پيگيري شــود. سيدابراهيم 
رئيسي با قدرداني از تالش ها و اقدامات 
انجام شده براي تحقق وحدت اسالمي و 
تقريب مذاهب گفــت: اقدامات عملي 
شهيد گرانقدر سپهبد قاسم سليماني و 
اقدامات علمي مرحوم آيت اهلل محمدعلي 
تسخيري براي رفع شبهات و انحرافات در 
جهان اسالم و ايجاد وحدت و انسجام در 
امت اســالمي ماندگار و ستودني است. 
بيداري اسالمي كه به بركت مجاهدت ها 
و خون شهيدان ايجاد شــده، نبايد به 
ســردي گرايد و همه بايد براي حفظ و 
تقويت آن تالش كنيــم. امروز در همه 

كشورهاي منطقه ازجمله عراق، سوريه، 
افغانســتان، لبنــان و يمــن شــاهد 
تفرقه افكني و توطئه دشــمنان اسالم 
هســتيم و همه ما بايد بكوشــيم امت 
اســالمي در برابر اين توطئه ها مصون 

بماند.
رئيسي درباره داليل مواجهه نظام سلطه 
با دنياي اســالم گفت: بعد از فروپاشي 
شوروي و تك قطبي شدن جهان، نظام 
ســلطه فقط يك قدرت را در برابر خود 
مي ديد و آن هم قدرت بزرگ اسالم بود؛ 
لذا به روش هاي مختلف تالش كرد اين 
قدرت را از كارايي بينــدازد كه ازجمله 
آنها، تشكيل گروه هاي تكفيري در بين 
مسلمانان، پشتيباني مالي و مسلح كردن 
آنان براي كشتار و غارت در امت اسالمي 

بود.
رئيس جمهور درباره شيوه هاي مقابله با 
اسالم در منطقه توضيح داد: شبهه افكني 
در ميان امت اســالمي با اســتفاده از 
جريان رســانه اي و امپراتوري خبري و 
اختالف انداختن بين امت اســالمي با 
گمــاردن دولت هاي سســت عنصر و 
كساني كه به دنبال عادي كردن روابط 
خود با رژيم هاي تبهكار همچون رژيم 
صهيونيستي هستند، از ديگر اقدامات 
نظام سلطه در برابر امت اسالمي است. 
اهانت به مقدسات، جدا كردن كشورهاي 
اسالمي از هم و بهره كشي از دانشمندان 

در امت اسالمي نيز ازجمله اقداماتي است 
كه نظام سلطه براي تضعيف و جلوگيري 
از تشــكيل و تقويت امت اسالمي انجام 

مي دهد.
 نظام ســلطه همانگونه كه در گذشته 
به دنبال استثمار ملت ها از طريق غارت 
نفت، گاز و ثروت هاي آنــان بود، امروز 
به دنبال انرژي هاي جديد در كشورهاي 
اســالمي اســت كه مهم تريــن آنها، 
انرژي نيروي انســاني كارآمد و به ويژه 
دانشمندان كشــورهاي اسالمي است. 
همه اين اقدامات حلقه هاي يك زنجيره 
هستند تا با سســت كردن مولفه هاي 
قدرت مسلمانان، فلسطين، مسئله اصلي 

جهان اسالم به حاشيه رانده شود.
رئيس جمهور يكي از ضرورت هاي اين 
نشست را ايجاد فهم درست از توطئه ها 
و انحرافات دانســت و گفت: زماني كه 
فعاليت داعــش با پرچم الالــه االاهلل و 
محمدرســول اهلل آغاز شد، برخي درك 
و شناخت درســتي از داعش نداشتند. 
در همان زمان رهبــري حكيم و فرزانه 
انقالب اسالمي اعالم كردند كه جنس كار 
داعشي ها، جنس كار صهيونيست هاست 
و تأكيد كردنــد صرف نظر از اينكه اينها 
وابسته به كجا هســتند و از كجا نشأت 
گرفتند، اين كارها، كاِر يك مســلمان 
نيست كه اينگونه خون بريزد و جنايت 

كند. مدتي بعد هم معلوم شد اينها ريشه 
آمريكايي و صهيونيستي دارند و بعدها هم 
وزير خارجه آمريكا رسما اعالم كرد داعش 

را ما تشكيل داديم.
رئيسي خطاب به دانشــمندان، علما، 
دلســوزان و دغدغه مندان جهان اسالم 
گفت: ما به دنبال ايجاد ثبات در كشورهاي 
اسالمي هستيم و دشمن به دنبال ايجاد 
تفرقه و بي ثباتي اســت و معتقديم در 
جهان اسالم هر كس دانسته يا نادانسته، 
خواسته يا ناخواســته كلمه اي، سخني 
يا اقدامي در جهت وحدت شكني انجام 
دهد، در جهت راهبرد دشــمن حركت 

كرده است.

اختالفات دامنه دار مذهبي 
مهم ترين مشكالت جهان

براساس گزارش خبرگزاري صداوسيما 
در آييــن افتتاحيه ايــن كنفرانس، 
عالوه بر رئيس جمهــور، زياد نخاله، 
دبير جنبش جهاد اسالمي فلسطين، 
عادل عبدالمهدي، نخست وزير سابق 
عراق، عزيز حسنويچ، مفتي كرواسي، 
خليل الحليه، معاون بين المللي حماس، 
بوعبداهلل بوغــالم اهلل، رئيس مجلس 
الجزاير و تعدادي ديگر از انديشمندان 
جهان اســالم در فهرست سخنرانان 
قرار داشــتند. حجت االسالم حميد 
شــهرياري، دبيركل مجمع تقريب 
مذاهب در ابتداي اين مراسم با اشاره 
به مشكالت جهان اسالم گفت: وجود 
اختالفات دامنــه دار در كالم، عقايد، 
مذاهب، جهالت و خيانت برخي پيروان 
مذاهب، مهم ترين دليل مشكالت جهان 
است. زياد نخاله، دبيركل جنبش جهاد 
اسالمي فلسطين هم تأكيد كرد: وحدت 
اسالمي واجب شــرعي و امتثال امر 
خداوند متعال است كه در قرآن كريم 
نيز بر آن تأكيد شــده است؛ بنابراين 
وحدت اسالمي ملغي كننده حق اجتهاد 
و تفاوت ديدگاه ها ميــان ملت هاي 
مسلمان نيست و پذيرش ديدگاه هاي 
ديگران با آنچه در دين اســالم بر آن 
تأكيد شــده، متناقض نيست. عادل 
عبدالمهدي، نخست وزير سابق عراق 
نيز با تأكيد بر تالش نيروهاي خارجي 
و برخي عناصر داخلي براي ايجاد تفرقه 
بين مسلمانان و ايجاد ترس و رعب ميان 
آنها و همچنيــن فريب خوردن برخي 
پيروان مذاهب و علماي آنها تصريح 
كرد: دشمنان به دنبال ايجاد ويراني در 
كشورهاي اسالمي هستند تا سيطره بر 

آنها راحت تر شود.

ث
مك لزوم مقابله امت اسالمی با تفرقه افكنی

تهران ميزبان آينده كنفرانس افغانستان
وزير خارجه ديروز با همتايان منطقه اي درباره آخرين تحوالت كابل رايزني كرد

 افغانستان همچنان 
در آستانه تحوالت ديپلماسی

بســياري اســت. 
تحوالتي كه مي تواند بر معادالت 
منطقه اثرگذار باشد و از همين رو 
رايزني هاي وزارت خارجه و ديگر 
كشورهاي منطقه در اين باره ادامه 
دارد. وزير خارجه كشورمان ديروز 
در ايــن رايزني هــا از برگــزاري 
كنفرانس منطقه اي افغانستان در 

تهران خبر داد.
امروز نيز مســكو ميزبان نشستي 
بــراي بررســي اوضاع سياســی 
و نظامي در افغانســتان است كه 
10كشــور ازجمله ايــران در آن 
حضــور دارنــد. وزارت خارجه با 
صدور بيانيه اي در اين زمينه اعالم 
كرد كه تحوالت سياسي و نظامي 
احتمالي در افغانستان و چشم انداز 
تشكيل دولتي فراگير در اين كشور 
در اين نشست مورد گفت وگو قرار 

مي گيرد. 
همچنين گفته شــده كــه  اين 
گردهمايي، بــه روش هاي متحد 
كردن تالش ها و تمهيدات جامعه 
جهاني براي جلوگيري از بروز بحران  
انساني در افغانســتان مي پردازد. 
آمريكايي ها با وجود دعوت شدن در 
اين نشست شركت نمي كنند. اين 
خبر را ند پرايس سخنگوي وزارت 
خارجه اين كشور تأييد كرده است. 
اين درحالي  است كه هفته گذشته 
رئيس جمهور روســيه اعالم كرد ، 
آمريكا نيز در اين نشســت حاضر 
خواهد بود. البته سخنگوي وزارت 
خارجه آمريكا گفت كه ما مشتاقانه 
منتظر مشاركت در اين مجمع در 
آينده هستيم، اما حاال در موقعيتي 
نيستيم كه اين هفته در آن شركت 

كنيم.

افغانستان، محور رايزني هاي 
وزيرخارجه

طبق بيانيه وزارت خارجه روسيه 
شركت كنندگان در نشست مسكو 
بيانيه مشتركي را تصويب مي كنند. 
در اين نشست ســرگئي الوروف، 
وزير خارجه روسيه نيز سخنراني 
خواهد كرد. حسين اميرعبداللهيان، 
وزير خارجه كشورمان اما پيش از 
اين نشست به گفت وگو و رايزني 
با مقامات منطقه اي و بين المللي 
درباره تحوالت افغاستان پرداخت. 
به گزارش ايرنا اميرعبداللهيان در 
گفت وگو با آنتونيو گوترش، دبير 
كل ســازمان ملل ضمن اشاره به 
اقدامــات تروريســتي داعش در 
افغانســتان در روزهاي گذشته، 
نســبت به وضعيت افغانســتان 
ابراز نگراني كرد و گفت: تحركات 
تروريســتي و هدف قــرار دادن 
نماز گزاران در كنار حركت مجدد 
آوارگان افغانســتاني، مسئوليت 
سازمان ملل و دبيركل آن را در اين 
زمينه بيش از پيش كرده اســت. 
دبير كل ســازمان ملل نيز در اين 
گفت وگو بر تداوم ارسال كمك هاي 
بشردوستانه  به افغانستان و تشكيل 
دولتي فراگير كه شامل همه اقوام و 
اقليت هاي افغانستاني باشد تأكيد 
كرد. در ادامه وزير خارجه با همتاي 
پاكســتاني خود نيز گفت وگويي 

تلفني داشت.   براساس بيانيه وزارت 
خارجه پاكستان اميرعبداللهيان، از 
شاه محمود قريشي، براي شركت 
در كنفرانس تهــران دعوت كرد و 
گفت كه ايران به طور كامل از ابتكار 
پاكستان براي رويكرد منطقه اي در 
قبال افغانستان حمايت مي كند. 
پيش از اين نيز يك نشست آنالين 
ميــان وزراي خارجه چين، ايران، 
پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان 
و ازبكستان  به ميزباني پاكستان 
برگزار شــده بود. ديــروز محمد 
بن عبدالرحمــن آل ثاني، معاون 
نخست وزير و وزير امور خارجه قطر 
نيز با وزير امور خارجه كشورمان 
گفت وگوي تلفني داشــت. طبق 
گزارش ها مسائل و تحوالت جاري 
در منطقه و حــوزه خليج فارس و 
تشريك مساعي در مسير حفظ و 
تأمين بهتر صلح و ثبات و امنيت در 
خليج فارس از ديگر موضوعات مورد 
مذاكره وزراي خارجه دو كشور بود. 
وزير امور خارجه ديــروز با بدر بن 
حمد البوسعيدی، وزير امور خارجه 
سلطنت عمان گفت وگو كرد. دو 
طرف پيرامون مســائل دوجانبه، 
منطقه ای و بين المللی و گسترش 
روابــط فيمابيــن در بخش های 
مختلف سياسی و اقتصادی رايزني 
كردند و وزير خارجه عمان از او براي 

سفر به مسقط دعوت كرد.

محبوب ترين سياستمداران ايران چه كسانی هستند؟
  براساس نظرسنجي دانشگاه مريلند بيش از ۵0درصد مردم معتقدند شرايط اقتصاد ايران در 3سال آينده بهتر خواهد شد 

يافته های تازه ترين نظرسنجی 
دانشگاه مريلند آمريكا از مردم نظرسنجی

ايران درباره موضوع هايی چون 
شرايط اقتصادی، كرونا، فساد و ناكارآمدی، 
سياســتمداران محبوب و منفــور، داليل 
كاهش مشاركت در انتخابات، رابطه ايران با 

چين و آمريكا و روسيه و... منتشر شد.
به گزارش همشــهری، اين نظرســنجی 
بازه زمانــی پايان ســپتامبر2021)اوايل 
مهرماه1400(  را دربرمی گيرد و از آنجا كه 
دانشگاه مريلند توانسته در چند انتخابات 
رياست جمهوری اخير نتايج نهايی انتخابات 
را با درصــد باال درســت پيش بينی كند، 
می توان به يافته هايش در حوزه های ديگر 

هم تا حدودی اعتماد كرد.

سياستمداران محبوب  و منفور 
براساس يافته های نظرســنجی دانشگاه 
مريلند، ســيدابراهيم رئيسی با 4۵درصد 
زياد و 33درصد تــا حدودی محبوب ترين 
سياســتمدار ايران اســت. نكتــه اينكه 
رئيس جمهوری ايران از نظر فقط 10درصد 
پاســخ دهندگان نامحبوب اســت؛ رقمی 
كه برای حســن روحانی ۵۹درصد و برای 
علی الريجانی 3۵درصد است. محمدباقر 
قاليباف با 22درصد)1۵درصد نامحبوب( 
و محمدجواد ظريف با 20درصد)23درصد 
نامحبوب( در رده های بعد سياستمداران 
محبوب هســتند و روحانی و الريجانی به 
ترتيب ۵ و 4درصــد محبوبند. روحانی در 

حالی از نظــر نزديك بــه 80درصد مردم 
نامحبوب اســت كه در ســال تاييدشدن 
برجام اين رقم بــرای او كمتر از 1۵درصد 

بود.

نگاه مردم به شرايط اقتصادی
 از هر 4ايرانــی 3نفر)7۵درصد( وضعيت 
اقتصــادی را بــد می دانند؛ رقمــی كه تا 
بهار201۵)كمــی بيش از ۶ســال پيش( 
كمتــر از ۵0درصد بــود. ۶3درصد مردم 
ايران معتقدنــد دليل اصلی شــرايط بد 
اقتصادی فســاد و ناكارآمدی مســئوالن 
است و 34درصد نقش تحريم ها را در اين 
شــرايط نامناســب اقتصادی پررنگ تر از 
فســاد و ناكارآمدی مديران و مســئوالن 
می دانند. با اين حال، بيــش از ۵0درصد 
از مردم معتقدند شــرايط اقتصاد ايران در 

3سال آينده بهتر خواهد شد.

 انتخابات و شورای نگهبان
۵3درصد شــركت كنندگان در نظرسنجی 
دانشگاه مريلند در انتخابات رياست جمهوری 
اخير رای داده اند كه نزديك به رقم تقريبی 
4۹درصد مشاركت نهايی در انتخابات1400 
اســت. داليل رای نــدادن در انتخابات هم 
به ترتيب از اين قرار اســت: 14درصد برای 
ناكامی رئيســان جمهوری پيشين در عمل 
كردن به وعده هــا، 13درصد بــرای ترس 
از كرونــا، 12درصد در اعتراض به شــرايط 
نامناسب اقتصادی و 10درصد به خاطر اينكه 
نتيجه انتخابات و فــرد برنده از پيش معلوم 
بوده است. 72درصد مردم از پيروزی رئيسی 
در انتخابات زيــاد و تا حــدودی راضی اند 
و نزديك بــه ۶0درصد از پاســخ دهندگان 
عملكرد شــورای نگهبان را به ويژه در حوزه 
احــراز صالحيــت نامزدهــا راضی كننده 

نمی دانند.

آشتي كنان دو نماينده در  جلسه علنی  ديروز مجلس- ايرنا
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حدود يك ماه ونيم از حضور عليرضا زاكاني 
در خيابان بهشــت و پذيرش سكانداري شورا

شهرداري تهران از ســوي او مي گذرد؛ از 
اين رو شهردار پايتخت ديروز به صحن پارلمان شهري رفت 
و گزارشي از اقدامات انجام شده و برنامه هاي تدوين شده 
براي روزهاي آتي را ارائــه داد. زاكاني با بيان اينكه براي 
تهران، افق و آينده مطلوب ترسيم كرديم و همه تالش مان 
اين است كه گام به گام به ســمت دستيابي به اين افق و 
آينده مطلوب حركت كنيم، گفت: »شهرداري در مسير 
حركت براي تنظيم يك برنامــه تحولي براي 6ماه آينده 
است كه قطعا تفاوت و تغيير جدي در شهر به دنبال خواهد 
داشت.« او تأكيد كرد: »موضوع مهم براي مديريت شهري 
اين است كه شهرداري و شوراي شهر به عنوان دستي واحد 
در مســير تحقق وعده هايي كه به مردم داده اند، حركت 
كنند.« به گزارش همشهري، جلسه ديروز براساس روال 
هر هفته با صحبت هاي رئيس شوراي شهر تهران شروع 
شــد و مهدي چمران ضمــن تبريك ميــالد حضرت 
رسول)ص( و آغاز هفته وحدت، گفت: »آنچه كه بايد در 
اين هفته مورد اهميت قرار گيرد، اين است كه بين همه 
مذاهب اسالمي )اهل تسنن و تشيع( اتحاد و برادري ايجاد 
شود؛ چراكه وقتي مدعي هستيم بايد وحدت در بين همه 
فرق اسالمي برقرار شود، قاعدتا بايد بين خودمان وحدت 
و برادري برقرار باشد و اميدوارم بتوانيم در مسير وحدت و 

يكپارچگي گام برداريم.«

تشكيل 10كارگروه 
شهردار تهران كه مهمان ويژه صحن شوراي شهر بود، در 
ابتداي صحبت هايش و پيش از ارائــه گزارش خود، بابت 
غيبتش در جلسه روز يكشنبه به دليل كسالت عذرخواهي 
كرد. زاكاني سپس ايجاد تحول در شهر را ضروري دانست و 
گفت: »تحول در شهر را با يك برنامه مدون در دست اقدام 
داريم و بر همين اســاس نهضت خدمات رساني جديد در 
حوزه نگهداشت شهر را آغاز كرده ايم. درحقيقت براي شهر 
تهران افق و آينده مطلوب ترسيم كرديم كه براي چنين افقي 
ابتدا نياز بود تا اشراف كاملي از وضعيت موجود شهر تهران 
داشته باشيم؛ چراكه بايد برنامه به صورت منطقي و براساس 
داشته ها و ضروريات ترسيم مي شد. درواقع از فرصت 26روزه 
انتخاب بنده توسط شوراي شهر تهران و صدور حكم توسط 
وزير كشور، نهايت اســتفاده را كرديم و اشراف دقيق در 
موضوعات مختلف ايجاد شد. سپس با تشكيل 10كارگروه 
نحوه حركت از وضع موجود به آينده مطلوب بررسي شد.« 
عليرضا زاكاني با بيان اينكه نسبت به داشته ها اشراف كامل 
پيدا كرده و جدول برنامه ها و افق هاي مديريت شهري براي 
ماه هاي آينده آماده شده است، ادامه داد: »حدود يك ماه 
و نيم از مديريتم مي گذرد و اســاس كارم اين بوده كه در 
همكاري تام و تمام با شورا، قاعده گذاري هايي انجام شود؛ 
چراكه اهل كار سليقه اي نيستم و اقتضاي شهر نيز مسئله 
سليقه اي را نمي طلبد؛ بنابراين گام به گام به سمت آينده 

مطلوب پيش خواهيم رفت.« 

حل چالش پرداخت حقوق كاركنان
زاكاني به بزرگ ترين چالش شهرداري تهران در دوره هاي 

پيشين هم اشاره و عنوان كرد: »مهم ترين چالش مديريت 
شهري، موضوع حقوق و دســتمزد بود كه در برخي مواقع 
واريزي ها از بيست و هشــتم ماه جاري شــروع مي شــد و 
تا پانزدهم  مــاه بعد طول مي كشــيد. همچنين بعضي از 
شهرداران با گرفتن قرض، اقدام به پرداخت دستمزد كاركنان 
مي كردند؛ بنابراين همت اصلي خود را براي حل اين مشكل 
گذاشتيم و اكنون بيست وهشتم هر ماه حقوق كاركنان بدون 
تخلف پرداخت مي شود.« شهردار تهران تأكيد كرد كه اين 

چالش از طريق استقرار نظم حل شده است.

تشكيل خزانه واحد 
تجميع حساب هاي شــهرداري، اقدام ديگري است كه 
زاكاني در اهميت آن گفت: »موضوع تشكيل خزانه واحد از 
آن جهت اهميت دارد كه شهرداري سال ها جرأت رفتن به 
سمت اين كار را نداشت؛ بنابراين با تمهيدات صورت گرفته 
1200حساب شهرداري تهران تجميع و به يك خزانه واحد 
تبديل و موجب ايجاد شفافيت شــد.« به گفته او، ايجاد و 
تحقق خزانه واحد، كار ارزشــمندي است كه شهرداري 

سال ها چشم انتظار آن بود.

شيوه انتصاب در شهرداري مي تواند الگو باشد
انتصابات، موضوع ديگري بود كه شــهردار به آن اشاره 
كرد و گفت: »در مورد انتصابات هم مي توانستيم يك كار 
ســليقه اي انجام دهيم و بگوييم جزو اختيارات شهردار 
اســت، اما اين موضوع را نپذيرفتيم و يك گروه مجرب 
از افراد را براي ارزيابي مأمور كرديــم كه در هيچ يك از 
انتصابات كشور اين مدل پياده نشده و پيشروترين مدل 

براي انتخاب فرد و يك الگو است.« او تأكيد كرد: »تالش 
شــده از همه افراد توانمند متقاضي قبول مسئوليت در 
داخل و خارج از شهرداري، رزومه دريافت شود، اما مراحل 
اين كار با توجه به مالك و منطق انجام شده است.« زاكاني 
به نبود فشار در انتصابات هم اشاره كرد و گفت: »متأسفانه 
برخي آرزوهاي خود را دنبــال مي كنند و به دنبال ايجاد 
اختالف بين شورا و شــهرداري اند، اما با وجود اختالف 
سليقه ها، هيچ يك از اعضاي شورا براي انتصابات به بنده 
فشار نياوردند؛ چراكه همگان مي دانند اگر فشار بياورند 
به يك ديوار محكم برخورد مي كنند، اما پيشــنهادها را 
دريافت و به كانون ارزيابي منتقل كرديم و در اين مسير 
صددرصد مالك ها رعايت شده است.« زاكاني همچنين 

بر احياي اداره انتصابات تأكيد كرد.

نقش ۵0درصدي در تشديد موج واكسيناسيون
شهردار تهران به موضوع واكسيناسيون افراد و ايجاد ايمني 
در برابر كرونا هم ورود كرد. به گفته زاكاني با اقدامات انجام 
شده بيش از ۵0درصد از موج تشديد يافته واكسيناسيون 
را مديريت شهري بر عهده داشته است. او همچنين افزود: 
»روزانه حدود 200نفر فوت مي كردنــد و خانواده هاي 
زيادي عزادار مي شدند كه در اين بخش با همت سازمان 
مديريت بحران شهرداري مسيري درست، پيگيري شد 

و اقدامات خوبي در بحث واكسيناسيون صورت گرفت.«

تحول در شهر با يك برنامه مدون
شهرداري در مسير حركت براي تنظيم يك برنامه تحولي 
در شهر اســت. زاكاني با بيان اين موضوع ادامه داد: »از 
هفته هاي گذشــته اقداماتي براي مهار مشكالت سرما 
در شــهر آغاز شــده، اما فعاليت هاي اجتماعي اساسي 
شــهرداري در آستانه آغاز اســت تا پس از ساليان سال 
چهره ديگري براي شهر در حوزه اجتماعي داشته باشيم.« 
به گفته سكاندار پايتخت، قرار است به افراد آسيب ديده 
اجتماعي مانند معتــادان متجاهر و كــودكان كار و... 
خدماتي ارائه شود تا بتوانند به جامعه بازگردند. او تأكيد 
كرد: »هر چند اين تكليف مستقيم شهرداري نيست، اما 
اهتمام مديريت شهري اين است كه به عنوان نخ تسبيح 
متصل و هماهنگ كننده ساير نهادها در اين حوزه باشد.«

انتخاب ۹مشاور براي شهردار تهران
شهرداري در دوره هاي گذشته حدود 1۵مشاور داشت كه 
بازرسي كل كشور هم در اين مورد تذكر داده بود. زاكاني 
در صحبت هايش به اين موضوع اشــاره كرد و از انتخاب 
9مشاور خبر داد و گفت: »در اين دوره 9مشاور انتخاب 
مي شود كه سعي كرديم مشــاوران فرامعاونتي باشند.« 
به گفته او، تا كنون 3مشاور )مشاور مسئول حوزه شهردار، 
مشاور زيست پذيري و آلودگي هوا و مشاور مناسب سازي  

شهر( انتخاب شده اند.

مصوبات شورا
تصويب 2طرح و تعيين تكليف 3پرونده ثبتي از حيث باغ 
يا غيرباغ بودن، دســتاورد جلسه ديروز شوراي شهر بود. 
در ابتدا يك فوريت طرح »اصالحيه مصوبه الزام شهرداري 
به ايجاد و تسهيل جايگاه هاي كوچك سوخت رساني در 
تهران« تصويب شــد كه به موجب اين طرح زمين هاي 
بالاســتفاده نظير لچكي ها و زمين هــاي فاقد كاربري 
به عنوان آورده شهرداري بدون انتقال مالكيت به بخش 
خصوصي واگذار مي شــود تا جايگاه هاي سوخت رساني 
كوچك در آنها احداث شــود. پس از آن طرح دوفوريتي 
»اليحه توقــف اجراي مصوبه اساســنامه 19ســازمان 
وابسته به شهرداري به انضمام آيين نامه مالي و معامالتي 
سازمان هاي وابســته و مقررات استخدامي مستخدمين 
موقت شــهرداري تهران« در دســتور قرار گرفت كه در 
نهايت اعضا با ارائه پيشــنهادهايي با آن موافقت كردند. 
بررسي 3پرونده از حيث باغ يا غيرباغ بودن هم در ساعات 
پاياني جلسه انجام شد و اعضا به هر 3ملك رأي باغ دادند.

با آغاز به كار مديريت هاي جديد شهري در كالنشهرهاي كشور، هوشمندسازي به عنوان 
يكي از اصلي ترين اولويت هاي كار مطرح شده است. بر همين اساس، تعدادي از مديران 
شهري جديد نســبت به اهميت هوشمند شــدن بخش هاي مختلف براي ارائه خدمات 
بهتر به شهروندان تأكيد كرده اند. به گفته آنها هوشمندسازي و بهره مندي از فناوري هاي 
نوين نه تنها با افزايش شــفافيت و كاهش فســاد همراه اســت بلكه باعث خدمات دهي 
سريع تر در تمامي حوزه هاي شــهري مي شــود. در ادامه برخي از اظهارنظرهاي  اخير 
 مديران چند كالنشــهر كشــور درباره لزوم هوشمندســازي فرايندهــا را مي خوانيد.

لطف اهلل فروزنده، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني و امور شوراي شهرداري 
تهران: اولويت مديريت شهري در معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني، ايجاد شهر 
هوشمند است و اين اولويت در راستاي خدمات رساني به مردم به صورت الكترونيك و بدون 
حضور در محل است. با توجه به ترافيك و حجم بااليي از ماشين كه در طول شبانه روز در 

تهران تردد دارند، مردم براي انجام امور خود نبايد دچار مشكل باشند.

حسن كريمدادي، رئيس كميسيون خدمات  شهري و محيط زيست شوراي اسالمي 
شهر مشــهد: حوزه خدمات شــهري، خدمات متعددي مانند فعاليــت سازمان هاي 
آتش نشاني، پارك ها و فضاي ســبز، ميادين، فردوس ها و پسماند را در بر مي گيرد كه در 
اين باره قرار اســت خدمات حضوري در اين حوزه تا سال1402 حذف و تمام سامانه هاي 
خدمات شهري به صورت آنالين و سيستمي اداره و هوشمندسازي شوند و در اين سيستم 

با حذف امضاهاي طاليي و ديدگاه هاي غلط به عدالت اجتماعي در اين شــهر دست پيدا 
خواهيم كرد.

معصومه آمره، عضو شوراي اسالمي شهر قم: نظام برنامه  و بودجه و نظام فناوري يكي از 
اولويت ها در شهر قم است. اطالعات و نظام منابع انساني همه بايد با يكديگر مرتبط باشند 
به نحوي كه به صورت يكپارچه عمل كنند و جزيره اي نباشند. در حوزه هوشمندسازي اين 

نظامات بايد به هم متصل و يكپارچه شوند تا بتوان به سمت هوشمندسازي حركت كرد.

سيداحســان اصنافي، شهردار شــيراز:  قطع به يقين وجود فرايند هوشمندسازي 
ويژگي هاي مثبتي دارد ازجمله كاهش آلودگي محيط زيستي، كاهش هزينه ها، كاهش 
زمان انجام كار و سفر درون شهري و از همه مهم تر افزايش قدرت پاسخگويي و شفاف سازي  

است. ويروس كرونا با وجود مشكالت و محدوديت هايي كه ايجاد كرده، فرصتي براي حركت 
سريع تر و منظم تر به ســمت الكترونيكي و غيرحضوري شدن بسياري از امور شهروندان 
فراهم كرده اســت. براي اين منظور برنامه اي در شــيراز براي هوشمندسازي بخشي از 

فرايندهاي شهرسازي تا سال1402 براي فاز نخست طراحي شده است.

محمدحســين واثق، رئيس شوراي اسالمي شهر رشــت: اخيراً تعداد محدودي از 
تاكسي هاي درون شهري رشت به دستگاه خودپرداز مجهز شده اند و ما قصد داريم از اين 
طريق مشكالت پيرامون مراودات مالي رانندگان تاكسي و مسافر برطرف شود. رشت در 
شرايطي در اين حوزه نسبت به ديگر شهرهاي كشور عقب  افتاده است كه در گذشته هاي 
نه چندان دور با ايجاد و ارائه خدماتي ازجمله نخستين كتابخانه عمومي، نخستين داروخانه 

شبانه روزي و بسياري از نخستين هاي ديگر، عنوان شهر اولين ها را كسب كرده بود.

آتش نشاني از معدود سازمان هاي شهري است كه 
به جاي مــازاد نيروي انســاني، بــا كمبود نيرو  آتش نشاني

روبه رو ست. آزمون هاي ورودي اين سازمان كه در 
دو بخش عملي و علمي اجرا مي شــود، آســان نيســت و تنها 
نيرو هاي توانمند مي توانند در آن موفق شوند تا بعدا در مراحل 

عملي از توانايي آنها استفاده شود .
امسال بخش عملي آزمون ها كه از داوطلبان گرفته مي شود، از 
چند روز پيش آغاز شــده  و از هر 10نفر يك نفر در آن پذيرفته 
مي شــود. در اين بخش توانايي جســمي افراد مورد آزمايش 
قرار مي گيرد. افرادي كه بهترين امتياز را كســب كنند پس از 
طي مراحل اداري، وارد ســازمان آتش  نشاني شهرداري تهران 

مي شوند.
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهري تهران در 
گفت وگو با همشهري  مي گويد: » با توجه به افزايش ايستگاه ها 
در سطح شــهر و همينطور رسيدن ســال هايي كه تعدادي از 
نيرو هاي قبلي بازنشسته مي شــوند، بايد مراحل جذب نيرو را 
هر سال انجام دهيم. نيرو هايي كه امســال وارد مي شوند نياز 

آتش نشاني به نيروی انســاني را تكميل نمي كند و قصد داريم 
در ۵سال آينده بتوانيم هر ســال 200نفر را جذب كنيم. اين 
منوط به موافقت شوراي شهر تهران و مجموعه مديريت شهري 
اســت.« مهدي داوري مي افزايد: »آزمون هاي ساالنه معموال 
زودتر برگزار مي شود اما شــرايط كرونا باعث چند ماه تأخير در 

اجراي آنها شده است.«
اما برخي  سازمان های اداري آنقدر با نيرو ي انساني مازاد روبه رو 
هستند كه قادر به اســتفاده بهينه از نيرو هاي خود نمي شوند. 
برخي از مديران شهرداري اين مشــكل را بار ها بيان كرده اند. 
داوري در اين باره مي گويد: »در ســال هاي اخير آتش نشــاني 
هيچ گاه با تراكم نيرو روبه رو نبوده است تا نتواند از آنها استفاده 
كند يا نتواند بــه آنها آموزش دهد. ايســتگاه ها و نوع تيم هاي 
عملياتي كامال تعريف شده هستند؛ زياد و كم بودن مي تواند به 

ساختار اين تيم ها لطمه بزند.«
امسال آتش نشان هاي خانم هم در آزمون عملي شركت كردند. 
داوري در اين رابطه مي گويد: »آزمــون عملي خانم ها به پايان 
رسيده است. تا آخر پاييز مي توانيم مراحل اداري جذب نيرو را 
براي آنها انجام دهيم و آموزش هايي كه الزم است هم تا پايان 
سال به اتمام برسد تا وارد كادر عملياتي شوند.« در مراسم روز 
آتش نشان كه چندي قبل باحضور شهردار و در مركز آموزش 

صالح آباد جاده بهشــت زهرا برگزار شد، آتش نشــانان نكاتي 
درباره اختالف بيمه كاركنان اين سازمان بيان كردند كه باعث 
تفاوت هايي در ميان نيرو هاي آن، حتي تيم هاي يك ايستگاه 
مي شــود. به گفته داوري، براســاس قانون نمي توان 10سال 
سنوات ارفاقي به آتش نشــاناني كه بيمه شهرداري دارند، ارائه 
كرد، اما آتش نشاناني كه بيمه تأمين اجتماعي دارند مي توانند از 
10سال سنوات ارفاقي استفاده كنند. حدود هزارنفر از كارمندان 
آتش نشــاني بيمه تأمين اجتماعي هســتند. عمال يك پنجم 
نيروهاي عملياتي سازمان مشكل 10سال سنوات ارفاقي ندارند 
اما بقيه به دليل اينكه بيمه شان شهرداري است، نمي توانند از 
اين 10سال استفاده كنند و فقط شامل ۵سال سنوات ارفاقي 

مي شوند.
امسال آزمون عملي آتش نشــاني با كمك كارشناسان تربيت 
بدني آكادمي ملي المپيــك برگزار مي شــود و در آن توانايي 
بدني متقاضي بــراي اجراي ماموريت ها ارزيابي مي شــود. در 
نهايت در آن 116نفر جذب مي شوند كه 16نفر آنها زن هستند. 
انعطاف پذيري بدني، قدرت، بارفيكس، حركات تركيبي و دو، 

قسمتي از مراحل تعيين شده در آزمون عملي هستند.

ايستگاه ها و نردبان هاي جديد
در 4سال گذشته 11ايستگاه آتش نشاني آماده بهره برداري شد و 
حجم زيادي از دستگاه هاي مورد نياز مانند 21نردبان بلندمرتبه 
به ناوگان آتش نشاني اضافه شد. يك بخش از تجهيزات نيز لوازم 
حفاظت فردي براي آتش نشانان بود. مثال تعداد زيادي لباس براي 
آتش نشانان خريداري شد كه قسمتي از آنها مخصوص مقابله با 
آتش است.  هزار دستگاه تنفسي هم براي آتش نشانان خريداري 
شد تا در هنگام عمليات ها استفاده كنند. مانند جذب نيرو، خريد 
تجهيزات همچنــان ادامه دارد. اخيراً پمپ هاي  فشــار قوي به 
بهره برداري رسيده كه روي خودروهاي سبك نصب مي شود. در 
خودروهاي سبك حجم آب كم است، اما اين پمپ ها كمك خوبي 
براي اطفاي حريق اســت و قدرت فوق العاده اي دارد در نتيجه 
مي تواند در معابر تنگ و باريك هم حركت كند. در كارگاه هاي 
آموزشي نيز شرايطي شبيه سازي  مي شود تا آتش نشانان بتوانند 
در شرايط خاص شهري هم به كار خود ادامه دهند. پروژه ساخت 
يك برج 16طبقه آموزشــي نيز درحال اجرا ســت كه تا فصل 
زمســتان به پايان مي رسد و در آن آتش نشــان ها براي اجراي 

عمليات در ساختمان های بلند مرتبه آموزش مي بينند.

شهردار تهران با حضور در صحن پارلمان شهري گزارشي از اقدامات انجام شده و برنامه هاي 
پيش روي مديريت شهري ارائه داد

فصل تغيير چهره شهر فرارسيد

زينب زينال زاده
خبر نگار

گزارش 2

 مقابله با بحران آلودگي قبل از وقوع
رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست 
و خدمات شهري شوراي شهر تهران در 
جلســه ديروز، نطق خود را كه مربوط 
به معضل آلودگي هوا در پايتخت بود، 
قرائت كرد و گفــت كه اين پديده يكي 
از رهاوردهاي توسعه صنعتي، افزايش 
جمعيت، گســترش شهرنشــيني، توسعه حريم شــهرها، تردد 
بي قاعده خودروهاي شخصي و مصرف باالي سوخت است كه به 
بحراني ترين معضل شهري تبديل شده و چون كالف سردرگمي 
هر روز رشته هايش از دست مردم و مسئوالن خارج مي شود. مهدي 
پيرهادي تأكيد كرد: »در تهران ساالنه افراد زيادي به دليل آلودگي 
هوا جان خود را از دســت مي دهند و براساس آمار موجود ساالنه 
حدود 4هزار مرگ زودرس در شهر تهران خسارات هنگفتي به بدنه 

اقتصادي كشور تحميل مي كند.«
 او در گفت وگو با همشهري سوءمديريت و چندپارگي قانون و اجرا و 
كشمكش هاي تمام نشدني ميان نهادهاي مسئول را عامل الينحل 
ماندن اين پديده دانســت و گفت: »شركت كنترل كيفيت هواي 
شهرداري تهران در زمينه سنجش و پايش ذرات آالينده اقدامات 
تخصصي خوبي انجام مي دهد و يكي از گروه هاي مرجع محسوب 
مي شود. مطلع هســتم كه برنامه هايي براي توسعه ايستگاه هاي 
اندازه گيري و ســنجش آلودگي هوا، پيش بيني شــده است كه 
قطعا مي تواند در پايش دقيق و برنامه ريــزي اصولي براي مقابله 
با آلودگي هوا مؤثر باشــد.« اين عضو شوراي شهر تهران به حوزه 
حمل ونقل هم اشاره و عنوان كرد: »توسعه حمل ونقل عمومي و 
اتخاذ تمهيدات الزم در حوزه اتوبوســراني و تاكسيراني از سوي 
مديريت شهري تأثير بســزايي در كاهش آلودگي هواي پايتخت 
خواهد داشت. درواقع اين اقدامات نياز به پيگيري دارد كه اعضاي 
شوراي شهر و مديريت شهري بايد به جد آن را مدنظر قرار دهند.« 
به گفته پيرهادي 21سازمان، نهاد و دستگاه براي مقابله با آلودگي 
هوا مسئوليت دارند، اما در وهله اول بايد دولت به اين موضوع ورود 

كند و اقدامات تحول خواهانه انجام دهد. 
رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي 
شهر تهران گريزي هم به افزايش قيمت خودرو زد و گفت: »به دليل 
افزايش قيمت خودرو، از يك سو اسقاط خودروهاي فرسوده به ويژه 
در مجموعه هاي دولتي در دســتور كار نيســت و از سوي ديگر 
شهروندان قدرت مالي براي نوســازي خودروها ندارند؛ بنابراين 
وجود خودروي فرســوده يعني افزايش آلودگي و تا اين موضوع 
پيگيري نشود، نمي توان انتظار كاهش آلودگي داشت.« او با بيان 
اينكه بخشي از آلودگي ها مربوط به صنايع هستند، گفت: »برخي 
از صنايع وابسته به مجموعه هاي دولتي هستند و نظارت كاملي در 
اين زمينه وجود ندارد و يكي از ضعف هاي مهم در كاهش آلودگي 
هوا همين بخش اســت كه بايد با تدابير خاص مديريت شــود.« 
مهدي پيرهادي در پايان صحبت هايش تأكيد كرد: »هر ســال 
در فصول پاييز و زمستان با پديده آلودگي هوا مواجه مي شويم و 
تا كنون هيچ گاه اقدام اصولي صورت نگرفته است؛ بنابراين ضروري 
اســت قبل از غافلگيري در برابر بحران آلودگي هوا و وقوع بحران 

آلودگي ها اقدام كنيم كه اميدوارم اين امر محقق شود.«

    محمد سرابي
خبر نگار

 حركت شهرهاي بزرگ كشور 
به سمت هوشمندسازي

آزمون عملي آتش نشاني در حال برگزاري است و امسال 16آتش نشان زن هم به 
نيرو هاي اين سازمان افزوده خواهند شد

آتش نشانان توانمند وارد عمل مي شوند
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تذكرات اعضاي شورا
گودهاي رها شده

مهدي عباسي: در تهــران حدود 220گود 
رها شــده وجود دارد و با توجه به اينكه فصل 
بارندگي در پيش است، اين گودها مي توانند 
مخاطره ساز شــوند؛ چراكه مستقيم با جان 
انسان ها ارتباط دارند و گاهي مواقع خسارات 

ناشي از آنها جبران ناپذير است.

آماده سازي  گرمخانه ها
سيداحمد علوي: فصل سرما در پيش است 
و طبق پيش بيني ها هوا امسال سردتر خواهد 
بود؛ بنابراين الزم است با توجه به مسئوليتي كه 
بر دوش داريم از همين امروز به فكر آماده سازي  

گرمخانه هاي پايتخت باشيم.

سهم نمي خواهيم
محمد آخوندي: هدف اصلي شوراي ششم 
و اين دوره مديريت شهري خدمت خالصانه 
و بي منت به مردم اســت. متأسفانه برخي از 
رسانه ها با اهداف سياسي اقدام به نشر اخبار 
كذب مي كنند. اين درحالي اســت كه هيچ 
درگيري و تنشي ميان شورا و شهرداري نيست 

و ما به دنبال سهم خواهي نيستيم.

سهم 30درصدي بانوان
ناصر اماني: ماده74 قانون برنامه پنج ســاله 
ســوم شــهرداري را مكلف كرده درراستاي 
افزايش ميزان حضــور و ارتقاي جايگاه زنان 
در مديريت شهري، افزايش سطح و كيفيت 
حضور اجتماعي و مشاركت فعال زنان در شهر 
از طريق ارتقاي نقش زنان در مديريت شهري 
با اختصاص 30درصد تا پايان برنامه اقدام شود. 

اين موضوع بايد مورد توجه  قرار گيرد.

پيامد يك طرح بر پيكر شهرداري
زهرا شمس احسان: اختيار شوراها به طور 
كامل در متن طرح »اصالح قانون اســتفاده 
از خدمات تخصصي و حرفه اي حســابداران 
ذي صالح به عنوان حســابدار رسمي« حذف 
شده است كه پيامد آن ورود مستقيم دولت 
به امور حسابرسي شهرداري ها خواهد بود كه 

قطعا بر پيكر شهرداري ضربه مي زند.

5هزار نيرو و 133ايستگاه
نيروي آتش نشانی۵300 نفراست كه ۵هزار نفر در ايســتگاه ها و 300نفر براي پشتيباني از آنها خدمت مي  كنند. تعداد 
ايستگاه هاي پايتخت تاكنون به 133مركز رسيده  و بخش بزرگي از شهر را زير پوشش خود دارد. از نظر ارزيابي عملكرد 
اين سازمان مي  توان گفت، مهم ترين شاخص زمان پاسخگويي به حوادث است كه براساس استانداردهاي جهاني ميانگين 
آن ۶دقيقه است كه ۲دقيقه براي پاسخ به تماس و مديريت منابع و ۴دقيقه هم طي مسير صرف مي شود و آتش نشاني 

تهران خوشبختانه در اين نقطه قرار دارد.
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دســتگاه هاي متولــي و مســئول 
به صورت جزيره اي عمل مي كنند و راه 
خودشان را مي روند؛ حتي نمايندگان 
مجلس هــم مطالبــات منطقه اي 
خودشان را دنبال مي كنند و برخي 
جلوي انســداد چاه هاي غيرمجاز را 
مي گيرند و برخی نمايندگان بيشتر 

دنبال منافع و رأي خودشان هستند

خودرو

مسکن

 آغاز ثبت نام مسكن دولتي
 از امروز به  مدت يك ماه

متقاضياني كه ثبت نام  مسکن ملي آنها در حال 
پيگيري است نيازي به ثبت نام مجدد ندارند

افرادي كه 4شــرط كلي براي دريافت يارانه هاي مسکني دولت را 
دارند از امروز به  مدت يك ماه مي توانند با مراجعه به سامانه وزارت 
راه و شهرسازي براي واحدهاي مســکوني قانون جهش توليد كه 
به صورت مشاركت در ساخت احداث مي شود در شهر محل اقامت 
خود اقدام كنند. محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي در 
گفت وگو با همشهري تأكيد كرد: متقاضيان فاز آخر مسکن ملي كه 
هنوز درخواست آنها در سامانه مربوط نهايي نشده، نياز به ثبت نام 
مجدد در اين ســامانه ندارند و درخواست قبلي آنها مؤثر و مشمول 

تسهيالت جديد است.
به گزارش همشــهري، طبق اعالم وزارت راه و شهرسازي، سامانه 
ثبت نام مسکن جهش توليد به نشــاني saman.mrud.ir از امروز 
فعال مي شــود و تا يك ماه آينده امکان ثبت نــام متقاضيان در اين 
سامانه وجود دارد؛ اما درنهايت فقط تقاضاي متقاضيان واقعي مسکن 
دولتي يعني كســاني كه »فرم ج« آنها سبز باشد)از امکانات دولتي 
و يارانه اي زمين و مسکن و تســهيالت استفاده نکرده اند(، مالکيت 
خصوصي ندارند، متأهل يا سرپرست خانوار هستند و حداقل ۵سال 
سابقه سکونت در شــهر مورد تقاضاي مسکن را دارند، مشمول اين 

قانون مي شوند و ساير تقاضاها مردود است.

شهرهاي مشمول ثبت نام مسكن
اولين مرحله ثبت نام واحدهاي قانون جهش توليد مســکن، بيشتر 
مربوط به شــهرهايي اســت كه تاكنون امکان تأمين زمين در آنها 
وجود نداشته و اكنون شرايط احداث پروژه ها مهيا شده است. آنگونه 
كه معاون مســکن و ساختمان وزير راه و شهرســازي مي گويد: در 
شهرهايي كه زمين براي آنها در اين مرحله تأمين نشده، به محض 
تأمين اراضي، يك دوره جديد ثبت نام آغاز مي شــود و متقاضياني 
كه شهر مورد تقاضاي آنها در اين دوره از ثبت نام در ليست شهرها 
نيســت بايد منتظر تأمين اراضي در شــهر مورد تقاضا باشند. در 
اطالعيه  معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازي تصريح شده است كه 
ثبت نام كنندگان طرح اقدام ملي نيز مشمول تمام مزاياي موجود در 
طرح قانون جهش توليد مسکن خواهند شد و تفاوت ماهيتي از نظر 
مزايا براي متقاضيان مسکن ملي و مسکن جهش توليد وجود ندارد؛ 
به گونه اي كه درنهايت، پروژه ها طبق زمانبندي تحويل متقاضيان 
خواهد شد. نکته قابل  توجه اين است كه هنوز تکليف آخرين دور از 
ثبت نام متقاضيان مســکن ملي كه هنوز مراحل بررسي اطالعات و 
معرفي به بانك براي آنها انجام نشــده، مشخص نيست؛ اما محمود 
محمودزاده، در گفت و گو با همشــهري تأكيد مي كند كه ثبت نام 
قبلي اين افراد معتبر و در حال پيگيري است و اين افراد هيچ نيازي 
به ثبت نام دوباره در ســامانه جديد ندارند ضمــن اينکه پروژه هاي 
مربوط به اين ثبت نام ها نيز مشمول تسهيالت و مشوق هاي قانون 
جهش توليد خواهد بود. او در پاسخ به سؤال ديگر همشهري در مورد 
وضعيت سپرده گذاران صندوق مسکن يکم، تأكيد كرد: پيشنهاد هاي 
وزارت راه و شهرسازي براي كمك به اين دسته از متقاضيان واقعي 
مسکن به شوراي عالي مسکن ارائه شده و دوباره در جلسه آتي اين 

شورا تأييد نهايي پيشنهاد ها را پيگيري خواهيم كرد.

جزئيات ثبت نام مسكن دولتي
معاونت مســکن و ســاختمان وزير راه و شهرســازي اعالم كرده 
 اســت: ســامانه اجراي قانون جهش توليد مســکن به نشــاني

 saman.mrud.ir از امروز فعال مي شود و حداقل تا يك ماه امکان 
ثبت نام متقاضيــان بدون هيچ محدوديتي وجود خواهد داشــت؛ 
اما بعد از اتمام مهلت يك ماهه ثبت نام، ســامانه بسته و بررسي و 
پيرايش اطالعات آغاز خواهد شــد كه در اين مرحله فقط ثبت نام 
افراد واجدان شرايط به مرحله بعدي منتقل مي شود. محمودزاده 
مي گويد: شــرايط ثبت نام براي متقاضيان واحدهاي قانون جهش 
توليد مسکن همان 4شرطي است كه در طرح اقدام ملي مسکن نيز 
مورد تأكيد بوده و همواره شرط اعطاي تسهيالت دولتي محسوب 
مي شــود؛ ازاين رو فقط افرادي كه اوال »فرم ج« آنها ســبز است 
يعني از ســال۵7 هيچ يك از امکانات و يارانه هاي زمين و مسکن و 
تسهيالت دولت در حوزه مسکن را دريافت نکرده اند، ثانيا در شرايط 
فعلي مالکيت خصوصي مسکن ندارند از سال84 نيز هيچ مالکيتي 
براي آنها نشده است، ثالثا متأهل يا سرپرست خانوار هستند و مورد 
چهارم، حداقل ۵سال در شهر مورد تقاضاي مسکن سابقه سکونت 
دارند، متقاضي واجد شرايط دريافت مسکن دولتي شناخته خواهند 
شــد. البته از مجموع اين شروط 4گانه، 3شــرط در مرحله پايش 
اطالعات متقاضيان مورد بررسي قرار مي گيرد و شرط چهارم يعني 
سابقه ۵سال سکونت، پس از معرفي متقاضي براي مراجعه حضور 
به ادارات كل راه و شهرسازي استان ها يا ساير دستگاه هاي كارگزار 
و مجري ازجمله بنياد مســکن، با ارائه مدارك ســکونتي، بررسي 
خواهد شد. درنهايت متقاضياني كه صحت مدارك آنها تأييد شده 
باشد براي افتتاح حساب سپرده مسدودي به نام خود به نظام بانکي 
معرفي مي شوند و در ادامه به پروژه هاي شــروع شده و يا در حال 

احداث معرفي خواهند شد.

جزئيات وام و يارانه مسكن دولتي
براســاس قانون جهش مســکن، زمين دولتــي اختصاص يافته به 
متقاضيان ۵دهك پاييني جامعه رايگان خواهد بود و اين دســته از 
متقاضيان فقط بايد نســبت به واريز آورده هاي نقدي و بازپرداخت 
اقساط وام بانکي در سال هاي بعد اقدام كنند؛ اما مابقي متقاضيان 
بعد از تحويل مســکن، ارزش روز زمين را با سازوكاري كه از سوي 
دولت مشخص خواهد شد، طي اقساط ۵تا 10ساله به حساب خزانه 
واريز خواهند كرد. در مورد تســهيالت بانکي نيز آنگونه كه معاون 
مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي مي گويد: براساس قيمت 
تمام شده و دشــواري انجام كار از نظر تراكم و ارتفاع در شهرهاي 
مختلف، يك جدول متغير براي مبلغ تســهيالت و نرخ ســود آن 
پيشنهاد شده كه اگر از ســوي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار 
تأييد و تصويب شــود مالك عمل قرار خواهد گرفــت؛ اما از منظر 
قانون، تسهيالت پرداختي به اين پروژه با نرخ سود مصوب شوراي 
پول و اعتبار خواهد بود و دولت از محل منابع واريز شده به صندوق 
ملي مسکن، نسبت به تخصيص يارانه سود به متقاضيان به خصوص 
در دهك هــاي كم درآمد اقدام خواهد كرد. پيــش  از اين وزير راه و 
شهرسازي اعالم كرده بود كه سقف وام مسکن دولتي به 400ميليون 
تومان افزايش يافته و محمودزاده نيز مي گويد: پيشــنهاد افزايش 
تسهيالت به نحوي بوده كه بتواند ۵0درصد هزينه هاي ساخت وساز 

را پوشش دهد.

چرا ايران با پديده پيچيده و خطرناك 
فرونشست زمين مواجه شده است؟

فرونشست زمين به يك پديده شوم در ايران تبديل شده 
و ازجمله بالهاي جديدي اســت كه به دليل برداشت 
بي رويه آب از سفره هاي زيرزميني طي 40تا ۵0سال 
گذشته تاكنون به كشــور تحميل شده و نظير بالهاي 
طبيعي سيل و زلزله، خشکســالي و گردوغبار كشور 
را تهديد مي كند. فرونشســت زميــن محصول اعمال 
خود ماست و با برداشــت بيش از حد از سفره هاي آب 
زيرزميني تراز آب كاهش شديد پيدا كرده و باعث شده 

در اغلب دشت هاي كشور فرونشست رخ دهد.
هم اكنون وضعيت فرونشست زمين در 

كشور چگونه است؟
براساس مطالعات ســازمان زمين شناسي و همچنين 
سازمان نقشــه برداري كشور در 300دشــت ايران از 
مجموع 609دشت فرونشست زمين محرز شده است 
و اگر در بقيه دشت ها هم گزارشي منتشر نشده به اين 
دليل بوده كه مطالعات انجام نشده و پيش بيني مي شود 
با انجام مطالعات در ساير دشــت هاي كشور، بيش از 
80درصد دشــت ها با پديده فرونشست زمين مواجه 
شوند و در هيچ دشتي نيست كه كسري مخزن نداشته 
باشيم و سطح آب پايين نرفته باشــد. هم اكنون هم از 
حيث وضعيت برداشت آب از سفره هاي زيرزميني بيش 

از ظرفيت آبخوان ها، آب برداشت مي شود.
سطح مطلوب يا معقول برداشت آب چه 

ميزان برآورد شده است؟
اگر بخواهيم سطح برداشت را به وضعيت معقول كاهش 
دهيم بايد برداشــت آب در بخش كشاورزي كه عمده 
برداشت براي همين بخش صورت مي گيرد 27ميليارد 
مترمکعب در سال باشد؛ درحالي كه هم اكنون ساالنه 
42ميليارد مترمکعب آب برداشت مي شود. اين شکاف 
باعث شده تا تراز آب در سفره هاي زيرزميني پايين برود و 
وقتي آب از داخل منافذ دشت ها و خلل و فرج آن تخليه 
مي شود، يك فضاي خالي به وجود مي آيد كه سنگيني 
و بار اضافه تحميلي به اين دشــت ها باعث فرونشست 
زمين شده و در برخي دشت ها دچار فروچاله مي شود كه 

هم اكنون به اشکال مختلف خودش را نشان داده است.
نقطه اوج بحران فرونشست بيشتر در 

كدام دشت هاي ايران مشاهده مي شود؟
در دشت كبودرآهنگ استان همدان با نوعي فرونشست 
در شکل فروچاله مواجه هستيم و يك نقطه از اين دشت 
يکباره دچار ريزش مي شود و پايين مي رود كه اين پديده 
در دشــت هايي كه زير مخزن آب يا آبرفت سنگ هاي 
آهکي باشد، اينطور است كه وقتي تراز آب منفي شود، 
يك دفعه با يك فروچاله دايره اي شکل با ابعاد مختلف 
مواجه مي شــويم. تصاوير ماهواره اي 10سال اخير از 
دشت كبودرآهنگ نشان مي دهد تعداد فروچاله هاي 
ناشي از فرونشست زمين از 3به  10افزايش يافته است. 
در دشت فيروزآباد اســتان فارس هم همين وضعيت 
فروچاله ها را شــاهد هســتيم، اما در اغلب دشت هاي 
كشور، فرونشست به صورت شــکاف طوالني در زمين 
مشاهده مي شود كه نه تنها در اســتان اصفهان كه در 
همين استان تهران و دشت ورامين شکاف هاي طوالني 
زمين اتفاق افتاده است. در استان البرز هم مي بينيم كه 
بر اثر فرونشست زمين حتي ساختمان ها ترك خورده 
است كه نمونه آن را مي توانيد در مهرشهر كرج ببينيد؛ تا 
جايي كه درهاي داخلي ساختمان ها به دليل فرونشست 
زمين بسته نمي شود و مشکل پيدا كرده است. در دشت 

كاشان ما شکاف هاي بسيار طوالني را مشاهده مي كنيم 
كه طول آن به 40تا ۵0كيلومتر هم مي رســد. جالب 
اينکه در دشت رفســنجان نخستين فرونشست زمين 
در دهه 60اتفاق افتاد و االن آبخوان رفســنجان ديگر 
رمقي ندارد و نبض آن كور شده است. يکي از پيامدهاي 
فرونشست زمين اين اســت كه ظرفيت ذخيره پذيري 
آبخوان ها كاهش پيدا مي كند؛ چراكه فضاهاي خالي آن 
براي ذخيره آب از بين مي رود و ديگر فضا براي جذب آب 

ناشي از بارندگي زيرزمين وجود نخواهد داشت.
اين روزها خبرهــاي نگران كننده اي از 
فرونشست زمين در اســتان اصفهان به ويژه شهر 
اصفهان منتشر شــده كه نشان مي دهد حتي آثار 
تاريخي اين شهر هم آسيب هاي جدي ديده است. 

وضعيت دشت اصفهان چگونه است؟
 ما در اصفهان با 2پديده مواجه هستيم؛ يکي وضعيت 
برداشت آب از آبخوان هاست كه همانند بقيه آبخوان هاي 
كشور با اضافه برداشت مواجه است و ديگر نقش رودخانه 
زاينده رود و تأثير آن بر تغذيه آب اين اســتان اســت؛ 
چراكه رودخانه زاينده رود اصلي ترين منبع آبي اســت 
كه آبخوان هاي اين شهر را تا گاوخوني تغذيه مي كرده 
و زماني كه آب در اين رودخانه جريان داشته، بخشي از 
آب آن به سفره هاي زيرزميني منتقل مي شد و تراز آب 
را در آبخوان ها در وضعيت معقول نگه مي داشت. االن در 
اين شهر نه تنها برداشت آب از آبخوان ها ادامه دارد، بلکه 
ورودي آب به زاينده رود متوقف شده و اين شريان اصلي 
خشك شده كه نتيجه آن سرعت گرفتن تراز منفي آب 
در سفره هاي زيرزميني اين شهر است؛ به همين دليل 
سازه هاي تاريخي شهر و دشــت اصفهان با يك تهديد 

جدي ناشي از فرونشست زمين مواجه شده اند.
آيا با ادامه روند فعلي برداشــت آب از 
سفره هاي زيرزميني كشــور اين احتمال وجود 
دارد كه در استان هاي شــمالي كشور هم با پديده 

فرونشست زمين مواجه شويم؟
از آنجايي كه تراز آب در اين نقاط باالست، هنوز گزارشي 
از فرونشست زمين منتشر نشده؛ هرچند تعداد چاه هاي 
اين مناطق هم باالســت و بيش از حد آب برداشــت 
مي شود و به جز در دشت بهشــهر در ساير دشت هاي 
شمالي با پديده بيالن منفي آب مواجه نيستيم. البته در 
بهره برداري آب از منابع زيرزميني استان هاي شمالي با 
پديده بي انضباطي شــديد در بهره برداري از منابع آب 
مواجه هستيم و بيش از حد چاه حفر شده كه ضرورت 

دارد اين چاه ها ساماندهي شود.
ديوان محاسبات مجلس در گزارش اخير 
خود از وضعيت نامناسب انسداد چاه هاي غيرمجاز 
خبر داده است. دليل عدم پلمب شدن اين چاه ها 

چيست و چرا برخورد جدي صورت نمي گيرد؟
االن بخشي از اشتغال در كشور بر پايه اقتصاد كشاورزي 
استوار شده و يکي از علت هاي حفر اين چاه هاي غيرمجاز، 
خرده مالکي در بخش كشــاورزي است. در اين شرايط 
تعداد زيادي مالك زمين هاي كشاورزي هستند و وقتي 
نرخ بيکاري باال و اوضاع اقتصاد كشور بد باشد، كشاورزان 
براي امرارمعاش و فعاليت كشــاورزي خود به حفر چاه 
به صورت غيرمجاز يا بهره برداري بيش از حد از منابع آبي 
روي مي آورند و دولت هم نيرو و امکان نظارت بر تمامي 
اين چاه ها در سراسر كشور را ندارد. وقتي هم بخواهيم 
اين چاه ها را ببنديم با مشکالت زيادي مواجه هستيم؛ 
چون از دادگاه بايد حکم گرفته شــود. در اجراي احکام 
هم نيروي انتظامي بايد همکاري كند كه در اغلب موارد با 

تأخير اين كار صورت مي گيرد يا اينکه نيروي كافي وجود 
ندارد و از سوي ديگر عمده صاحبان اين چاه ها به دليل فقر 
اقتصادي مقاومت مي كنند يا اينکه آدم هاي قدرتمندي 
هستند و ما با هر دو پديده مواجه هستيم. براي همين 
منظور ما يك عزم ملي و واحد نياز داريم كه هم معيشت 

كشاورزان را تامين كند و هم برخوردها جدي تر شود.
براي مقابله با فرونشســت زمين چه 
اقدامي بايد انجام شود و تا چه زمان فرصت هست؟ 

آيا منابع بودجه اي كفاف مي دهد؟
در بحث تعادل بخشي بايد به سمت حل ريشه مشکالت 
حركت كنيم و در گام اول اقتصاد و معيشت افراد شاغل 
كه زندگي شان وابسته به چاه هاي آب كشاورزي است، 
تامين شود و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي شامل 
گلخانه ها، مجتمع هاي كشاورزي و دامداري به گونه اي 
افزايش يابد كه پوشش دهنده نياز معيشتي كشاورزان 
باشــد تا با مصرف آب كمتر، برداشت بيشتر محصول 
صورت گيرد و سطح درآمدي كشاورزان بهبود پيدا كند 
تا در ادامه چاه هاي غيرمجاز پر شود. در بخش تخصيص 
اعتبارات هم شاهد عملکرد ضعيف هستيم و اعتبارات 
به هيچ وجه كفاف 1۵پروژه تعادل بخشي منابع آب هاي 
زيرزميني را نمي دهد و اين پروژه ها به صورت زنجيره اي 
وابسته به هم هستند و منابع اعتباري كافي بايد براي 

تکميل اين فرايند تخصيص يابد.
در طــرح تعادل بخشــي منابــع آب 
زيرزميني چه اقدامي قرار اســت صورت گيرد كه 
شاهد كاهش فرونشســت زمين و متعادل شدن 

برداشت آب باشيم؟
اين طرح، يك طرح جامع است و ضرورت دارد تا الگوي 
كشت كشاورزي ايران اصالح شود و تغيير كند؛ به نحوي 
كه هم اقتصاد كشاورزان دچار خدشه نشود و هم اينکه 
به ســمت توليد محصوالت كم آب طلب برويم. ما بايد 
اقتصاد كشاورزي را به سمت اقتصاد كشاورزي صنعتي 
و تجاري سوق دهيم و خام فروشي و آب فروشي نکنيم 
و با كاهش مصرف آب، درآمد بيشتري كسب كنيم تا 
اضافه برداشت آب از آبخوان هاي كشور كاهش پيدا كند. 
شرط بقا و حيات اقتصاد بخش كشاورزي و امنيت غذايي 
كشور، پايداري زمين و صيانت از منابع آب زيرزميني 
و تدبير براي جلوگيري از فرونشست زمين است. براي 
همين راهي نداريم مگر اينکه برداشت آب از چاه هاي 
كشــاورزي را از 42ميليارد مترمکعــب به 27ميليارد 
مکعب در سال كاهش دهيم. در غير اين صورت محکوم 
به نابودي و خالي شــدن ســفره هاي آب زيرزميني و 
مواجهه با فرونشست هاي بيشتر هستيم. در اين شرايط 

نه ديگر آبي خواهيم داشت و نه امنيت غذايي.

آيا منابع و امكانات داخلي كفاف تغيير 
الگوي كشاورزي ايران را مي دهد؟

بايد ببينيم دنيا چه كار كرده اســت. برخي كشورها با 
برداشت و استفاده صحيح از آب به كشورهاي برتر در 
صادرات محصوالت كشــاورزي تبديل شده اند. ما نياز 
به آموزش، منابع مالي و عــزم جدي براي تغيير داريم. 
اين تغيير شدني است؛ به شرطي كه يك مجموعه واحد 
تصميم گيرنده باشد و سياست ها و استراتژي متناقض 

را به اجرا نگذارند.
آيــا اراده و تصوير مشــتركي در بين 
دستگاه هاي متولي ازجمله وزارتخانه هاي نيرو و 
جهادكشاورزي و كشور درخصوص بحران پيش رو 

و راه برون رفت از آن وجود دارد؟
متأسفانه آنچه در عمل مشاهده مي شود، چنين درك 
و تصوير مشتركي وجود ندارد و دستگاه هاي متولي و 
مسئول به صورت جزيره اي عمل مي كنند و راه خودشان 
را مي روند؛ حتــي نمايندگان مجلس هــم مطالبات 
منطقه اي خودشــان را دنبال مي كنند و برخي جلوي 
انســداد چاه هاي غيرمجاز را مي گيرند و برخی از آنها 
بيشتر دنبال منافع و رأي شان هستند. در حوزه وزارت 
كشــور وقتي فرمانداري اجازه انسداد چاه را نمي دهد، 
درواقع مي خواهد ميز و صندلي خودش را حفظ كند. 
وزارت نيرو هم سياست خودش را دنبال مي كند و وزارت 
جهادكشاورزي هم دنبال توليد محصوالت كشاورزي 

است و كاري با وضعيت منابع آبي كشور ندارد.
آيا با خأل قانوني براي برخورد با برداشت 

بي رويه آب مواجه هستيم؟
به اندازه كافي قانــون داريم، ولي متأســفانه در حوزه 
اجراي قانون لنگ مي زنيم. البته در گذشــته قوانين بد 
هم داشــته ايم؛ مثل قانوني كه در سال 84درخصوص 
بخشودگي حق بهره برداري از چاه هاي كشاورزي اتفاق 
افتــاد و آب را رايگان و بي ارزش كــرد. ما قوانين خوب 
هم داريم، مهم اين اســت كه مجلس مجموعه قوانين 
و مقــررات را باهم درنظــر بگيرد تــا در جهت آمايش 
سرزمين باشد. مشــکل اصلي اينجاست كه هيچ كاري 
متناسب با ظرفيت ها تعريف نکرده ايم و صنايع فوالدي 
را در دل كوير ايجــاد مي كنيم و جمعيت هم در همين 
مناطق سکونت پيدا مي كند كه نتيجه آن افزايش نياز 
به آب شرب و آب صنايع است و در نهايت سفره هاي آب 
زيرزميني خالي مي شود؛ درحالي كه در دنيا همه صنايع 
بزرگ را به ســواحل منتقل كرده انــد و از ظرفيت هاي 
شيرين سازي آب دريا اســتفاده مي كنند، اما در ايران 
مي خواهيم هزار كيلومتر خط انتقال آب شيرين شده از 
دريا به استان ها و مناطق كويري و كم آب اجرا كنيم. با 
چه هزينه اي و كدام منابع مالي اين كارها را مي كنيم؟ راه 
درست انتقال صنايع بزرگ و آب بر به ساحل ها و كاهش 

فشار روي آبخوان ها و سفره هاي آب زيرزميني است.
ايده اي مطرح شــده مبنــي بر اينكه 
سرمايه گذاري و برداشت آب با حفر چاه هاي عميق 
دست كم براي تامين آب شرب در برخي استان ها 

صورت گيرد. ارزيابي شما چيست؟
از نظر كارشناسي مطالعات كافي و دقيقي صورت نگرفته 
است و بدون مطالعات نبايد به سمت حفر چاه هاي ژرف 
برويم. بايد دقيق و همه جانبه بررسي كنيم و ظرفيت ها 
و هزينه تمام شده محاسبه شود كه وقتي مي خواهيم از 
عمق 2۵00تا 3000متري  آب شرب استخراج و  آن را 
شيرين ســازي كنيم، هزينه آن چقدر خواهد بود و آيا 

مقرون به صرفه است يا نه. 

مجلس به تازگي قانونــي را در ارتباط با 
اقتصاد بخش كشاورزي در دست بررسي و تصويب 
قرار داده كه برخي كارشناسان و مراكز تحقيقاتي 
نسبت به پيامدهاي آن هشــدار داده اند. از حيث 
منابع آبي اين رويكرد چه پيامدهايي خواهد داشت؟

پيش از اين در مسئوليت مدير بهره برداري از منابع آب 
زيرزميني خيلي تالش كرديم؛ چراكــه با اين رويکرد 
به دنبال تجزيه زمين هاي كشــاورزي مي رويم كه يك 
تهديد جدي عليه منابع آبي كشــور خواهــد بود. به 
جاي تجزيه بايد دنبال يکپارچه سازي باشيم. برآوردها 
نشان مي دهد در يك استان مثل ســمنان، براي يك 
چاه حدود 300اســتخر ايجاد كرده اند و تلفات تبخير 
آب در استخرهاي كشــاورزي در همين استان حدود 
100ميليون مترمکعب است؛ درحالي كه ما ميلياردها 
تومان هزينه مي كنيم تا يك ســد بسازيم؛ آن هم براي 
جمع آوري يك ميليون مترمکعــب  آب. اين وضعيت 
تلفات آبي توجيه پذير نيســت و به جاي برنامه ريزي 
بيشتر دنباله روي است و نشانه اي از سياستگذاري ديده 
نمي شود و اجازه مي دهيم هر كسي كار خودش را بکند.
اگر همين روند فعلي ادامه پيدا كند 10تا 
20سال ديگر نسل آينده ايران با چه بحراني مواجه 

خواهد شد؟
آن زمان نــه ديگر آبي خواهيم داشــت و نه محصولي 
براي خــوردن؛ مگر اينکه با برنامه در جهت اســتفاده 
بهينه از منابع آب و خاك همه دستگاه ها همسو با هم 

حركت كنند.
هم اكنون شــهرهاي زيادي در ايران با 
تنش آبي مواجه هستند. با ادامه روند كنوني فكر 
مي كنيد نزاع بر ســر آب در آينده تشديد خواهد 

شد؟
يکي از پيامدهاي كمبود آب، بروز تنش هاي اجتماعي 
اســت. شــك نکنيد هرجا كه كمبــود آب رخ دهد با 
حاشيه نشيني در كالنشهرها مواجه خواهيم شد؛ چون 
با خشك شدن چاه هاي كشاورزي، مهاجرت به شهرها 
و كالنشهرها تشديد مي شــود و در مناطقي هم كه با 
كمبود آب مواجه شويم، قطعا منازعات بر سر آب بسيار 
شديد تر خواهد شد كه نتيجه آن آسيب هاي اجتماعي 

و امنيتي خواهد بود.
رتبه ايران از حيث فرونشست زمين در 
بين كشورهاي جهان چگونه است و آيا ما وضعيت 

بدتري نسبت به كشورهاي منطقه داريم؟
براســاس آمارهاي موجود از منظر كسري مخزن آب، 
ايران و مصر جزو كشــورهاي تراز اول هســتند كه با 
برداشت بي رويه آب دست و پنجه نرم مي كنند و از نظر 
مصرف آب تجديدپذير رتبه اول را داريم. در مناطقي از 
جهان كشورها با پديده فرونشست مواجه هستند؛ مثال 
در كاليفرنياي آمريکا فرونشســت رخ داده كه قانوني 
را تصويب كردند كه هدف آن احياي آبخوان هاســت و 
به شدت دنبال اجراي آن هستند. حتي در يکي از مناطق 
ژاپن سياســتي را براي حل چالش فرونشست زمين 
در پيش گرفته  و سازمان مديريت آب هاي زيرزميني 
را تشــکيل داده اند كه بايد از آنها الگــو بگيريم. طرح 
تعادل بخشــي ايران يك طرح جامع است و فقط بحث 
ايجاد يك اعتماد بين بهره برداران و دولت مطرح است 
كه بايد آن را جدي تر بگيريم و همه در اين مســير گام 
برداريم. هدف گذاري ما اين اســت كه برداشت آب در 
بخش كشاورزي را از 42ميليارد مترمکعب به 27ميليارد 

مکعب در 20سال آينده كاهش دهيم.

فرونشست،زیرپایآیندگانراخالیمیکند
چه فرونشست زمين را يك پديده شوم بدانيم يا تهديد ملي، مســئله اين است كه با ادامه روند 
كنوني برداشت آب از سفره هاي زيرزميني در يك افق بلندمدت نه آب كافي براي مصرف داريم و 
نه مي توانيم محصول كشاورزي براي توليد و مصرف داشته باشيم. عبداهلل فاضلي، دبير اجرايي طرح احيا و تعادل بخشي آب هاي 
زيرزميني ايران مي گويد: دست كم 300دشت ايران از مجموع 609دشت دچار پديده فرونشست زمين هستند و اگر مطالعات روي 
بقيه دشت ها صورت گيرد، به احتمال زياد خطر فرونشست و فروچاله ها 80درصد دشت هاي ايران را تهديد مي كند. اين مقام مسئول 
در شركت مديريت منابع آب ايران در گفت وگو با همشهري مي گويد: حد معقول برداشت آب از منابع آب زيرزميني ايران 27ميليارد 

مترمكعب در سال است و هم اكنون بالغ بر 42ميليارد مكعب آب برداشت و به صورت بي رويه مصرف مي شود. فاضلي همچنين به مقاومت ها در برابر انسداد 
چاه هاي غيرمجاز اشاره و يادآوري مي كند كه دستگاه هاي متولي و مسئول به صورت جزيره اي عمل مي كنند و راه خودشان را مي روند؛ حتي نمايندگان مجلس 
هم مطالبات منطقه اي خودشان را دنبال مي كنند؛ تا جايي كه برخي جلوي انسداد چاه هاي غيرمجاز را مي گيرند و برخی نمايندگان بيشتر دنبال منافع و رأي 

خودشان هستند و در حوزه وزارت كشور فرمانداري اجازه انسداد چاه را نمي دهد.  اين گفت وگو را بخوانيد:

دبير ستاد احيا و تعادل بخشي منابع آب ايران در گفت وگو با همشهري:

تغيير قيمت خودرو در دستور كار
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: شــرايط براي واردات خودروي 
خارجي فراهم نيست و قيمت جديد خودروهاي وطني نيز به زودي و بعد از اعالم 
نرخ تورم بخشي از سوي بانك مركزي، اعالم خواهد شد. به گزارش همشهري، 
محسن صالحي نيا در پنجمين ميز داخلي سازي  صنعت خودرو با اشاره به اينکه شوراي نگهبان 
ايرادهايي براي طرح واردات خودرو مطرح كرده و به ويژه روي موضوع منشــأ ارز حساسيت 
نشان داده است، گفت: وزير صنعت مخالفتي با واردات خودرو ندارد و معتقد است شرايط آن 

بايد فراهم شود كه هم اكنون فراهم نيست.
او درباره برنامه صادراتي وزير صنعت براي صادرات يك ميليون دستگاه خودرو تا سال1404 
نيز اظهار كرد: برنامه اي در اين زمينه با همراهي خودروسازان، قطعه سازان، مجموعه سازان 
و وزارت صنعت در حال تدوين اســت كه پس از تدوين نهايي جزئيات آن به استحضار عموم 
خواهد رسيد. صالحي نيا همچنين در مورد وضعيت خودروهاي ناقص گفت: در اين خصوص 
مقرر شــده تا آخر آبان بخش عمده اي از اين خودروها از كف پاركينگ خودروسازان خارج 
شوند و در آينده نزديك نيز خودروها حداكثر 10 تا 1۵روز مجاز به ماندن در كف پاركينگ 
خودروســازان خواهند بود. به گفته او وزارت صنعت در طرح عرضه خودرو در بورس نيز تابع 

تصميمات مجلس و شوراي نگهبان خواهد بود.
رئيس هيأت عامل ايدرو در اين نشست با ابراز اميدواري نســبت به كاهش قيمت خودرو با 
افزايش تيراژ و كاهش هزينه در زنجيره تأمين خودروسازان، اصل كاهش قيمت ها را وابسته 
به شرايط كالن اقتصادي و نرخ تورم دانست و اعالم كرد: بانك مركزي تا پايان هفته نرخ تورم 
بخشي را اعالم مي كند و بر اين اساس قيمت خودرو نيز به زودي مشخص خواهد شد. به گفته 
صالحي نيا، با توجه به اينکه قرار بود قيمت خودرو به صورت 6ماهه تغيير كند، هم اكنون برنامه 
تغيير نرخ خودرو در دستور كار قرار گرفته است. معاون وزير صنعت درخصوص اثرات احتمالي 
تغيير رئيس شوراي رقابت در وضعيت قيمت گذاري خودرو نيز گفت: شوراي رقابت يك نهاد 
حقوقي است و به عنوان يك ركن حقوقي در تعيين قيمت خودرو نقش دارد و تغيير رياست 

اين شورا نمي تواند تأثير خاصي بر قيمت گذاري داشته باشد.

 رضا كربالئي
روزنامه نگار
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با تداوم بحران انرژي و عبور قيمت نفت از  بورس
مرز 85دالر، قيمت مواد پايه در جهان هم 
در حال افزايش است. برآورد مي شود با 
افزايش قيمــت اين محصــوالت در جهــان، درآمد 
شركت هاي صادرات محور بورس هم افزايش يابد و چون 
اين شركت ها ســهم مهمي از ارزش بورس را در اختيار 
دارند، هر نوع افزايش درآمد اين شركت ها مي تواند منجر 

به رشد شاخص هاي بورس شود.
به گزارش همشــهري، بحران انرژي درجهان منجر به 
افزايش قيمت جهاني موادپايه يا كاموديتي در ســطح 
جهان شده اســت. گرمايش زمين، باعث شده تا توليد 
برق از نيروگاه هــاي برقابي در جهــان كاهش يابد، به 
همين دليل نيروگاه ها به ســمت مصرف گاز طبيعي و 
گاز مايع طبيعي رفته اند ضمن اينكه با نزديك شــدن 
به زمان پايــان پاندومي كرونا، ســطح تقاضا در جهان 
افزايش يافته و همزمان عرضه انرژي هم كاهش يافته 
اســت. همه اين موضوعات منجر به رشد قيمت انرژي 
در جهان شده است؛ به طوري كه هم اكنون اقتصاد هاي 
بزرگ دنيا ازجمله اروپــا نگران كاهش ذخاير ال ان جي 
خود در زمستان هستند كه مي تواند منجر به كمبود گاز 
در اين فصل سرد شود. به همين دليل برخي مؤسسات 
تحقيقاتي آمريكا به تازگي اعــام كرده اند كه احتماال 
نيروگاه ها به ويژه در اروپا به دليل كمبود گاز در زمستان 
مجبور خواهند شد به سمت ســاير سوخت ها ازجمله 

نفت حركت كنند. 
همين موضوع احتماال ظرف ماه هاي آينده منجر به رشد 
بيشتر قيمت نفت و حتي زغال سنگ خواهد شد. اين در 
حالي اســت كه اكنون قيمت نفت از مرز 85دالر عبور 
كرده است، اما اين همه ماجرا نيست. به دنبال افزايش 
قيمت انرژي در جهان، قيمت ساير محصوالت جهاني 

ازجمله مواد پايه يا كاموديتي هم افزايش يافته است.

افزايش قيمت مواد پايه
به دنبال رشد قيمت انرژي در سطح جهان، ابتدا قيمت 
محصوالت پتروشيمي در جهان افزايش يافت و بعد از 
آن رشد قيمت ها به ساير بازار ها ازجمله بازار محصوالت 
فلزي هم كشيده شد. اين رشد قيمت ها به ميزاني است 
كه در برخي بازار ها ركورد هاي تازه اي به ثبت رســيده 
است. سرعت رشد قيمت ها به حدي است كه منجر شد 
ديروز قديمي ترين شــاخص تركيبي كاموديتي دنيا با 
عبور از ركورد قبلي خود در سال2011 به باالترين سطح 
تاريخي اش برسد. اين شاخص كه از سال1967 محاسبه 
مي شود، نشــان مي دهد كه قيمت مواد پايه در جهان 

امروز 6.3برابر سال1967 است. 
مواد پايه نقش مهمي در اقتصاد جهان دارند و تغييرات 
قيمت آنها كل اقتصاد جهان را تحت تأثير قرار مي دهد؛ 
به طوري كه برآورد مي شــود با افزايش قيمت انرژي و 
همينطور مــواد پايه در جهان هزينــه توليد در جهان 
افزايش يابد و منجر به رشد تورم در اقتصاد جهان شود، 

اما در ايران وضع فرق مي كند. 
ايران يكي از كشور هاي صادر كننده مواد پايه يا كاموديتي 
در سطح جهان است و افزايش قيمت اين مواد درآمد هاي 
ارزي ايران را افزايش مي دهد. هم اكنون ســهام بخش 
مهمي از صادر كننده هــاي مهم مواد پايــه در بورس 
دادوستد مي شود و مي توان برآورد كرد با افزايش قيمت 
مواد پايه در جهان، درآمد اين شركت ها با شيب صعودي 
زيادي مواجه شــود. همين حاال آمار ها از ميزان درآمد 
اين شــركت ها نشــان مي دهد كه درآمد شركت هاي 
توليد كننده محصوالت پتروشــيمي و فلزات به سرعت 

در حال رشد است كه برخي از داليل آن به رشد قيمت 
جهاني محصوالت اين شركت ها بازمي گردد. اطاعات 
موجود نشان مي دهد كه فقط در نيمه نخست سال درآمد 
توليد كننده هاي مهم پتروشيمي كه سهامشان در بورس 
دادوستد مي شود، به رقم بي سابقه 90هزار ميليارد تومان 

رسيده است.

ميزان رشد قيمت ها 
آمار ها نشــان مي دهد سرعت رشــد قيمت ها در بازار 
مواد پايه متفاوت بوده اســت اما اين رشــد قيمت ها 
اكنون و بعد از چند هفته به همه بازار ها ســرايت كرده 
و منجر به رشد قيمت محصوالتي ازجمله اتانول، اوره، 
متانول و انواع پلي اتيلن  شده است. با اين حال، بيشترين 
رشــد قيمت در بازار محصوالت پتروشيمي مربوط به 
پلي اتيلن بوده است؛ به طوري كه قيمت هر تن پلي اتيلن 
سبك خاورميانه با رشد هايي كه در چند هفته گذشته 
داشته ، اكنون به 1640دالر در هر تن رسيده است. اين 
به معناي آن است كه قيمت پلي اتيلن به عنوان يكي از 
پركاربرد ترين محصوالت پتروشيمي در يك  ماه گذشته 

270درصد دالر رشد كرده است.
اين رشد قيمت اما فقط شامل محصوالت پتروشيمي 
نيست. ظرف چند روز گذشــته موج رشد قيمت ها به 
بازار فلزات هم رسيد و روز گذشــته قيمت روي از مرز 
3700دالر گذشــت و هر تن آلومينيوم با ثبت ركورد 
تازه اي به مرز 3200دالر رســيد. قيمت ســاير فلزات 
ازجمله مس نيز در حال رشد است و برآورد مي شود با 
توجه به كاهش سطح عرضه حتي در روز هاي آينده با 
رشد بيشتري مواجه شوند. اين موضوع مي تواند به طور 
مستقيم در آمد شــركت هاي توليد كننده محصوالت 
پتروشيمي و فلزي و حتي معدني را در ايران تحت تأثير 
قرار دهد. ضمن اينكه برآورد مي شود رشد قيمت نفت 

نيز به طور مستقيم بر درآمد پااليشگاه تأثير بگذارد.

اثر رشد قيمت هاي جهاني بر بورس 
تجارب سال هاي گذشته نشان داده است كه رشد قيمت 
جهاني مواد پايه با يك تأخير منجر به نوسان شاخص  هاي 
بورس مي شــود. علت اين موضوع اين است كه نوسان 
قيمت جهاني مواد پايه روي ارزش ســهام شركت هاي 
صادرات محور كه عمدتا صادر  كننده مواد پايه هستند، 
تأثير مي گذارد و چون اين شــركت ها بخش مهمي از 

ارزش بازار سهام را در اختيار دارند، نوسان قيمت سهام 
اين شركت ها منجر به نوسان شاخص بورس مي شود.

اميرعلي اميرباقري، يك كارشــناس بازار ســرمايه در 
اين باره گفت: زماني كه قيمت هاي جهاني مواد پايه يا 
كاموديتي ها دستخوش تحول مي شود، اين اتفاق همانند 
اهرمي مي تواند در سودسازي شركت ها تأثيرگذار باشد 
و فعاالن بازار ســرمايه بايد به اين مسئله توجه جدي 

داشته باشند.
او با تأكيد بر اينكه سرمايه گذاران بايد اكنون توجه زيادي 
نسبت به قيمت  هاي جهاني داشته باشند، اضافه كرد: 
براساس پيش بيني هاي صورت گرفته به نظر مي رسد كه 
در فصل پاييز و زمستان با بحران انرژي به خصوص در 
حوزه گاز مواجه شويم كه همين موضوع مي تواند منجر 

به رشد بيشتر قيمت ها در بازار مواد پايه شود.
وليد هاالت، يك كارشناس بازار سرمايه هم در اين باره 
گفت: با افزايش قيمت نفت، بهاي تمام شده محصوالت با 
شتاب بيشتري حركت مي كند و به دنبال آن محصوالت 
پااليشي و پتروشــيمي در بازار داخلي نيز در وضعيت 
بهتري قرار خواهند گرفت، اما درنظر داشــته باشيد، 
افزايش قيمت ها از يك نقطه اي، بــا افت تقاضا مواجه 
مي شــود. بنابراين مي توان گفت وضعيت كنوني براي 
سرمايه گذاران با افق ديد ميان مدت جذاب است، زيرا 
با افزايش بيش از حد قيمت نفت، ممكن است با روندي 
معكوس در قيمت ها ناشي از كاهش تقاضا مواجه باشيم؛ 

موضوعي كه به نفع سرمايه گذاران نيست.
به گفته او، درنظر داشته باشيد كه با رشد دوباره قيمت ها، 
تعادل عرضه و تقاضــا از بين مــي رود. در اين نقطه تا 
قيمت ها بخواهند دوباره به روال عادي برگردند، شاهد 
يك هيجان و نوسان رفت و برگشتي جديد در قيمت هاي 
جهاني خواهيم بود؛ اين روال زمانبر است و ممكن است 

تا سال آينده به طول بينجامد.
اين كارشناس بازار سرمايه، اضافه كرد: به نظر من بهتر 
اســت از اين نقطه به بعد، قيمت هــاي جهاني افزايش 
بيشتري نداشته باشد و روال جهاني به طوري پيش رود 
كه مشكل انرژي تا حد زيادي رفع شود، تا سرمايه گذاران 
در حوزه فلزات و كاموديتي ها اميدوار باشند كه تامين 
گاز براي كشــورهاي اروپايي انجام شود يا چين بتواند 
نرخ رشــد اقتصادي خود را باال نگــه دارد؛ زيرا در غير 
اين صورت قيمت كاموديتي ها به مرور تحت تأثير قرار 

خواهد گرفت.

به نظر مي رسد باالخره بعد  دالر
از چندسال، يك اجماع بر 
سر حذف ارز 4200توماني 
به وجود آمده و بــه گفته رئيس جمهور و 
وزير اقتصاد قرار اســت ارز 4200توماني 
به زودي حذف شود. آنطور كه وزير اقتصاد 
و نمايندگان مجلس مي گويند دولت قرار 
است از منابعي كه از محل حذف اين ارز 
به دســت مي آيد به مردم كارت اعتباري 

بدهد.
به گزارش همشــهري، در 5دهه گذشته 
تصميم هاي غيراقتصادي زيادي در ايران 
گرفته شده كه آثار زيانباري براي جامعه 
ايراني داشته است اما دالر 4200توماني 
از آن دســت تصميم هايي بود كه جنبه 
اجتماعي و رســانه اي پيدا كرد. سياست 
تخصيــص ارز 4200توماني به كاالهاي 
اساسي درست يك ماه قبل از خروج آمريكا 
از برجام در فروردين ماه1397 آغاز شــد 
و دولت از اين طريق قصد داشــت نسبت 
به سياســت هاي تحريمي دونالد ترامپ 
پيش دســتي كند؛ چراكــه تحريم هاي 
مالي، ورود ارز به كشور را نشانه رفته بود و 
مانع از ورود آن حتي از سوي كشور هاي 
همسايه مي شــد. با وجود اين بسياري از 
اقتصاددانان هشدار دادند كه تخصيص ارز 
4200توماني راهكار درستي براي مقابله 
با تحريم ها نيســت و ايران نيز بايد مانند 
مسكو سياست تخصيص ارز شناور را براي 
مقابله با تحريم هاي آمريكا در پيش بگيرد، 
اما دولت به اين انتقاد ها گوش نكرد. بيش 
از 40 ماه است كه سياست تخصيص ارز 
4200توماني دنبال مي شود و اين سياست 
به عنوان يك ارث براي دولت ســيزدهم 
برجاي گذاشته شد و از دولت جديد انتظار 
مي رفت كــه تكليف اين ميراث شــوم را 
روشن كند. حاال آنطور كه رئيس جمهور 
و وزير اقتصاد گفته اند بحــث حذف ارز 

4200توماني قطعي است.

حذف ارز 4200توماني 
آنطــور كــه ســيدابراهيم رئيســي 
دوشنبه شــب اعام كرد، براي بررســي 

حذف ارز 4200توماني جلســات زيادي 
برگزار شــده و اجماع براي حذف اين ارز 
ايجاد شده اســت. رئيس جمهور گفت: 
»براي بررسي حذف دالر 4200توماني 
جلســات مختلفي برگزار كرده ايم؛ همه 
واقفند كــه ارز 4200تومانــي به جيب 
دالالن مي رود. ايــن موضوع بايد اصاح 
شــود. ما اين كار را با غافگيــري دنبال 
نمي كنيم و به بازار و اقتصاد شــوك وارد 

نخواهيم كرد.« 
به دنبال ســخنان رئيس جمهور، ديروز 
احســان خاندوزي، وزير اقتصــاد هم از 
حذف ارز 4200توماني ســخن گفت و 
توضيح داد: مدت هاســت موضوع حذف 
ارز 4200توماني مطرح است اما اجرايي 
نمي شود و اين روند بايد تغيير كند. نبايد 
مانع فعاليت مولد بود، بلكه بايد هدايتگر 
مسير توسعه باشــيم. تصميم گيري در 
برخي نهادها به جيــب فعاالن اقتصادي 
هزينه بسياري را تحميل مي كند و قدرت 

رقابت را كاهش مي دهد.
هنوز مشخص نيســت در 40 ماه گذشته 
تحت تأثير تخصيــص ارز 4200توماني 
چه ميزان ارز بين دالالن توزيع شده، اما 
محاسبات و پژوهش هاي انجام شده نشان 
مي دهد كه تخصيص اين ارز براي واردات 
كاالهاي اساســي هيچ نقشي در كاهش 

تورم نداشته است.
هادي قوامي، معــاون وزيــر اقتصاد در 
اين باره مي گويد: ميانگين شاخص تورم 
در 3ســال اخير بيش از 120درصد بود، 
درحالي كه در اقام مهم ســبد خانواده 

ماننــد گوشــت گوســفند، 186درصد 
افزايش قيمت داشــتيم كه نشان دهنده 
آن است چيزي از ارز ترجيحي عايد سفره 
مردم نشده اســت. به گفته او تخصيص 
اين ارز، موجب خســارات متعدد ديگري 
مانند هدررفت منابع ارزشــمند ارزي به 
بي ثمرترين شــكل و توزيع وسيع رانت 

شده است.
اين اطاعــات نشــان مي دهــد كه در 
ماه هاي گذشته رانت زيادي با توزيع ارز 
4200توماني بين عــده اي خاص توزيع 
شــده و اكنون دولت با حــذف اين ارز از 
هدررفت منابع ارزي جلوگيري مي كند و 
اين منابع ارزي در حساب هاي دولت باقي 

خواهد ماند.

راهكار جايگزين
آنطور كه خبر ها نشــان مي دهد پس از 
حذف ارز 4200توماني قرار است دولت از 
محل منابعي كه با حذف ارز 4200توماني 
به دســت مي آيد، به مردم كارت اعتباري 
بدهد. منابع خبری همشهری می گويند 
تنها در اين ميان زمان اجرای طرح و تعداد 
افراد مشمول اين طرح هستند كه هنوز 
بين سازمان مديريت و وزارت اقتصاد برسر 
آن به توافق نرسيده اند. آيا همه مردم ايران 
اين كارت اعتباری را دريافت می كنند يا 

فقط يارانه بگيرها؟ 
اين موضوعي بود كــه ديروز وزير اقتصاد 
هم به آن اشــاره كرد و گفت: پيشــنهاد 
پرداخــت كارت اعتبــاري به جــاي ارز 
4200تومانی به مردم در ستاد اقتصادي 

به دنبال افزايش قيمت نفت، قيمت 
جهاني مواد پايه و فلزات هم با رشد 
مواجه شدند و اين مي تواند زمينه 

رشد بورس را فراهم كند
ستاد اقتصادي دولت، طرح پرداخت كارت اعتباري به جاي ارز 4200توماني به مردم را بررسي مي كند

رشد قيمت هاي جهاني 
فرصتي براي صعود بورس

دولت در حال بررسي است. براساس اين ارز 4200 توماني در پايان راه
طرح قرار اســت يارانه اي كه در قالب ارز 
4200توماني براي خريد كاالهاي اساسي 
اختصاص پيدا مي كرد به طور مستقيم به 
مردم داده شــود و پرداخت اين مبلغ در 
قالب كارت اعتباري خواهــد بود. هنوز 
مشخص نيســت مبلغي كه در اين طرح 
به مردم پرداخت مي شود چقدر است اما 
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون 
اقتصادي روز گذشــته در اين باره گفت: 
پيشنهاد مشــخص ما به دولت اين است 
كه اين مبلغ به صــورت مابه التفاوت و در 
قالب كارت هاي اعتبــاري به خود مردم 
داده شــود تا عدالت در مصرف سرانه در 
كشــور برقرار شــود؛ البته اختصاص ارز 
ترجيحي به تعدادي از كاال هاي اساســي 
مثل دارو، آرد و گنــدم به قوت خود باقي 
خواهد ماند، اما مابه التفاوت ارز ترجيحي 
برخي ديگر از كاال هاي اساسي به صورت 
كارت هاي اعتبــاري در اختيار مردم قرار 
مي گيرد و بستر اجراي اين طرح در دولت 

فراهم است.
پورابراهيمــي افــزود: اين طــرح ربطي 
به بحــث كوپن نــدارد، بلكــه موضوع 
كارت هاي اعتباري اســت كه نمونه آن 
را در كارت هــاي بنزين داريــم و مردم 
مي توانند تا 60ليتر بــا نرخ ارز ترجيحي 
بنزين بزننــد و اضافه مصــرف آن نيز با 
قيمت آزاد محاسبه مي شود؛ حسن اين 
كار به جز عدالت در مصرف كمك به توليد 
است؛ چراكه وضعيت توليد در كاال هاي 
اساسي نشان دهنده كاهش ميزان توليد 
در كشور اســت و دليل اصلي آن نرخ ارز 

4200توماني است.
او با بيــان اينكه اختصــاص كارت هاي 
اعتباري پيشنهاد مجلس است، گفت: اين 
كارت ها به كارت هاي سوخت براي خودرو 
شباهت دارد كه بر اساس آن هر فردي يك 
سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده كند 
با قيمت ترجيحي به اصطاح ســوخت را 
دريافت مي كند، درواقع مطابق ســهميه 
خود سوخت دريافت مي كند اما اگر مازاد 
بر آن سوخت بخواهد طبيعتاً با نرخ آزاد 
محاسبه مي شود، بنابراين شبيه اين مدل 
كارت سوخت، براي كارت اعتباري صادر 
مي شود تا ســبد خانوار كه امروز به دليل 
تورم كوچك شــده اســت از اين طريق 

جبران شود.
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جوالن كرونا در گيالن

فرشته رضايي
خبرنگار

هرچند پيك ششــم هنوز خيز برنداشــته، اما در كمين است تا 
خود را به تخت هاي بيمارستان ها برســاند. آن  هم در ايامي كه 
بسياري از مناسبت ها و سفرها با كمترين رعايت ايمني و رعايت 
فاصله اجتماعي انجام مي شود. ويروس كرونا در 2سال اخير جان 
بسياري از افراد را گرفت، اما به دليل رعايت نكردن پروتكل هاي 
بهداشتي و نرسيدن واكسيناسيون به سطح ايمني، پيك ششم 

مي تواند هر لحظه در گيالن آغاز شود.

موج هاي پي در پي گيالن
گيالن از استان هاي گردشگري كشــور است كه در 2سال اخير 
بارها شاهد حضور گردشــگران بوده اســت. تجمع بيش از حد 
مســافران و مردم بومي در مناطق گردشگري و باز بودن راه هاي 
مواصالتي موجب شده است گيالن همواره جزو استان هاي اول با 

رنگ قرمز در هر پيك كرونا باشد.
در موج پنجم كرونا حدود 2100بيمار مبتال در بيمارستان هاي 
گيالن بستري شدند كه نسبت به 4 خيز قبلي بي سابقه بود. حتي 
تمام تخت هاي بيمارستاني پر و 2بيمارستان صحرايي ايجاد شد.

بستري ۳۶۰ نفر در گيالن
اما آخرين آمار درباره ابتالي شهروندان گيالني به كرونا به ما چه 
مي گويد؟ سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي گيالن به همشهري 
مي گويد: هم اكنون كل بيماران بستري در گيالن 3۶0نفر هستند 
و در 24ســاعت اخير ۹2نفر به بيماران اضافه شدند. هم اكنون 
۵1بيمار بدحال كرونايي در آي سي يو بستري هستند. 3نفر هم 

تاكنون به  آي سي يو اضافه شده اند.
فردين مهرابيــان مي افزايد: توصيه ما به مردم اين اســت كه در 
كنار تزريق واكســن همچنان زدن ماسك و موازين بهداشتي را 
رعايت و از دورهمي ها پرهيز و از وسايل حفاظت فردي استفاده 
كنند. الزم است شهروندان توصيه هاي كلي را كه بارها اعالم شده 

رعايت كنند.
به گفته وي، هم اكنون 24۵پايگاه و مركز واكسيناسيون در گيالن 
و ۵۶مركز هم در رشت فعال هستند و با توجه به افزايش مجدد 

آمار كرونا الزم است مردم واكسيناسيون را جدي بگيرند.
مهرابيان درباره اينكه چقدر پيك ششم كرونا به ما نزديك است؟ 
به همشهري پاسخ مي دهد: پيك ششم بستگي به ميزان رعايت 
دستورالعمل ها و موازين بهداشــتي مردم دارد. اگر مردم رعايت 
كنند، وضعيت بهتر مي شود، اما اگر عادي انگاري كنند و فاصله 

اجتماعي را رعايت نكنند نگراني ما بيشتر مي شود.
براساس آمار دانشگاه علوم پزشــكي گيالن از سال ۹8 تاكنون 

۷0هزار بيمار كرونايي در گيالن تحت مداوا قرار گرفتند.
به گفته انــوش دهنادي مقدم، معاون درمان گيــالن، با توجه به 
اينكه واكسيناسيون دوز دوم در گيالن هنوز به 8۵درصد نرسيده 

رعايت پروتكل هاي بهداشتي همچنان الزامي است.
به گفته وي، يكي از خطراتي كه در كنار بيماري كرونا ســالمتي 
افراد را تهديد مي كند كوويد طوالني مــدت و عوارض آن اعم از 

عوارض قلبي و ريوي است.
با اين حال ميــزان رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در ســطح 
شهرستان رشت به حدود ۶۵درصد رســيده كه نسبت به هفته 

گذشته نشان دهنده كاهش است.

بستري ۲۰۵بيمار  در رشت
در رشت نيز بيشترين تعداد مبتاليان كرونا وجود دارد. فرماندار 
رشــت با بيان اينكه 20۵بيمار مبتال به كرونا در بيمارستان هاي 
شهرستان رشت بستري هستند از افزايش 12درصدي بيماران 

نسبت به هفته گذشته خبر مي دهد.
اين مقام مســئول درباره ميزان دقت و نظارت در انجام موازين 
بهداشــتي در اصناف بيان مي كند: هفته گذشته از 2123واحد 
صنفي در اين شهرستان بازديد شد كه از اين تعداد به 11۹واحد 
اخطار داده شد و ۹واحد صنفي به دليل رعايت نكردن پروتكل هاي 

بهداشتي پلمب شدند.

موج بعدي در كمين عادي انگاران
كارشناس بهداشتي و پزشكان استان گيالن با تأكيد بر ضرورت 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي براي قطع زنجيره انتقال ويروس 
كرونا در كنار واكسيناســيون از عادي انگاري مردم ابراز نگراني 
مي كند و مي گويد: اگر بــه پروتكل ها بي توجهي شــود و مردم 

سهل انگار باشند موج بعدي كرونا دور از انتظار نيست.
علي غريب با بيان اينكه رعايت پروتكل هاي بهداشتي همچنان 
مورد تأكيد اســت، مي افزايد: همه مــا بايد در مــورد عمل به 
توصيه هاي بهداشتي و پيشگيري از انتشار ويروس كرونا احساس 

مسئوليت كنيم.
وي با بيان اينكه اگر چه واكسيناســيون ســرعت گرفته اما بايد 
توجه شود كه رعايت توصيه هاي بهداشتي در كنار واكسيناسيون 
ضروري است، می گويد: رعايت فاصله فيزيكي، استفاده از ماسك، 
پرهيز از مســافرت ها و تجمعات ازجمله پروتكل هايي است كه 

عمل به آن براي دوري از كرونا اهميت بسزايي دارد.
         

براساس اعالم مسئوالن، تاكنون ۹42هزار و ۵00دوز واكسن در 
شهرستان رشــت به گروه هاي هدف تزريق شد كه از اين تعداد 
۶3۷هزار دوز نخست و 30۵هزار و ۵00دوز دوم را شامل مي شود. 
شهرستان رشت با 881هزار نفر در وضعيت زرد كرونايي قرار دارد 
كه براساس آخرين ارزيابي نرم افزار ماسك اعالم شده در جمعه 

گذشته، نسبت به هفته قبل تغييري نداشت.

۶ســال قبل طــرح اجراي 
تلــه كـــــابين در جنــگل گزارش

ناهارخــوران و در محدوده 
زيرنظــر شــهرداري گــرگان بــا وجــود 
مخالفت هاي گسترده و كارشناسي از سوي 

شورا و شهرداري گرگان مصوب شد.
اين طرح براي اجرا نيازمند مطالعات ارزيابي 
اثرات محيط زيســتي و دريافت مجوزهاي 
الزم از سوي سازمان محيط زيست، سازمان 
جنگلداري و مراتع و شــوراي عالي معماري 
و شهرســازي بود. پــس از دريافت مجوز، 
مخالفان كه معتقــد بودند اين طرح نابودي 
جنگل ها را در پي دارد و فاقد توجيه اقتصادي 
است، پيگيري هايي را در اين باره انجام دادند. 
در نتيجه مجوز طرح لغو شد و حاال و درست 
چند روز پس از لغو مجدد طرح، شوراي شهر 
و شهرداري در حال پيگيري براي بازگرداندن 
مصوبه اي هستند كه پاي مديران بسياري از 
دستگاه ها را به مراجع نظارتي كشانده است.

۲بار ابطال مجوز
رئيس شوراي شهر گرگان با بيان اينكه اين 
مجوزها دي سال گذشته دريافت شده است 
به همشهري مي گويد: با توجه به اينكه محل 
اجراي طرح تله كابين گرگان بيش از ۵هكتار 
مســاحت دارد، طبق قانون بايد طرح  جامع 
زيســت محيطي آن اخذ شــود درحالي كه 
تاكنون به اين مورد اشاره نشده بود. به گفته 
صفرعلي پايين محلي، تاكنون اين طرح 2بار 
در شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 
شده اســت و ابطال مجدد مجوزهاي آن از 

سوي اين شوراي عالي قابل پذيرش نيست.

كوچك سازي طرح 
رئيس كميسيون گردشــگري گرگان هم 
با بيان اينكه براســاس موارد طرح شده در 
شوراي عالي شهرسازي، عالوه بر ابطال همه 
مجوزها، مديران صادركننــده هم بايد در 
مراجع نظارتي پاسخگو باشند به همشهري 
مي گويد: رويكــرد حاكم بر شــوراي عالي 
معماري و شهرسازي كشــور به تله كابين 
گرگان مطلوب نيســت. قرار بــود عمليات 
اجرايــي تله كابيــن گــرگان در زميني به 
مســاحت 10هزار و ۵00مترمربع اجرايي 
شود كه در كنار آن ســاخت يك مجموعه 
فروشــگاهي، پاركينگ و سالن همايش نيز 
پيش بيني شده بود اما اكنون همه مجوزها 

لغو شده است.

علي اكبر بصيرنيا با اشاره به اينكه تله كابين 
گرگان در جلسه اخير شوراي عالي معماري 
و شهرســازي مطــرح و به دليل نداشــتن 
مجوز زيســت محيطي رد شــد، مي افزايد: 
همه افرادي كه 14مجوز اين طرح را صادر 
كرده اند بايد به دليل كوچك ســازي طرح 
به بازرســي مراجعه كنند زيــرا ابعاد طرح 
به صورت غيرواقعي مطرح شــده بود، اما با 
نمايندگان استان براي پيگيري مجوز دوباره 

اجراي طرح رايزني مي كنيم.

جعل مطالبه مردمي 
اما اين تنها اقدام شــهرداري و شوراي شهر 
گرگان براي تغيير مختصــات طرح نبوده 
است. در تابستاني كه گذشت شهرداري هاي 
مناطق شــهر گرگان در مبــادي ورودي از 
مراجعه كنندگان مي خواستند پاي طوماري 
را بــراي حمايت از اجراي طــرح تله كابين 
ناهارخوران امضا كنند؛ امضايي كه به گفته 
مدير روابط عمومي شهرداري گرگان فقط 
با مشاركت و همكاري شهرداري جمع آوري 

شد و شهرداري خود باني آن نبوده است.
آرش پوالديــان در اين باره به همشــهري 
مي گويد: گروهــي به شــهرداري مراجعه 
كردند و خواســتند با همكاري شــهرداري 
براي جلب رضايت شــوراي عالي معماري و 
شهرسازي طوماري از سوي مردم تهيه كنند 
و درخواست كردند اين كار را در ساختمان 
شــهرداري ها انجام دهند و شهرداري فقط 
موافقت كرد اما اين اقدام از سوي شهرداري 

نبود.
حاال اما با وجود همه تالش ها طرحي كه طي 
۶سال گذشته بارها محل بحث بوده به طور 
كامل رد شــده است اما شــورا و شهرداري 
گرگان همچنان پيگير اخــذ مجوز دوباره 

براي آن هستند.

مخالفان چه مي گويند؟
موافقان ايــن طرح معتقدنــد اجراي طرح 

تله كابين جنگل ناهارخوران فرصتي مناسب 
براي افزايش ظرفيت گردشــگري اســتان 
گلستان محســوب مي شــود اما مخالفان 
مي گويند با انجام اين طرح و تعريض جاده 
دسترســي براي حمل تجهيزات و دكل ها 
صدها درخت ارزشــمند ممرز و بلوط قطع 
خواهند شد. از سوی ديگري موضوع افزايش 
قيمت اراضي اين محــدوده از جنگل هاي 
هيركاني پس از اجراي طرح نيز مطرح است 
كه منجر به افزايش ساخت وساز و بارگذاري 
گســترده بر اين ميراث جهاني و پهنه ملي 

مي شود.
يك كارشناس محيط زيســت و از مخالفان 
اجراي طــرح تله كابيــن ناهارخــوران به 
همشــهري مي گويد: تعــداد قابل توجهي 
درخت در محــل ســاخت تله كابين قطع 
خواهد شد. شــهرداري از ابتدا اين موضوع 
را رد مي كرد اما به تازگي مشــخص شــد 
طرح ارائه شــده براي گرفتن مجوز كوچك 
شده است. همچنين جاده جنگلي موجود 
به منظور عبور و مرور تعريــض و عرض آن 
حداقل 2برابر خواهد شد كه اگر چنين نشود 
عجيب خواهد بود چون تله كابين بارگذاري 
مشخص ترافيكي همراه خود خواهد آورد. 
اين طرح به خودي خود منجر به  افزايش بار 
ترافيكي ناهارخوران خواهد شد كه هم اكنون 
نيز اشباع اســت و توان اكولوژيكي بيش از 

اين ندارد.
صابر معصومــي با بيــان اينكــه تكليف 
سياســت هاي شــهرداري گرگان در اين 
منطقه روشن نيســت، مي افزايد: به عنوان 
مثل بــراي كاهش بــار ترافيكي مســير 
ناهارخوران كه فقط يك مسير است و جاده 
جايگزين ندارد، النگ دره پياده راه مي شود 
و از سوي ديگر طرحي تصويب خواهد شد 
كه بار ترافيكي منطقه را به توان چند برابري 

مي رساند.
او توضيح مي دهد: فــارغ از اينكه طرح هاي 
تله كابين در كشور چقدر سودده يا زيان ده 

هســتند جانمايي تله كابيــن در هزارپيچ 
منطقي تــر به نظــر مي رســد؛ مكاني كه 
درصورت ســودآوري طرح به توزيع ثروت 
در گرگان كمــك مي كند نــه مكاني كه با 
افزايش قيمت اراضي حاشــيه اي ثروت بر 
ثروت مالكان آن منطقــه اضافه كند. خود 
اين موضوع يكي از داليــل مقاومت در برابر 
بر هم خوردن مصوبه اجــراي تله كابين در 
ناهارخوران است. شــما در چند منطقه از 
دنيا ســراغ داريد كه طرح هاي توســعه بر 
محور مناطق ثروتمندنشــين استوار باشد؟ 
دقت كنيد مي گوييم طرح توسعه و براساس 
سياست هاي محروميت زدايي كشور، اجراي 
اين طرح در محــدوده ناهارخوران عالوه بر 
آسيب باالي محيط زيســتي و از بين بردن 
منابع ملي مغاير همه سياســت هاي كشور 

است.
معصومي با اشــاره بــه تهيه فهرســتي از 
ذي نفعان اراضي درصورت ساخت تله كابين 
ناهارخوران، می گويد: اين موضوع تا جايي 
اهميت دارد كه شهرداري گرگان تالش كرده 
اســت ابعاد حقيقي طرح را از چشم مراجع 
باالدســت پنهان نگه دارد و همين موضوع 

نكته هاي زيادي دارد.
او ادامه مي دهــد: هم اكنون مطالبه مردمي 
نه بر لغو كامل مصوبه بلكه بر ساخت آن در 
منطقه ديگري اســت؛ فرصتي كه مي تواند 
به نفــع منطقه ديگــري در اســتان از آن 
استفاده كرد. گرچه بايد ديد در شرايطي كه 
تله كابين هاي رامسر و نمك آبرود هم زيان ده 
هستند، آيا ساخت تله كابين گرگان صرفه 

اقتصادي دارد يا خير؟
         

با انتشــار خبر كلنگ زني تله كابين گرگان 
نخســتين واكنش ها از ســوي كنشگران 
محيط زيست و منابع طبيعي گلستان آغاز 
شــد. كمپين نه به تله كابين در جنگل هاي 
هيركاني، يكــي از اين واكنش هــا بود كه 
توانست فقط در مدت 2روز در حدود ۵هزار 

عضو جذب و امضا گردآوري كند.
با وجود مخالفت هاي گســترده در محافل 
كارشناســي و مطالبــه مردمــي اما طرح 
تله كابين ناهارخوران در نهايت با شعار توسعه 
گردشــگري در دي ۹۹ مجوز شوراي عالي 
معماري و شهرسازي كشور را گرفت؛ مجوزي 
كه عمرش بــه درازا نرســيد. اكنون و پس 
از آشكار شــدن اينكه قرار بود در تله كابين 
اقداماتي غيراز آنچه به مســئوالن باالدست 
گفته مي شود، انجام شود، هنوز هم مديران 
شــهري گرگان در پي اخذ دوبــاره مجوز 

هستند.

پيك ششم چقدر به ما نزديك است؟

تله كابين ناهارخوران در كشاكش لغو و اجرا
شوراي شهر و شهرداري گرگان در حال پيگيري بازگرداندن مصوبه اي هستند كه پاي مديران را به مراجع نظارتي كشانده است

ستاره حجتي
خبرنگار

در آســتانه فصل سرما، مردم 
زلزله زده ۵استان خوزستان، زلزله

 ، ي ر بختيــا ل و محا ر چها
كهگيلويه وبويراحمــد، كرمان و خراســان 
شمالي چشم انتظارند تا ســرپناهي داشته 
باشند. زلزله  زدگان سي سخت كه چند ماهي 
است از بروز زلزله در شهرشان مي گذرد اكنون 
منتظر تحويــل خانه هايشــان هســتند، 
درحالي كه مردم زلزله زده كوهرنگ و انديكا 
چشــم انتظارند تا بلكه فضايــي موقت مثل 
كانكس يا خانه اجاره اي براي سكونت  شــان 
مهيا شود. كاهش دماي هوا آنطور كه سازمان 
هواشناســي در روزهاي گذشته اعالم كرده 
است مي تواند مشــكالت اين زلزله زدگان را 
چندبرابر كند؛ آن هم درحالي كه بارش ها آغاز 
خواهد شد و هيچ چادري توان گرفتن سرماي 

پاييز را ندارد.

۲۰۰خانوار بي سرپناه
12مهر بــود كه زلزلــه ۵/۷ريشــتري مرز 
استان هاي چهارمحال و بختياري و خوزستان 
را لرزاند و روستاهاي منطقه كوهرنگ از اين 
لرزش آسيب بسيار ديدند. مديركل مديريت 
بحران چهارمحال و بختيــاري با بيان اينكه 
223روستا و 3شــهر درگير زلزله شدند كه 
10۶روســتا در زلزله خسارت ديده است، به 
همشهري مي گويد: هم اكنون 200خانوار در 
چادر زندگي مي كنند و اسكان اضطراري داده 
شده اند. منطقه، صب العبور و كوهستاني است 
و هنوز نيروهاي امدادي در حال پايش هستند 
تا درصورت وجود خسارت هاي ديگر آنها را 

گزارش كنند. 
خســرو كياني مي افزايــد: البتــه به دليل 
سردسيربودن منطقه، اسكان در چادر به زودي 
به اسكان موقت تبديل خواهد شد. هرچند 
در اين منطقه كوهستاني نمي توان كانكس 
استفاده كرد و بايد خانه هاي استيجاري تهيه 

شود تا مردم در چادر نمانند.
وي با اشاره به اينكه باتوجه به شرايط جوي 

و حادثه خيزبــودن منطقــه ممكن اســت 
خسارت هاي قبلي تشــديد شود، می گويد: 
پس لرزه هاي منطقه هم هنوز تمام نشــده 
است و دو تيم واكنش سريع در منطقه وجود 
دارد كه اگر حادثــه جديدي پيش آمد آن را 

مديريت كنند.

امكانات نداريم 
گراب، يكي از روســتاهايي اســت كه از اين 
زلزله آسيب بسيار ديده است. دهيار روستاي 
گراب از بخش بازفت به همشهري مي گويد: 
در روســتاي ما 20خانواده در چادر زندگي 
مي كنند، حتي خود من هم به همراه خانواده ام 

شب ها در چادر زندگي مي كنيم.
اقبال صفدرنژاد با بيان اينكه روستا كال نياز به 
بازسازي دارد، می گويد: بعضي خانه ها خشت 
و گلي است و اصال قابل ســكونت نيستند. 
فصل سرما هم در پيش است و فرصت زيادي 
براي بازســازي خانه ها وجود ندارد. از دولت 
مي خواهيم كه  تا بارش ها شروع نشده است 

كاري براي مردم منطقه انجام دهند.
وي با اشاره به اينكه كمبود مواد غذايي هم در 
روستا وجود دارد، می افزايد: خانه بهورز روستا 
سالم مانده است و مردم براي انجام كارهاي 
بهداشتي به خانه ايشان مراجعه مي كنند، اما 

اين يك خانه كافي نيست.

روستاييان انديكا نيازمند اسكان
شهرستان انديكا با حدود 80هزار نفر جمعيت 
و ۵۹۵روستا در كوهستان زاگرس واقع شده 
و ۹0درصد جمعيت آن در روستاها و مناطق 
عشايري زندگي مي كنند كه زلزله ها، چهره 
محروميت اين شهرســتان را بيش از پيش 
نشان داد. بيشترين خسارت به بخش چلوي 
اين شهرستان وارد شد. به گفته بخشدار چلو، 
حدود ۶0روســتاي باالي 20خانوار در اين 
بخش آسيب ديده و 30روستا به كلي تخريب 
شده است. طبق برآورد اوليه 1000-1۵00 
واحد مسكوني و 20مدرسه بر اثر زمين لرزه ها 
آسيب جدي ديده و از جمعيت ۹۹4۵نفري 
اين بخش ۷هزار نفر در معرض خسارت زلزله 

بودند و اكنون آواره هستند.

كپرسازي براي فصل سرما
روســتاهاي منطقه كمفه در بخش چلوي 
شهرســتان انديكا كه شــامل ۵روســتا با 
12۵خانــوار )۷۵0 نفر جمعيت( اســت در 
زمين لرزه ها تخريب و بســياري از دام هاي 
روســتاييان تلف شــدند. اين روســتا جزو 
دورافتاده ترين و مرتفع ترين مناطقي است 
كه به همين دليل امدادرساني به آنها با تأخير 
بسيار همراه بود. يكي از اهالي روستاي كمفه 
از فرارســيدن ســرماي پاييز اظهار نگراني 
مي كند و به همشهري مي گويد: اين منطقه 
بسيار صعب العبور اســت و هوا رو به سردي 
مي رود. همه خانه هاي روستا در زلزله خراب 
شده است و مردم سرپناهي ندارند. اهالي اين 
منطقه عشاير كوچ نشين هستند كه شهريور 
به اينجا مي آيند. چند روز ديگر باران ها شروع 
مي شود و مردم بالتكليف هستند. مسئوالن 
وعده دادند مشكل مردم را حل كنند، چادر 
بياورند يا امكاناتي بدهند كه بتوانيم سرپناه 
موقتي بسازيم تا زمستان را در آن سر كنيم. 
گفتند برايمان »لوله و پليــت« مي آورند تا 
بتوانيم با كاهگل، كپرهايي درست كنيم كه از 
برف و باران در امان باشيم. ما هم قبول كرديم 
چون تا سرماي پاييز و زمستان چيزي نمانده 

و االن نمي شود خانه ساخت.

اسكان موقت در زرند
از زلزله زرند 4روز بيشتر نمي گذرد؛ زلزله اي 
كه گرچه خسارت نداشــت اما به خانه هاي 

300روستا در زلزله آسيب وارد كرد.
مديركل مديريت بحران كرمان به همشهري 
مي گويد: باتوجه به اينكه شــدت زمين لرزه 
زياد بود اما به دليل مقاوم سازي منازل شهري 
و روستايي كه در سال هاي اخير انجام شده 
است، منازل مســكوني تخريب نشدند البته 
بعضي از منازل بين 10تا 80درصد آســيب 
ديده است. تعداد اين افراد كم است و كساني 
هستند كه از فرصت بهسازي كه در سال هاي 

اخير فراهم شده بود، استفاده نكرده اند.
مجيد سعيدي مي افزايد: تا االن تعداد كساني 
كه براي اسكان آنها چادر درنظر گرفته شده 
است 8خانوار اســت. البته تعداد افرادي  كه 

خانه هايشان آسيب ديده بيشــتر است اما 
بعضي در جــاي ديگري خانــه دارند و براي 
سكونت به خانه هاي ديگري كه دارند رفته اند. 

روستاييان آسيب ديده
دهزوئيه يكي از روســتاهايي است كه در اين 
زلزله آسيب ديده است. عضو شوراي روستاي 
دهزوئيه شهرســتان كوه بنان به همشهري 
مي گويد: االن چند روز است از زلزله گذشته 
اســت و فقط به ما چند چادر داده اند، پس از 
بازديد آقاي استاندار هم قرار شد به  ما كانكس 
بدهند اما هنوز به دســت ما نرســيده است. 
14خانواده در روســتاي مــا در چادر زندگي 
مي كردند، از بين آنها تعدادي توانايي زندگي 
در چادر را نداشــتند به همين دليل به منزل 
اقوامشان در زرند منتقل شده اند، البته چون 
دامداري و كشــاورزي دارند روزها به روستا 
برمي گردند اما شب ها چون امكان خوابيدن 
ندارند به زرند برمي گردنــد. مصطفوي ادامه 
مي دهد: 8خانواده ديگر در روســتاي ما باقي 
مانده است كه به آنها چادر داده اند، اما به خاطر 
وســايل و دام هايشــان در چادر نمي مانند و 
شــب ها داخل ماشــين مي خوابنــد. اينها 
نمي توانند جايي بروند، يك نفر خودش معلول 
است و يك خانواده هم فرزند معلول دارد. باقي 
هم زنان مسني هســتند كه واقعا زندگي در 
چادر براي آنها دشوار است.وي درباره مشكالت 
روستا می گويد: روستاي ما قدمت بسياري دارد 
اما هنوز گاز و آب لوله كشي ندارد. حاال هم زلزله 

آمده و شرايط بسيار سخت تر شده است.

9۰خانوار منتظر تكميل خانه
زلزله ۵/۶ريشــتري چهارشــنبه 2۹بهمن 
13۹۹، شهر سي سخت كهگيلويه و بويراحمد 
را چنان لرزاند كه هنوز خسارات آن جبران 
نشده اســت و خانواده هاي زيادي هنوز هم 
به خانه هاي خودشــان بازنگشته اند. معاون 
بازسازي و بهســازي بنياد مســكن استان 
كهگيلويه وبويراحمد به همشهري مي گويد: 
هم اكنون حدود ۹0خانوار در كانكس زندگي 
مي كنند، خانه هاي اين افراد در حال ساخت 
است و پس از پايان ساخت وساز مي توانند در 

خانه هاي خود زندگي كنند.
سهراب اصالت زاده مي افزايد: تمام تالش ما 
اين است كه پس از آبان هيچ كس در كانكس 
زندگي نكند و خانه ها تكميل شود. مديركل 
مديريت بحــران كهگيلويه وبوير احمد هم 
به همشــهري مي گويد: هم اكنون بيشــتر 
خانه ها ســاخته  و بعضي بهره برداري شده 
است و بعضي نيمه كاره هستند. در خانه هاي 
شهري 234مورد و در روستاها 1۹2مورد به 
بهره برداري رسيده است و باقي خانه ها تا پايان 
آبان تمام خواهد شد تا پيش از سردشدن هوا 
مردم به خانه هاي خودشان برگردند.محمد 
محمدي مي افزايد: كساني كه خانه  هايشان 
تكميل نيست هم جايي ساكن شده اند و ديگر 

كسي در كانكس سكونت ندارد.

زلزله زده اي چادرنشين نيست
ارديبهشــت امســال هم از زلزله بي نصيب 
خراسان شــمالي  سنخواســت  نبــود. 

2۷ارديبهشت ماه لرزيد و آنطور كه استاندار 
اول مهر اعالم كرده بــود 143خانوار تا آن 
زمان در چادر زندگي مي كردند. با اين حال 
مديركل مديريت بحران خراسان شمالي به 
همشهري مي گويد: االن همه خانواده هايي 
كه تا اوايل مهر در چــادر زندگي مي كردند 
اسكان داده شده  اند و در مدارس، دهياري ها، 
خانه اقوام يــا خانه هاي اجــاره اي زندگي 
مي كنند. اولويت ساخت خانه هم با همين 
143خانواري اســت كه در چــادر زندگي 
مي كردند. ايــن واحدها تا نيمــه اول آبان 
تكميل خواهد شــد تا به خانواده ها تحويل 
داده شــود. جواد نظري با بيان اينكه زلزله 
3شهرستان گرمه، جاجرم، مانه و سملقان را 
تحت تأثير قرار داده بود، می گويد: البته تا اين 
زمان واحدهاي خيلي بيشتري آماده خواهد 
شد اما اين 143واحد چون ساكنانش اسكان 

داده شده اند در اولويت قرار دارند.
وي مي افزايد: بازســازي اين واحدها توسط 
ستاد بازسازي استان نظارت مي شود. البته 
خود صاحبان منازل هم همــكاري كرده و 

كمك مي كنند تا زودتر ساخته شود.
         

روزهاي ســرد پاييز و زمستان نزديك است، 
زلزلــه زدگان منتظر نگاه جدي مســئوالن 
هستند، بســياري از آنها هنوز درگير تامين 
نيازهاي اوليه هستند اما اين چيزي از اهميت 
نيازشان به مســكن كم نمي كند؛ مسكني 
كه سرپناه است و بي ســرپناهي در زمستان 

مي تواند فاجعه آفرين شود.

منطقه زلزله زده سنخواست   عكس: تسنيم

حميده پازوكي
خبرنگار
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فقر حركتي و پوكي استخوان در زنان
هر چند هشــدارها درباره اضافه وزن و چاقي به عنوان عوارض فقر حركتي در دوران كرونا درباره كودكان و 
نوجوانان پررنگ تر است، اما ساير گروه هاي سني نيز دست به گريبان عوارض كم تحركي هستند. رئيس انجمن 
فيزيوتراپي ايران در اين باره مي گويد: »برآوردهاي ميداني نشان مي دهد كه مراجعه زنان باالي 40  و 50سال 
به مراكز فيزيوتراپي در دوران كرونا كه مبتال به درد استخواني ناشي از پوكي استخوان شده  اند، افزايش يافته 
است. اين زنان از يك طرف به خاطر كاهش يا ترك فعاليت هاي فيزيكي خارج از خانه در معرض كاهش قوام 
استخوان قرار گرفته اند و از طرف ديگر به دليل اينكه در حول و حوش دوران يائسگي و بعد از يائسگي هستند، 
مقداري پوكي استخوان به دليل تغييرات هورموني در آنها ايجاد مي شود. قرنطينه، عدم فعاليت فيزيكي 
مناسب، كم شدن خروج از منزل، مراجعه نكردن به باشگاه هاي ورزشي و... در اين رده سني منجر به تشديد 

مشكالت آنها شده است.«

ث
مك

يادداشت

روزهاي ناخوش هالل احمر
  نيمه دوم هر سال يعني در فصل پاييز 
و زمســتان، كشــور درگير بيشترين 
حوادث طبيعي مي شــود؛ از ســيل و 
كوالك گرفته تا حوادث ترافيكي و جاده اي و كوهســتاني. حتي 
بيشتر زلزله هاي بزرگ هم در همين 2فصل رخ داده است؛ زلزله هاي 
بزرگي مثل كرمانشاه و بم. بنابراين ضرورت آمادگي هر چه بيشتر 
هالل احمر براي مواجهه با اين حوادث احتمالي امري بديهي است 
و اين ســازمان امدادي براي كسب آمادگي بيشــتر بايد انسجام 
دروني داشته باشد. اين در حالي اســت كه تاكنون 7ماه است كه 
جلسه شوراي عالي اين نهاد برگزار نشــده و وضعيت مديريت آن 
هم بالتكليف اســت. نه رئيس فعلي دل قرصي بــراي ماندن در 
اين جايگاه دارد و نه نفر جديدي معرفي و جايگزين مي شــود. در 
داخل هالل احمر هم مدام حرف هاي ضدونقيضي شنيده مي شود 
كه نشان دهنده تشتت، ســردرگمي و نارضايتي است. امدادگران 
خواسته هاي بحقي دارند كه تحقق نيافته و اوضاع مالي و پشتيباني 
هم چندان روبه راه نيســت. در اين وضعيت بالتكليفي، بيشــتر از 
همه مردم ضرر مي بينند و چنانچه حادثه بزرگي رخ دهد دود اين 
وضعيت به چشم آنها مي رود. به نظر مي رسد دولت سيزدهم هرچه 
سريع تر بايد تكليف آينده اين نهاد امدادي را مشخص كند تا انسجام 
و وحدت دروني هالل احمر بيش از گذشته تقويت شود. فرداروزي 
كه خداي نكرده حادثه اي ما را خبر كند، ديگر هيچ عذر و بهانه اي 

پذيرفته نيست.

پاسخ به يك گزارش

مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
درباره گزارش روزنامه همشهري با عنوان »افسردگي؛ بحراني فراتر از كرونا« 
كه در بيستم شهريور امسال در همين صفحه چاپ شده است، پاسخي 
ارسال كرده كه به شرح زير است: »برنامه هاي ادغام يافته حوزه سالمت 
روان در نظام مراقبت هاي بهداشــتي اوليه مانند برنامه هاي تشخيص و 
مراقبت اختالالت روانپزشكي و برنامه پيشگيري از خودكشي هم اكنون در 
سراسر كشور از طريق پايگاه هاي سالمت و مراكز خدمات جامع سالمت 
و توسط پزشكان و روانشناسان آموزش ديده اين حوزه در حال اجر است. 
عالوه بر اين برنامه ها، تعدادی برنامه اختصاصي نيز براي مديريت عوارض 
رواني اجتماعي به دنبال همه گيري كرونا در جمعيت عمومي از ســال 
گذشته اجرايي شده است. اين برنامه ها عبارتند از راه اندازي خط مشاوره 
روانشناختي4030، برنامه مداخله روانشناختي در سوگ و برنامه سالمت 
روان بهبود يافتگان كرونا بوده كه هم اكنون در نظام سالمت جاري هستند. 
در اين برنامه ها، افراد در معرض خطر بروز اختالالت روانپزشــكي، مورد 
غربالگري اوليه سالمت روان قرار گرفته و سپس افراد با عالئم مثبت براي 
دريافت خدمات پزشكي و روانپزشكي و دريافت مداخالت روانشناختي 

ارجاع مي شوند.«

 شــيوع كرونا در كنار چالش بزرگي كه 
به طور مســتقيم براي سالمت عمومي گزارش

ايجاد كــرد، پيامدهاي غيرمســتقيم 
بسياري را در اين زمينه به دنبال داشت؛ پيامدهايي كه 
اين روزها شايد در ســايه بزرگي آمارهاي مرگ ومير 
كرونايي به چشــم نمي آيند، اما ممكن است در آينده 
نزديك تبديل به ابرچالش هاي نظام ســالمت شوند. 
مسئله چاقي از اين دست پيامدهاي كروناست كه تاكنون 
چندان مورد توجه قرار نگرفته و مي تواند سالمت نسلي را 
در معــرض خطر قــرار دهــد. در پي شــيوع كرونا، 
فاصله گذاري و پرهيز از اجتماعات به عنوان مهم ترين راه 
پيشگيري مطرح شد و به همين سبب، شاهد دوركاري 
كارمندان، مجازي شــدن آموزش و تعطيلي مدارس، 
دانشگاه ها و مراكز ورزشي بوديم؛ مسئله اي كه به كاهش 
قابل توجه فعاليت هاي حركتي در جامعه دامن زد و حاال 
اين كم تحركي، منجر به بروز چاقي در گروه هاي سني 

مختلف، خصوصا كودكان و نوجوانان شده است.
اين معضل آنچنــان بزرگ شــده كه روز دوشــنبه، 
بيست وششم مهرماه، زهرا شمس احسان، عضو شوراي 
شهر تهران به ايسنا گفت:  براساس آمار هم اكنون حدود 
60درصد جمعيت تهران اصوال ورزش نمي كنند. سهم 
بزرگي از 40درصد ورزشكار هم پياده روي  و سهم بسيار 
كوچكي از مردم تهران از باشگاه هاي ورزشي استفاده 
مي كنند.« او بالفاصله به مســئله كودكان و نوجوانان 
پرداخت و توضيح داد: »در يك ســال و نيم گذشــته، 
كرونا سبب شد تا بسياري از كودكان نتوانند در فضاي 

باز پارك ها حضور داشته باشند و همين موضوع سبب 
نگراني هايي در حوزه چاقي كودكان شده كه اگر فوري 
اصالح نشود مي تواند در آينده آسيب هاي جدي به همراه 
داشته باشد كه در همين راستا در تدوين سياست هاي 
كالن و برنامه ريزي در حوزه پايتخت، ورزش همگاني از 

موضوعاتي است كه در صدر امور قرار دارد.«
اين عضو شوراي شــهر تنها كسي نيست كه خطر فقر 
حركتي و چاقي جامعه ايراني را هشــدار داده اســت. 
احمد مؤذن زاده، رئيس انجمن فيزيوتراپي ايران هم در 
اين باره به همشهري گفت: »قبل از دوران پاندمي كرونا 
هم مسئله افزايش وزن در جامعه به خصوص كودكان را 
داشتيم، اما اآلن به واسطه فقدان و فقر حركتي و كاهش 
فعاليت هاي فيزيكي و ورزشي و همچنين تغذيه مازاد 
بر نياز، ميزان شــيوع اضافه وزن در كودكان و نوجوانان 

بيشتر شده است.«
او افزود: »قبــل از كرونا ميــزان چاقــي در كودكان 
و نوجوانان حــدود 10تا 15درصد بود، ولي براســاس 
پيمايش هاي معتبر انجمن تغذيه و بررســي هايي كه 
توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور صورت گرفته 
است، اين آمار در 1.5سال اخير به واسطه كرونا 35درصد 
افزايش پيدا كرده است؛ به طوري كه اكنون مي توانيم 
بگوييم حدود نصف جمعيت كــودكان و نوجوانان در 
كشور دچار اضافه وزن هستند و اين ناشي از فقدان يا 

فقر حركتي است.«

40درصد دانش آموزان تهراني چاق هستند
كم تحركي كــودكان و نوجوانان موضوعي اســت كه 
مســئوالن آموزش و پرورش هم نگران آن هســتند و 
معتقدند كه اگــر زودتر بــراي آن فكري نشــود، در 

آينده نزديــك تبديل به معضلي بزرگ خواهد شــد. 
مهرزاد حميدي، معاون تربيت بدني و ســالمت وزارت 
آموزش وپرورش دربــاره يكي از نتايــج پژوهش اين 
وزارتخانه درباره كم تحركي دانش آموزان به همشهري 
گفت: »فقط فعاليت هــاي ورزشــي دانش آموزان در 
دوران كرونا محدود نشده، بلكه تعداد قدم هاي آنها در 
دوره پاندمي به طور متوسط روزانه 5هزار قدم كاهش 
پيدا كرده اســت. درواقع چون آموزش مجازي شــد، 
دانش آموزان مجبور به نشستن پشت كامپيوتر، تبلت 
و گوشي هوشمند شدند و حتي آن فرصت تحرك بدني 
ناشي از رفت وآمد بين مدرسه و خانه را هم از دست دادند؛ 
بنابراين مشاهدات و پيمايش ها نشــان داد كه يكباره 
دانش آموزان با افزايش شديد وزن روبه رو شدند. عالوه بر 
اين، وقتي كودك در محيط كالس حضوري باشد، ديگر 
ريزه خواري نمي كند، اما وقتي در خانه است حتي اگر نان 

خالي هم بخورد، وزنش باال مي رود.« 
وزارت آموزش وپرورش در سال1395 كه هنوز خبري 
از كرونا نبود، يك تحقيق ملــي در جمعيت نزديك به 
13ميليون دانش آموز كشور انجام داد كه نشان مي داد 
21.2درصد دانش آموزان كشور داراي اضافه وزن و چاقي 
هستند. آموزش و پرورش در دوران كرونا هم اين طرح 
ملي را دوباره اجرا كرد كه حميدي درباره آن مي گويد: 
»طرح كنترل وزن و چاقي )كــوچ( در مهر ماه1399 
ابالغ و در آزمون اوليه قــد و وزن 13ميليون و290هزار 
دانش آموز در ســامانه دانش آموزي ســناد ثبت شد. 
در ســنجش اوليه طرح كوچ در كشــور 30.1درصد 
دانش آموزان كل كشــور داراي اضافــه وزن و چاقي، 
63.9درصــد دانش آمــوزان وزن طبيعــي و 6درصد 
دانش آموزان خيلي الغر و الغر بودند.« بنابراين براساس 
پيمايش هاي وزارت آموزش و پرورش، افزايش چاقي 
در بين دانش آموزان حدود 10درصد نسبت به قبل از 
كرونا افزايش پيدا كرده است. البته اين وضعيت در تهران 
شديدتر از متوسط كشوري است، چراكه حسن محمدي، 
معاون تربيت بدني و سالمت آموزش وپرورش شهر تهران 
در اعالم نتايج طرح كنتــرل وزن و چاقي دانش آموزان 
)كوچ( در سال تحصيلي 1400-1399 گفت: »حدود 
40درصــد دانش آموزان پايتخــت داراي اضافه وزن و 

چاقي هستند.«

زنگ خطر شيوع پوكي استخوان در يك نسل
پديده افزايــش وزن و چاقي تنها باعــث فقر حركتي 

نمي شود. كارشناسان مي گويند چالش هاي ديگري نيز 
گروه هاي سني پايين تر را به مرور تهديد مي كند. احمد 
مؤذن زاده، رئيس انجمن فيزيوتراپــي ايران در اين باره 
به همشــهري مي گويد: »دانش آموزان و دانشجويان 
در دوران كرونا به جاي اينكه راه بروند، فعاليت داشــته 
باشند و ورزش كنند و در محيط هاي اجتماعي حضور 
داشته باشند. آنهاپشت ميز و صندلي و در محيط خانه 
از گوشي هوشمند و لپ تاپ براي ساعت هاي طوالني در 
وضعيت هاي نامناسب استفاده مي كنند كه باعث مي شود 
فشار زيادي به ستون فقرات شان وارد  شود. اينكه افراد از 
سنين پايين كودكي و نوجواني دچار فقر حركتي و چاقي 
شوند، يعني قطعا در سنين باالتر دچار مشكالت ديسكي 
و ساييدگي مفاصل خواهند شد و ريسك بيماري هاي 
قلبي-عروقي در آنها افزايــش پيدا مي كند. همچنين 
در ميان نوجوانان و جوانان به دليل فقر حركتي و ضعف 
عضالني، عوارض طوالني مدتي مانند پوكي اســتخوان 

ديده مي شود.«
 

سونامي بيماري هاي غيرواگيردار
مهرزاد حميدي، معــاون وزيــر آموزش وپرورش هم 
در اين باره مي گويد: »ســالمت دانش آموزان در واقع 
سالمت يك نسل است؛ به همين دليل در حال اجراي 
طرح سواد حركتي هســتيم تا مخصوصا دانش آموزان 
ابتدايي آموزش ببينند كه با تحرك، ســواد و پويايي 
حركتي خود را افزايش دهند. اگر نسل ما كم تحرك بار 
بيايد و كاهلي و سستي پيشه كند حتما در آينده نه تنها 
ورزش قهرماني مان آســيب مي بيند كه حتي ورزش 
همگاني هم نخواهيم داشــت. هر چند ما از كرونا فرار 
كرده و دانش آموزان را قرنطينه كرديم اما اين هشــدار 
داده مي شود كه اگر اين سبك زندگي كنترل نشود، ما در 

آينده به خاطر مسائلي كه بيماري واگيردار كرونا بر جامعه 
تحميل كرده، با سونامي بيماري هاي غيرواگير مانند 
ديابت، بيماري هاي قلبي-عروقي، مادر همه بيماري ها 
يعني چاقي، پوكي استخوان، اختالالت خواب و بسياري 
بيماري هاي ديگر مواجه خواهيم شد، همچنين فشار 
خون يك بيماري رايج در كشور مي شود و سكته هاي 
قلبي و مغزي افزايش پيدا مي كند. سن ابتال به ديابت 
كه امروز هزينه هاي بسياري به كشور تحميل كرده است 
نيز كاهش پيدا مي كند.«  حميدي مي افزايد: »كودك و 
نوجواني كه امروز براي امور روزمره زندگي تحرك ندارد، 
در آينده نيز توانايي الزم حركتي را نخواهد داشت و در 
فعاليت هاي روزمره شان هم با مشكل مواجه مي شوند. 
بنابراين ضروري اســت توجه ويژه اي بــه توانايي هاي 
حركتي اين نسل داشته باشيم. در فعاليت هاي حركتي 
است كه مهارت هاي اجتماعي، جامعه پذيري، وفاق و 

مهارت هاي روانشناختي شان افزايش پيدا مي كند.« 

مداخلــه آموزش وپــرورش در كنتــرل چاقي 
دانش آموزان

اما چاره كار چيست و براي جلوگيري از چاقي مفرط گروه 
سني كودكان و نوجوانان كه در سن رشد هستند، چه 
مي توان كرد. احمد مؤذن زاده، رئيس انجمن فيزيوتراپي 
ايران در اين باره مي گويد: »ايــن زنگ خطر بايد بلند 
شود كه همين بچه هايي كه االن دچار اضافه وزن شده 
و فعاليت هاي فيزيكي شان هم كم است شايد براساس 
عادتي كه در دوران كرونا در آنها ايجاد شده، در سال هاي 
بعد و پس از برداشته شــدن محدوديت هاي كرونايي، 
تالشــي براي كاهش اضافه وزن يــا افزايش تحرك و 
فعاليت هاي فيزيكي خود نكنند و رويه  كنوني شان را 

دنبال كنند.«

معاون تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش مي گويد: 30درصد دانش آموزان ايران اضافه وزن دارند

چاقي؛  ميراث شوم كرونا
 نيما شايان

خبر نگار
 مجتبي فالح

خبر نگار
زان

 مي
س:
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   نبود تفاوت در محتواي ارزش
درواقع اين بستر ابزاري مي شــود براي بانك مركزي كه همان واحد پولي كه قبال در قالب 

اسكناس يا سكه عرضه مي كرد، اين بار در قالب توكن رمزارزي منتشر كند.
نيكزاد تأكيد مي كند: »محتواي ارزش اين بسته هيچ تفاوتي با پول ملي يك كشور ندارد و 
به همين دليل به آن رمزارز ملي گفته مي شود. اما دليل اينكه به آن رمزارز گفته مي شود اين 
است كه با حساب بانكي، اسكناس يا سكه فيزيكي تبادل نمي شود و با كوين هاي رمزارزي 
تبادل مي شود.« كارشناس حوزه رمزارز و بالكچين چنين تعبيري از رمزارز ملي را اقدامي 

قابل ستايش مي داند، چراكه فرصتي براي بانك مركزي است تا از آن استفاده كند.
به گفته نيكزاد »اگر رمزارز بانك مركزي منتشر شود، ديگر الزم نيست كه به تحريم فكر كنيم 
زيرا اين رمزارز به شرطي كه شرايط واقعي در آن رعايت شده باشد، در هر جاي دنيا مي تواند 

تراكنش بخورد و اين تراكنش به هيچ شكلي متوقف نمي شود.«

 چنــد روز پيش رئيس 
بانك مركزي اعالم كرد، رمزارز

درصورتي كه شــوراي 
پول و اعتبار موافقــت كند »رمزارز 
ملي« به صورت آزمايشــي در كشور 
عرضه مي شود. با اين حال، از آنجا كه 
رمزارزهــا مبتنــي بــر تكنولوژي 
بالكچيــن هســتند و ويژگــي اين 
تكنولوژي، غيرمتمركزبودن آن است، 
اصطالح »رمزارز ملي« باعث ابهاماتي 
شده است. به كار بردن پسوند »ملي« 
براي رمزارز درست است؟ رمزارز ملي 
چه كاركردي دارد؟ آيا »ملي« شدن 
يك رمزارز بــا ويژگــي عدم تمركز 
رمزارزهــا كــه مبتنــي بر بســتر 
غيرمتمركز بالكچين است، همخواني 
دارد؟ آيا رمــزارز ملي براي مبادالت 
بين المللي و تحريم ها كاربرد دارد يا 
فقط كاركرد داخلي دارد؟ مجموعه 
اين پرســش ها باعث مي شــود كه 
2مفهوم متفــاوت از ايــن اصطالح 
برداشت شود كه  هم مي تواند درست 

باشد و هم نادرست.

معيار ارزش
سهيل نيكزاد، كارشناس حوزه رمزارز 
و بالكچين، در گفت و گو با همشهري 
با اشــاره به اينكــه رمزارز، بســته 
ارزشمندي است كه توسط تكنولوژي 
بالكچين و نظاير آن و در يك فضاي 
خودمختار جابه جا مي شود، مهم ترين 
ويژگي اين فضا را خودمختاربودن آن 

مي داند.
نيكزاد تأكيد مي كنــد: »اگر ويژگي 
خودمختاري از اين فضا گرفته شده و 
اطالعات بدون ويژگي هاي بالكچين، 
روي يك سرور عادي ذخيره شود، با 

 )token loyalty(يك سكه وفاداري
كه مثال يك انجمن يا باشگاه وفاداري 
يك كسب وكار به اعضايش يا ديگران 

مي دهد، فرقي نمي كند.«
نيكزاد كه عالقه مند اســت با عنوان 
بيت كوينر از او ياد شــود، مي گويد: 
»آنچه يك توكن را ارزشمند مي كند 
2ويژگي است. اول خود آن شبكه اي 
اســت كه اين توكن در آن تراكنش 
مي خورد؛ چراكه اين شــبكه ابزاري 
اســت كه براي تراكنش شما فراهم 
شــده. درواقع بخشــي از سرويسي 
كه كاربر از رمــزارز مي گيرد، همان 
تراكنش خوردن رمزارز اســت. دوم 

اينكه آن چيزي كه جابه جا مي شود 
هم منبعي از ارزش داشته باشد.«

تعاريف رمزارز ملي
در مورد اصطالح رمزارز ملي مي تواند 
تناقض هايي به وجود بيايد. بنابراين 
بايد تعريــف دقيقي از رمــزارز ملي 

داشته باشيم.
كارشناس حوزه رمزارز و بالكچين در 
اين مورد مي گويد: »اگر عنوان »ملي« 
اشاره به اين موضوع داشته باشد كه 
اين پول در جايي مشخص قرار است 
خرج شــود و محــدوده جغرافيايي 
مشــخصي را بــراي خرج شــدن يا 

تراكنش زدن آن درنظر دارد، آن وقت 
با مفهومي متناقض روبه رو خواهيم 
بود؛ چراكه تعريــف رمزارز مبتني بر 
اين اســت كه تا حــدودي مي تواند 
هويت افراد را ناشــناخته نگه دارد. 
بنابرايــن عنوان »ملــي« براي يك 
رمزارز نمي تواند به محدوده فعاليت 

رمزارز اشاره كند.« 
نيكزاد در عين حال به مفهومي ديگر 
از عنوان »ملي« اشاره مي كند كه در 
معناي خاســتگاه يك رمزارز به كار 
برده مي شود. به گفته او »يك رمزارز 
مي تواند به وسيله نهاد مالي يك كشور 

مانند بانك مركزي توليد شود.«
به همين خاطر نيكزاد تأكيد مي كند 
كه بهتر است به جاي عبارت »رمزارز 
ملي« از »رمــزارز بانــك مركزي« 

استفاده شود.
اين كارشــناس با اشــاره بــه اينكه 
مسئول ارزش داشتن يا نداشتن پولي 
 )mint(كه يك بانك مركزي منتشر
مي كند، خود آن بانك اســت، ادامه 
مي دهد: »بالكچين مي تواند به عنوان 
يك ســرويس بــراي تراكنش هاي 
آن پول بــه بانك هــاي مركزي دنيا 
پيشــنهاد شــود. به عبــارت ديگر، 
بانك هاي مركزي كشورها كه پيش 
از اين تراكنش هاي رمزارز خود را در 
شبكه ســرورهاي داخلي خود انجام 
مي دادند، اكنون مي توانند در بســتر 
جديدي به نــام بالكچيــن فعاليت 

كنند.«
به گفته او »شرايط چنين بستري هم 
مشخص اســت؛ يعني بانك مركزي 
يك كشــور بايد رمزارزي توليد كند 
كه ارزش هر واحد آن به اندازه واحد 
پولي باشد كه آن بانك مركزي چاپ 
مي كند. درواقــع اين رمــزارز بايد 
به وســيله آن بانك مركزي منتشــر 

شود نه توسط شخصي ديگر.«

درصورتي كه پس از چند سال بحث، رمزارزي با شرايط واقعي به وسيله بانك مركزي توليد شود 
مي توان آن را فرصتي مغتنم براي كشور دانست

 نتايج فاز سوم كارآزمايي باليني 
واكسن فرانســوي كوويد-19 دانش

والنــوا،  شــركت  ســاخت 
اميدوار كننــده بوده اســت. اين واكســن كه 
براساس پلتفرم ويروس غيرفعال ساخته شده 
است، يكي از چندين واكسني است كه در مسير 

مبارزه با پاندمي قرار است خودي نشان دهد.
به گزارش بي بي ســي، پيش از ايــن انگليس 
سفارش 100ميليون دوز از اين واكسن در  ماه 
گذشــته را لغو كرده بود،  اما حاال نتايج نشان 
مي دهد كه به خوبي در تقويت سيستم ايمني 
بدن براي مقابله با كرونــا كار مي كند و نتايج 
خون داوطلباني كه اين واكسن را دريافت كرده 
بودند داراي ســطح بااليــي از آنتي بادي هاي 

خنثي كننده در برابر ويروس همه گير بود.
درواقع مشــخص شــد كــه در آزمايش هاي 
رو در رو، والنــوا توانســته به اندازه واكســن 
انگليسي آسترازنكا اثربخشــي داشته باشد. با 
اين تفاســير، والنوا به دنبــال دريافت تأييديه 
تنظيم كننده هاي دارويي براي اين واكسن است 

كه در اسكاتلند توليد شده است.
واكســن هايي كه هم اكنون براي استفاده در 
انگليس تأييد شده اند دســتورالعمل هايي را 
براي توليد پروتئين ســنبله ويروس كرونا به 
سلول ها ارائه مي دهند كه باعث واكنش ايمني 
مي شود. با اين حال، دوزهايي كه توسط شركت 
داروسازي فرانسوي والنوا توليد مي شود شامل 
انتقال ويروس كامل Sars-CoV-2 غيرفعال 

شده است.
به زبان ســاده تر، اين واكسن براساس ويروس 
غيرفعال ساخته شده است به اين معنا كه حاوي 
يك ورژن مرده از كرونا ويروس هاست كه منجر 
به ايجاد بيماري نمي شود. اين همان پلتفرمي 
اســت كه واكســن هاي آنفلوآنزا و فلج اطفال 

براساس آن ساخته شده است.
شركت داروسازي فرانسوي والنوا اعالم كرد كه 
واكسن داراي نرخ توليد آنتي بادي خنثي كننده 
باالي 95درصدي اســت و در طول دوره هاي 
آزمايش باليني، هيچ يك از داوطلبان با وجود 
انواع جديد ويــروس نظير گونــه دلتا، دچار 
بيماري وخيم نشدند. پروفســور آدام فين از 
دانشــگاه بريســتول مي گويد: نتايج به دست 
آمده در بيانيه مطبوعاتي چشــمگير و بسيار 
دلگرم كننده اســت. اين نتايج نشان مي دهد 
اين واكسن در مسيري است كه نقش مهمي در 

غلبه بر پاندمي ايجاد مي كند.
والنوا اميدوار اســت كه در ابتــدا بتواند براي 
تزريق اين واكسن به افراد 18 تا 55ساله - گروه 
ســني كه در كارآزمايي باليني حاضر بودند - 
تأييديه استفاده بگيرد. طبق اعالم اين شركت، 
آنها بــا تنظيم كننده هاي بهداشــت انگليس 
مراحل تأييديه واكسن را آغاز كرده اند و در حال 
آماده سازي  ارسال درخواست به آژانس دارويي 

اروپا هستند.
پنــي وارد، متخصــص داروســازي در كالج 
كينگ لندن مي گويــد: همانطور كه مي دانيم 
دولت بريتانيا با والنوا در مورد لغو ســفارش تا 
100ميليون دوز از بريتانيا كه توسط گروه ويژه 
واكسن ها در ســال2020 در  ماه سپتامبر، لغو 
شده است، اختالف دارد، اما نتايجي كه امروز 
منتشر شد نشــان داد كه اين تصميم احتماال 
جاي افسوس خواهد داشت؛ اما به همين علت 
والنوا ممكن است بتواند به سرعت منابعي از اين 
واكسن را براي ساير كشورهايي كه با الزامات 
حمل ونقل ديگر و گران تر واكسن هاي فريزري 
مشــكل دارند، ارائه دهد. اين يك خبر خوب 
براي سازوكار كوواكس و كشورهايي است كه 

هنوز چشم به راه واكسن هاي وارداتي هستند.

واكسن جديد كرونا از فرانسه می آيد در جست وجوي رمزارز ملي

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آينده

 ساخت روبات
با الهام از رفتار جمعي مورچه ها

اگر مورچه اي براي رســيدن به غذا با يك شكاف بسيار بزرگ روبه رو 
شود كه خودش به تنهايي نتواند از آن عبور كند، گاهي به مورچه هاي 
ديگر عالمت مي دهد تا پلي از بدن هاي متصل به يكديگر ايجاد كنند 
تا راه براي رسيدن به هدف ميسر شــود. به گزارش نيواطلس، چنين 
رفتاري هم اكنون در يك روبات كوچك چهارپا كپي شده كه ممكن 
است روزي الهام بخش روبات هاي جست وجو و نجات باشد. روبات هاي 
چهارپا قطعا داراي مزايايي نســبت به همتايان چرخ دارشان هستند؛ 
ازجمله اينكه مي توانند هنگام عبور از زمين هاي ناهموار، از موانع باال 
بروند و بر آنها غلبه كنند. بنابراين تصور مي شود كه ازدحام مشترك 
اينگونه روبات ها در نهايت مي تواند در برنامه هايي مانند جست وجوي 
بازماندگان يك فاجعه مورد اســتفاده قرار گيرد. بــا اين حال، حتي 
روبات هاي پادار را مي توان با شكاف هاي عميق يا موانعي كه براي صعود 
بسيار شيب دار هستند، متوقف كرد. با درنظر گرفتن اين محدوديت ها، 
پروفسور ياسمين اوزكان - آيدين، معاون دانشگاه نوتردام مجموعه اي 
از روبات هاي چهارپا با چاپ سه بعدي ســاخته است كه مي توانند با 
همكاري يكديگر از چنين چالش هايي عبور كنند. طول هر يك از اين 

روبات ها، 15تا 20سانتي متر بوده و شــامل يك باتري ليتيوم پليمر، 
يك ريزپردازنده، يك حســگر نور نصب شــده در جلو، به عالوه يك 
حسگر لمسي مغناطيسي در جلو و ديگري در عقب است. هنگامي كه 
روبات در معرض آيتم هاي آزمايشي قرار گرفت، به صورت بي سيم يك 
سيگنال به ديگر روبات هاي مجاور خود ارسال كرد. به محض ورود اين 
روبات ها، آنها از حسگرهاي لمسي مغناطيسي خود براي تعيين جهت 
نسبت به يكديگر و پيوند بدن شان در يك زنجيره استفاده كردند. به 
اين ترتيب، آنها مي توانند يك پل عبور از شكاف يا يك قطار صعود از 
موانع را تشكيل دهند. به عالوه آنها حتي مي توانند با يكديگر براي حمل 
اشياي بيش از حد بزرگ يا ســنگين همكاري كنند. اوزكان - آيدين 
هم اكنون روي بهبود حساسيت، قابليت هاي مشترك و قدرت باتري 
سيســتم روباتيك ازدحام خود كار مي كند. همراه با استفاده از آن در 
عمليات جست وجو و نجات، در نهايت ممكن است در برنامه هايي مانند 
اكتشاف فضا، نظارت بر محيط زيســت يا براي مطالعه پويايي جمعي 

حشرات مانند مورچه ها و موريانه ها مورد استفاده قرار گيرد.
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 باورهای نادرست و برچسب زنی به افراد دارای اختالالت روانی 
حتی در سطوح بسیار کم به عنوان يکی از آسیب های جدی 
در روند درمانی و مراجعه نکردن اين بیماران به روانپزشکان 
مطرح است اما حاال در پاندمی 2 ساله کرونا مطالعات حاکی 
از آن است که اين افراد به دلیل همان اختالالت روانی کهنه 
درمان نشده بیشتر در معرض تشديد اختالالت روان و حتي 
مرگ قرار دارند. پیــش از اين، احمد حاجبي، مديرکل دفتر 
سالمت روان وزارت بهداشــت اعالم کرده بود افرادی که به 
اختالالت شديد روان پزشــکی مبتال هستند، ممکن است 
بین 10 تا 20 سال به دلیل ابتال به اين اختالل روان پزشکی 
عمرشان کمتر شود. همچنین با اينکه قبال اعالم شده بود که 
میزان شیوع اختالالت روان در کشور، حدود 24 درصد است 
اما همین مســئول در وزارت بهداشت با استناد به مطالعات 
انجام شده در اواخر سال 99، میزان شیوع اين اختالالت به 
29.7 درصد افزايش پیدا کرده، نکته مهم اينجاست که از میان 
اين افراد، 14.9 درصد به کرونا مبتال شده بودند. بنا بر اعالم 
حاجبي، میزان شیوع اختالالت روان پزشکی در افراد مبتال به 
کرونا، 39.8 درصد است که نشان می دهد ابتال به کرونا در اين 
گروه خاص جمعیت هدف، شانس مسائل روانشناختی را باال 
برده است. از سوي ديگر، بر اساس اعالم محمدرضا فیاضی 
بردبار، مدير گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
29 درصد افرادی که مبتال به کرونا می شوند دچار اختالالت 
روانپزشکی هستند؛ يعنی حدودا از هر سه تا چهار نفر، يک نفر 
مبتال به اختالالت روانی است. او در پژوهشي که انجام داده به 
ترس افراد در مراجعه نکردن به روانپزشکان و تاخیر در روند 
درمانی آنها اشاره کرده وگفته که:» افراد مبتال به اختالالت 
روانی در بســیاری از نقاط جهان به دلیل ترس از برچسب 
خوردن و انگ، به طور متوسط 7 سال پس از تجربه نخستین 

عاليم بیماری به روانپزشک مراجعه می کنند.« متخصصان 
حوزه روان مي گويند ســوگواري هاي ناقص در دوران کرونا، 
ابتالي به بیماري، بستري هاي طوالني مدت در مراکز درماني، 
قرنطینه هاي اجباري و ... مجموعه اي از اختالالت رواني است 
که در اين دوره ايجاد شــده و نیاز به مراجعه به روانپزشک و 
روانشناس را باال برده است. حاال در اين وضعیت، افراد به دلیل 
خالءهاي اجتماعي و فرهنگي، در دام »انگ« و برچسب هاي 
اطرافیان گرفتار شده اند؛ وضعیتي که سرعت آنها براي مراجعه 
به مراکز مشاوره را کند کرده است. روانپزشکان و روانشناسان 
مي گويند اين وضعیت، مي تواند منجر به تشديد مشکالت 

روان شود.

75درصد بيماران در كنار مشــكل جسمي، اختالل 
روان دارند

مجید صادقي، رئیس انجمن علمي روانپزشــکان ايران به 
همین ماجراي انگ و برچسب زدن به افراد مبتال به اختالالت 
روان، اشاره مي کند و معتقد است که در دوران بحراني مثل 
شــیوع کرونا، اين انگ ها منجر به خودداري از مراجعه به 
متخصصان روان و در نهايت تشديد بیماري مي شود. به گفته 
او، بیماري  هاي مربوط به حوزه سالمت روان، بیماري هاي 
شايعي هستند که افراد در طول زندگي بارها با آن مواجه 
مي شوند؛ مثل اضطراب، استرس، افسردگي و... تحقیقات 
نشان مي دهد، افسردگي پس از ابتال به بیماري هاي قلبي 
- عروقي، دومین عامل ناتوان کننده افراد است. به گفته او، 
میزان ابتال به اين بیماري ها در دوران کرونا، افزايش پیدا کرده 
و همین موضوع سبب شده اهمیت مراجعه به متخصصان 
روان، بیشتر شود: »بیماري هاي مربوط به روان، اختالالت 
مزمن و طوالني مدتي هستند که ممکن است عملکرد فرد، 

احساس او نسبت به خود و همچنین رفتارش را با ديگران 
تحت الشــعاع قرار دهد و دچار اختالل کند. اما خبر خوب 
اين است که بســیاري از اختالالت مربوط به حوزه روان با 
درمان هاي نه چندان پیچیده، مثــل درمان هاي دارويي يا 

روش هاي غیردارويي، قابل پیگیري و درمان است.« 
اين روانپزشک درباره اينکه چرا با وجود شايع بودن اختالالت 
روان، افراد تمايل کمتري براي مراجعه به متخصصان حوزه 
روان دارند، توضیح مي دهد: »مراجعه نکردن به متخصص، 
داليل مختلفي دارد، يکي از آنها اين اســت که در بسیاري 
از موارد، شــخصي که دچار اختالل روان است، مضطرب 
يا افسرده است يا نشانه هاي جســمي دارد، با تصور اينکه 
مســئله مربوط به اختالل در عملکرد يــک عضو بدنش 
است، به متخصصان ديگر مراجعه می کند. يعني عالئم را 
اشتباه متوجه می شود. بررسي ها نشان مي دهد 25درصد 
افرادي که به متخصصان قلب يا گوارش مراجعه مي کنند، 
مبتال به يکي از اختالالت روان هســتند؛ يعني مشــکل 
جسمي ندارند. همچنین 75درصد افرادي که به پزشکان 
مراجعه مي کنند، عالوه بر بیماري جســمي، مشــکالت 
روانپزشکي مثل افسردگي و اضطراب هم دارند.« او ادامه 
مي دهد: »خیلي وقت ها، شايد حتي افراد آگاه نباشند که 
منشأ مشکالت جسمي آنها، روان شــان است، به همین 
دلیل، ممکن اســت پس از گذشــت مدت زمان طوالني، 
با بي نتیجه ماندن درمانشــان، به روانپزشک يا روانشناس 
مراجعه کنند.« اين روانپزشک، دلیل ديگر مراجعه نکردن 
افراد به متخصصان روان را ترس از برچسب بیمار رواني بودن 
مي داند: »از گذشته افراد با اين مشکل مواجه بوده اند. قبال 
بیماري هايي مانند جذام، سل و بیماري هاي عفوني و مسري 
به دلیل ناشــناخته بودن، با انگ همراه بود، اما به تدريج و با 

افزايش آگاهي جامعه و همچنین شناخته شدن روش هاي 
درمان، نــگاه منفي به اين بیماران کمتر شــد. هم اکنون، 
بسیاري از افراد هم که اختالل روان دارند، از ترس همین 
انگ ها به متخصصان مراجعه نمي کنند يا مراجعه شان را 

پنهان مي کنند.«

تأخير در مراجعه، درمان را پيچيده تر مي كند
 اين روانپزشــک تأکید مي کند که تأخیر در مراجعه به 
روانپزشک و روانشناس، درمان را پیچیده تر و طوالني تر 
مي کند: »همانطور که در مورد بیماري هاي جســمي، 
تأخیر در مراجعــه، هزينه درمــان را افزايش مي دهد و 
بیماري را تشــديد مي کند، در مورد بیماري هاي روان 
هم همین اتفاق مي افتد. در کنار همه اينها، بسیاري از 
مراجعه کنندگان به روانپزشــک، از مصرف دارو هراس 
دارند، تصورشــان معتاد شــدن به قرص هاي اعصاب و 
خواب آلودگي و... اســت. درصورتي کــه اين قرص ها، 
اعتیادآور نیســت، بلکه منجر به درمان فرد مي شــود. 
درست مانند اســتفاده از عینک براي افرادي است که 
اختالل بینايي دارند. همانطور که براي درمان بسیاري 
از بیماري هاي ديگر مانند نوسانات فشار خون، کم کاري 
يا پرکاري تیروئید يا مشکالت قلبي، نیاز به مصرف دارو 
دارند، بیماري هاي روان هم نیاز به مصرف دارو دارند.« 
به گفته او، قطع بسیاري از داروهاي مربوط به فشار خون 
يا تیروئید منجر به عود بیماري مي شــود، بنابراين افراد 
ناچارند تا آخر عمر اين داروها را استفاده کنند، در مورد 
بیماري  هاي روان هم گاهي همین اتفاق مي افتد و افراد 
براي برخورداري از سالمت روان، گاهي بايد تا آخر عمر 

مصرف دارو داشته باشند. 

 نگاه غيردوستانه جامعه به افراد داراي اختالل روان
محمدرضا شــالبافان، روانپزشــک و عضو هیــأت علمي 
روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران هم درباره نوع تفکر 
افراد در زمینه بیماري هاي حوزه سالمت روان، به همشهري 
مي گويد: »طبق اعالم وزارت بهداشــت و براساس آخرين 
آماري که در ســال2015 منتشر شــد، حدود يک چهارم 
مردم کشــور يعني 24درصد به انــواع بیماري هاي حوزه 
روانپزشکي مبتال هســتند. البته اين اختالالت در سطوح 
مختلف درنظر گرفته شده با اين حال مردم تصور مي کنند، 
تنها افرادي که از نظر روانپزشکي اختالالت شديد دارند، بايد 
به روانپزشک و روانشناس مراجعه کنند.« به گفته او، بیماراني 
که دچار توهم، هذيان يا مشکالت خاص ديگري هستند، در 
روانپزشکي به عنوان روان پريش شناخته مي شوند، اما تمام 
افراد با اختالالت روان، دچار اين نشانه ها نیستند: »نگرش مردم 
به بیماري هاي حوزه روان، معموال با اصطالحات ناخوشايندي 
همراه است. اين در حالي است که بیماري هاي حوزه روان هم 
منشأ جســمي دارد، بیماري هاي حوزه روانپزشکي، نتیجه 
تغییراتي در پروتئین هاي مغزي است و تفاوتش با بیماري هاي 
جسمي، در نشانه هاي آن است. بیماري هاي روان، بیشتر به 
شکل اختالالت رفتاري خودش را نشان مي دهد و به همین 
دلیل بیشتر توجه ديگران را جلب مي کند.« او مي گويد جامعه 
به کســاني که بیماري هاي مربوط به حوزه روان دارند، نگاه 
دوستانه و منصفانه اي ندارد. شالبافان در ادامه به نکته ديگري 
اشاره مي کند و آن هم بي نتیجه بودن مراجعه به روانشناس 
و روانپزشک است که منجر مي شود تا افراد نگاهشان به اين 
حوزه، منفي تر شود: »گاهي در شرايط بحراني مانند همین 
شــیوع کرونا، متخصصان نمي تواننــد راه حل هاي عملي و 
اجرايي به مراجعه کنندگان بدهند، بــه همین دلیل افراد از 

بهبودي اختال ل شان، ناامید مي شوند، مسائل روانپزشکي مانند 
مشکالت جسمي نیست که با يک قرص يا دارو، بهبود پیدا کند 
و به نتیجه رسیدن، زمان بر است.« او مي گويد: »بسیاري از 
مراجعه کنندگان به متخصصان حوزه روان، به دلیل نداشتن 
اطالعات درســت از درمان، اغلب در پي توصیه اطرافیان که 
داروهاي حوزه روان، اعتیادآور يا چاق کننده است، درمان را رها 
مي کنند و در نهايت اعالم مي کنند که مراجعه به متخصصان 
روان، بي فايده بوده است، درحالي که هدف از مراجعه، بهبود 
حال است و براي رسیدن به نتیجه بايد صبور بود.« براساس 
اعالم اين روانپزشک، در دوران شیوع کرونا، بسیاري از افراد 
متوجه شــدند که توانمندي هاي الزم براي مواجهه درست 
با مشــکالت را ندارند و بايد از متخصصــان کمک بگیرند، 
درحالي که از ترس نگاه هاي منفي، يا موضــوع را از ديگران 
مخفي مي کنند يا ترجیح مي دهند از منابع ديگري مانند فضاي 
مجازي براي بهبود حالشان کمک بگیرند، درحالي که در فضاي 

مجازي، توصیه ها و راهکارهاي علمي به افراد داده نمي شود.

بروز اختالالت روان در   بحران، عجيب نيست
شــالبافان مي گويد که بروز افسردگي يا ســاير اختالالت 
روانپزشکي، در شرايط بحراني، اتفاق عجیبي نیست و قابل 
درمان اســت، مهم اينکه، افراد با آگاهي و شناخت و تعريف 
درست از مشکالت روان، به روانپزشک و روانشناس مراجعه 
کنند. اين روانپزشک به باور اشتباه افراد در ارتباط با نشانه هاي 
افسردگي هم اشاره مي کند و مي گويد: »تعريف خیلي ها از 
افسردگي، اشتباه است، برخي تصور مي کنند افسردگي قابل 
درمان نیست و آن را جزئي از ويژگي شخصیتي خود مي دانند.« 
به گفته شالبافان، نامگذاري هاي اشتباه بر بیماري هاي حوزه 
روان، اغلب مانع از طي شــدن روند درست درمان مي شود: 
»آگاهي بخشي درباره مشکالت مربوط به حوزه روان، از سوي 
رسانه ها، موضوع بسیار مهمي است که بايد جدي گرفته شود، 
شوخي کردن و به کار بردن کلمات توهین آمیز در مورد افرادي 
که مشکالت روانپزشکي دارند، تنها منجر به بدتر شدن حال 
آنها و مراجعه نکردن آنها به مراکز مشاوره مي شود.« به گفته 
اين روانپزشــک، در دوران کرونا، اتفاقات زيادي براي افراد 
افتاد، آسیب هاي زيادي که قبال پنهان بود، خودنمايي کرد 
و مسائل مربوط به شــیوع اين ويروس هم به آن اضافه شد؛ 
ازجمله سوگ هاي ناتمام و مسائل مربوط به قرنطینه بیماران 
و... مجموعه اين موضوعات منجر شــد تا افراد احساس نیاز 
بیشتري براي مراجعه به روانپزشک و روانشناس پیدا کنند اما 
خیلي ها در تله نگاه هاي منفي و قضاوت هاي اطرافیان گرفتار 
شدند و ترجیح شان مراجعه نکردن به متخصصان حوزه روان 
بود. هر چند که در دوران اوج شیوع ويروس، بسیاري از مراکز 
مشاوره، مراجعه حضوري نداشتند و خود اين مسئله، سبب شد 
تا افراد تمايلي به تماس با مشاور پیدا نکنند: »البته در دوران 
بحران، به طور کلي افراد مقاومت کمتري براي مراجعه کردن 
به متخصصان حوزه روان دارند، چرا که دوره حساسي است و 
افراد بسیاري از توانايي هاي خود براي کنترل خشم و وسواس 

و... را از دست داده اند.«

رئیس انجمن علمی روانپزشــکان ايران مي گويد: افراد به دلیل نگاه هاي 
منفي، شــايعه ها درباره مصرف قرص هاي اعصاب و روان، توصیه ديگران 
و طوالني  بودن رونــد درمان، تمايلي به مراجعه به مراکز مشــاوره ندارند

مراجعــه  پیامدهــاي  کارشناســان،  بــا  گفت و گــو  در  همشــهري 
نکــردن افــراد بــه متخصصــان روان در دوران کرونــا را بررســي کــرد

 تشديد اختالالت روان 
يكتا فراهانيدر سايه »انگ«

خبرنگار



وقايع شكسته
بسيار نوشته ايم و نوشته اند 
از اين يگانه تاريخ سينما، از 
باحال ترين و ماندني ترين 
فيلم گنگستري ادوار؛ از 
»پدرخوانده« ولي بعضي جزئيات انگار جادوگونه در چنين آثاري بعد از 
بارها و بارها گسترده  شدن ضيافت تماشا، كم كم گيرايي شان را به رخ 
مي كشند. با اين پيش فرض براي پدرخوانده، بايد چند شكستگي جانانه 

كنار گذاشت و ذوق كرد با مرور دوباره شان.
  اولين سهم از وقايع شكسته مي رسد به همان سكانس شكوهمند 
آغاز فيلم، همان عروسي شلوغ و خواستني و البته يك واكنش قاطع 
به پاپاراتزي هايي كه دوست دارند بدانند در خانه پدرخوانده مافياي 
سيسيل در قلب نيويورك چه خبر است، چه كساني مهمان هستند و 
خالصه مجلس چگونه اداره مي شود. برخورد پسر خانواده و يكي دو تا از 
مباشران در لحظاتي كه خبرنگارها و عكاسان سعي دارند خبر و عكس 
داغي از اين مجلس براي نشريه شان فراهم كنند معادل است با يك 
شكستن جانانه. دوربين عكاس بيچاره زير پا لگدكوب مي شود و البته به 
سياق گشاده دستي اهالي مافيا چند اسكناس درشت بابت اين خسارت 
در همان موقعيت به زمين انداخته مي شود تا پاپاراتزي ها بدانند هر چند 
در عمارت پدرخوانده نمي توانند خبري دشت كنند اما سرمايه و ابزار 

كارشان هم به تاراج نمي رود.
  سهم بعدي شكستن ها را بايد براي اعصاب و آرامش آن تهيه كننده 
مغرور و جاه طلب هاليوودي كنار گذاشت كه با هيچ مذاكره اي حاضر 
نشد فرزند خوانده كورلئونه بزرگ را به عنوان بازيگر اصلي در فيلمش 
به خدمت بگيرد. وقتي خواب شبانه با خون و ترس و سر بريده شده اسب 
گران قيمت آقاي تهيه كننده در رختخواب، به صبح رسيد فقط بايد 
انديشيد كه جنس شكستن غرور مرد هاليوودي از چه جنس مرغوب 

و مرعوب كننده اي بود.
  يك ســهم شكســتگي هم به رنگ كبود پاي چشــم و گونه 
پسر جانشين پدرخوانده مي رســد. مايكل كتك ايستادگي براي 
مراقبت از پدر را از پليس خورد اما مي دانست كه اين حركت پليس، 
صحنه گردان هاي ديگري دارد. چهــره آل پاچينوي جوان با آن گونه 
شكسته درحالي كه توانسته جلوي يك توطئه براي قتل كورلئونه كبير 

را بگيرد نه تصوير شكستن كه تجسم شكوه ايستادگي است.

مسعود مير
روزنامه نگار

پول، قدرت، احترام و خانواده؛ اينها 
عناصر اربعه و سازنده سه پدرخوانده 
هستند. آنچه اين 3فيلم را متفاوت تر 
از هر اثر نمايشي اي از دنياي تبهكاران مي ســازد، حضور درهم تنيده اين چهار ركن 
اســت؛ هرچند كه در موقعيت هاي مختلف وزن هاي متفاوتي مي يابند. ويتو با دست 
خالي خانواده را ثروتمند مي كند اما ثروت پله هايي مي شــود براي فتح قله هاي ديگر 
و همين  است كه كاســبي آنها تعطيل بردار نيســت. در جنگ قدرت با خانواده هاي 
مافيايي– سيســيلي ديگر، كار تا جايي پيش مي رود كه كسب وكار مختل نشود. پول 
هنگفت، موجب مي شود ابزار قدرت يعني سياست و قانون و حتي كليساي كاتوليك به 
سمت آنها غش كند اما در همين حال، دون كورلئونه پدر با تمام استفاده اي كه مي تواند 

از مواد مخدر ببرد به معامله آن پشت مي كند تا حمايت قانون را از دست ندهد يا كورلئونه 
پسر، منافع قمار را كنار مي گذارد و پولي هنگفت را براي قانوني شدن كسب وكار به پاي 
مردان كليسا مي ريزد. اين معادالت اما شــاخصه اي جدي تر دارد كه نخستين صحنه 
پدرخوانده تأكيدي است بر آن؛ بوناسرا در عروسي دختر دون كورلئونه تقاضاي عدالت در 
برابر پول از او دارد و پدرخوانده آن را توهين به خود تلقي مي كند چون شرط آن صرفا اداي 
احترام به اوست. بوناسرا او را پدرخوانده خطاب مي كند، دستش را مي بوسد و خيلي زود 
عدالت برايش اجرا مي شود. اين مزيتي است كه همه نزديكان به خانواده از آن منتفع اند. 
بي احترامي به هر يك از اعضاي خانواده تاواني دردناك تر از مرگ دارد چون آنچه اصل بر 
آن بنا شده، خانواده است. خانواده در كانون قرار مي گيرد تا سه عنصر ديگر آن را به اوج 
برسانند و همين است كه خيانت به خانواده، سزايي تلخ تر از بي احترامي در پي خواهد 
داشت. شايد همين اصالت است كه خشونت آشكار اين 3فيلم را توجيه پذير مي سازد 
و نگره هاي منفي اش را مي پيرايد. جذابيت هاي درخشان زندگي اين موجودات از هر 
نظر دست نيافتني، اليه هاي غمبار هم كم ندارد. باوجود همه تمركز كانوني، بزرگ ترين 

ضربه ها از هر حيث ازسوي خانواده است و متزلزل ترين روابط درميان اعضاي خانواده 
ديده مي شود و اين پارادوكسي است كه درام پدرخوانده ها را جال مي بخشد و سرنوشت 
را رقم مي زند؛ سرنوشتي محتوم به فنا. امپراتوري بي بديل پدرخوانده با همه جالل و 
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دست نيافتني ها

 جاودانه های تاریخ سینما:

پدرخوانده

این شماره

علي عمادي
روزنامه نگار

راجر ايبرت
منتقد سينما

تبهكاران دوست داشتنی
»پدرخوانده« در دنيايي بســته روايت مي شود. به همين 
دليل است كه با شخصيت هايي كه اصوالً اهريمني هستند، 
احســاس همدلي مي كنيم. دون كورلئونه شــخصيتي 
دوست داشتني است كه ستايش ما را برمي انگيزد. در كل 
فيلم، اين جنايتكار حرفــه اي كاري انجام نمي دهد كه ما 
واقعا با آن مخالف باشــيم. حتي يك قرباني غيرتبهكار در 
دنياي جرايم ســازمان يافته نمي بينيم. هيــچ زني به دام 
نمي افتد  . هيچ زندگي اي با قمار تباه نمي شــود. هيچ كس 
قرباني سرقت، كالهبرداري يا حمايت از قاچاق نيست. تنها 
افسر پليس فاسد است. داستان از درون به مافيا نگاه مي كند و اين راز موفقيت و سحر 
افسون آن است؛ اين فيلم به نحوي درك عمومي از مافيا را از آن زمان شكل داده است. 
دنياي واقعي با مردســاالري مقتدرانه اي جايگزين مي شود كه در آن، قدرت و عدالت 
از پدرخوانده سرچشمه مي گيرد و تنها آدم هاي پليد، خيانتكاران هستند  . طبق گفته 

مايكل فقط يك فرمان وجود دار؛هرگز در برابر خانواده ات قرار نگير.«
   آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد وفاداري به خانواده است. در فيلم درباره اعتماد 
كردن به قول يك مرد زياد گفته مي شود اما صداقت در مقايسه با وفاداري اهميت 
چنداني ندارد. مايكل حتي به تام هيگن هم براي افشاي اين راز كه قصد نابودي سران 

خانواده هاي مافيايي را دارد، اعتماد نمي كند.
   ويتو كورلئونه كانون اخالقي فيلم است. او سالخورده، خردمند و مخالف دادوستد 
مواد مخدر است. او متوجه اين نكته است كه جامعه آمريكا نگران مشروبات الكلي، 
قمار و حتي زنان نيســت اما از نظر دون ويتو، مواد مخدر كار كثيفي است و يكي از 
بهترين صحنه هاي فيلم گردهمايي مافيايي است كه در آن دون كورلئونه نظرش 
را در اين باره مي گويد. معناي ضمني  اش هم اين است كه در دنياي پدر خوانده، نه 
مواد مخدر، بلكه جنايات بدون قرباني وجود دارند و عدالت به ســرعت و با مساوات 

رعايت مي شود.
   هنر كوپوال و هوشمندي اش در خلق پدرخوانده اين جاست كه ما را به همدلي 
با قهرمانانش برمي انگيزد. مافيا يك سازمان خوش نيت و حمايتگر نيست، خانواده 
كورلئونه تنها اندكي بهتر از سايرين است. با اين حال وقتي كه پيرمرد بين بوته هاي 
گوجه فرنگي بي جان فرو مي افتد، احساس مي كنيم انساني بسيار بزرگ درگذشته 

است.

جواهرات خانوادگی
»پدرخوانده« در آستانه پنجاه سالگي 

 

    انتهاي »پدرخوانده دو« بعد از دو ســاعت و 
نيم روايت صعود و ســقوط ويتو كورلئونه جوان 
و مايكل كورلئونه ميانســال و شكســت اخالقي 
اندوهنــاك پدرخوانده، كوپوال بــا فالش بكي به 
روزگار خوش از دســت رفته، ماجــرا را به پايان 
مي رساند . جايي كه همه اعضاي خانواده از ساني 
و مايكل و فردو و كاني تا تــام هيگن و كلمنزوي 
خيكي، سر ميز شام نشســته اند و شاد و خندان 
منتظر آمــدن پدرخوانده انــد. مايكل از قصدش 
براي پيوستن به ارتش و رفتن به جنگ مي گويد 
و ساني دســتش مي اندازد و صداي خارج از كادر 
متوجهمان مي كند كه پدرخوانده آمده اســت. 
كوپوال حماسه تلخش را با تصويري حسرت خورانه 
از خانواده تمام مي كند. جايي كه بار ديگر به اين 
باور مي رسيم كه پدرخوانده وراي همه صحنه هاي 
كشتار و توطئه و جنايت و خيانت، بيش از هر چيز 

درباره خانواده است.

    فصل طوالني عروسي به عنوان يكي از بهترين 
افتتاحيه هاي تاريخ سينما ما را به ضيافتي دعوت 
مي كند كه در كانونــش دون كورلئونه قرار دارد. 
پدرخوانده اي كه در اتاق تاريك كارش نشســته 
و هر كس به ســراغش مي آيد درخواستي دارد. 
از بوناســرا كه دنبــال انتقام از جانوراني اســت 
كه دختــرش را نابــود كرده اند تــا جاني فونتن 
كه تهيه كننــده هاليوودي حاضر نيســت نقش 
دلخواهش را به او بدهد و همزمان عروسي هم در 
جريان اســت. همه اعضاي خانواده دور هم جمع 
مي شوند. از ساني پرشر و شور و فردوي بي دست 
و پا تا مايكل قهرمان جنگ و آدم حسابي خانواده، 
همه در يك قاب قرار مي گيرند؛ خانواده بزرگ دن 
كورلئونه كنار هم و خندان رو به لنز دوربين ها و 

مي دانيم كه چنين قابي ديگر تكرار نخواهد شد.

    دستمايه نويسنده اي بازاري و شكست خورده 
)ماريو پوزو( در اختيار كارگرداني جوان و به لحاظ 
تجاري ناموفق )فرانسيس فورد كوپوال( قرار گرفت 
كه مهم ترين ستاره اش بازيگري بود كه سال ها بود 
همه اعتقاد داشــتند دوره اش تمام شده )مارلون 

براندو(. به اينها بايد بازيگر جواني را هم اضافه كرد 
كه پارامونت تا لحظه آخر اعتقاد داشت از او چيزي 
در نخواهد آمد )آل پاچينو(. فيلمي كه با تنش هاي 
فراوان در پشت صحنه ساخته شد تصاوير تاريك 
فيلمبردارش، گوردون ويليس همه را ديوانه كرده 
بود و كارگردانش هر لحظه منتظر شــنيدن خبر 
اخراجش بــود )كوپوال در حالــي پالن هايش را 
مي گرفت كه اليا كازان پشت در استوديو بود تا كار 
را دست بگيرد(. داستان توليد پدرخوانده خودش 
حكايتي اســت جذاب و خواندني. اينكه از پشت 
اين همه دعوا و تنش و حاشيه چنين متني بيرون 
آمده، در نوع خود جالب توجه است. سودآور ترين 
محصول پارامونت در دهه 70 ميالدي، مي توانست 
بزرگ ترين شكست اســتوديو از كار درآيد و اگر 
چنين نشــد جز كوپوالي جوان، بايد ســهمي 
ويژه هم براي رابرت ايوانــز مدير توليد جاه طلب 
پارامونت قائل شد. هم او كه با خواندن ۱00 صفحه 
اول رمان در دست نگارش ماريو پوزو امتيازش را 
خريد. از بين آن همه كارگردان بزرگ و شاخص، 
تشخيص داد كه مناسب ترين فرد براي كارگرداني 
پدرخوانده، كوپوالي گمنام است. و در نهايت هم 
با همه اختالف نظر ها و نبردهاي تمام نشدني اش 
با كارگرداني كه خــودش انتخابش كرده بود، هر 

تصميمي كه گرفت به نفع فيلم تمام شد.

    »عوام بپسندند و خواص تحسينش كنند«؛ 
اين اوج موفقيت هر اثر هنري است. به ندرت پيش 
مي آيد كه فيلمي ركورد گيشه را بشكند، اسكار را 
فتح كند، منتقدان ستايشــش كنند و از قضاوت 
تاريخ هم سربلند بيرون بيايد. فاصله اي با پنجاه 
ســالگي پدرخوانده نداريم و تعداد كساني كه در 
شاهكار بودن فيلم ترديد دارند واقعا زياد نيست. 
حتــي مخالف خوان هاي حرفه اي هــم در مورد 
پدرخوانده، كمي جانب احتياط را رعايت مي كنند.
پدر خوانــده دو، موفقيت انتقادي گســترده تر و 
جوايز اسكار بيشتري به دست آورد. منتقدان آن را 
بهترين دنباله تاريخ سينما ناميدند و تماشاگران 
هم از آن استقبال كردند، البته نه به اندازه قسمت 
اول. با اين حال داستان خانواده كورلئونه همچنان 
و با وجود رويكرد شــخصي تر كوپــوال و رفت و 
برگشــت ديالكتيكش ميان صعود و سقوط پدر 
و پسر، همچنان كار مي كرد. در مورد پدرخوانده 
سه كه همه اتفاق نظر دارند ضعيف ترين قسمت 

مجموعه است، بايد بيش از هر چيز عوض شدن 
زمانه را درنظــر گرفت  و اينكه كوپوال فيلمســاز 
دهه 70 بود و پــس از شكســت هاي پياپي اش 
در دهه 80، بــه لحاظ حرفــه اي دوران خوبي را 
پشت سر نمي گذاشت. با اين همه حتي اين فيلم 
كمتر متقاعد كننده هم داستان خانواده را روايت 

مي كند؛ گيرم با گسست و آشفتگي بيشتر.

   پدرخوانــده حــاال امــا بيش از هــر چيز 
يك شــمايل اســت. شــمايلي كه از ادبيات، 
جامعه شناســي و سياســت بهره مي گيرد اما 
مقهورشان نمي شود و در نهايت اين سينماست 
كه پيروزي شكوهمندانه اش را جشن مي گيرد. 
ســينمايي كه با انبوهي از ژســت هاي مردانه و 
ديالوگ هايي كه بيشــتر جمله قصار هســتند 
و ربطي به محــاورات روزمره ندارنــد، در يادها 
مي ماند. مثل لحظه اي كه مايكل در شروع فيلم 
با تحسين، ماجراي تهديد رهبر اركستر توسط 
پدرخوانده را بــراي كي نقل مي كنــد: » پدرم 
پيشنهادي بهش كرد كه نتونه رد كنه «. يا جمله 
تســيو به تام هيگن وقتي كه دستش رو شده و 
قرار است به عنوان خيانتكار كلكش كنده شود؛ 
»به مايكل بگو براي كار بود. هميشــه دوستش 
داشتم.« لحظه اي كه دنياي خانواده اي كه خالف 
و جنايت كســب وكارش است پيچيدگي هايش 
را نمايان مي كند. درباره همساني و پيوندي كه 
پدرخوانده ميان جنايت سازمان يافته و عملكرد 
سيستم ســرمايه داري آمريكا ايجاد مي كند هم 
خود كوپوال بارها صحبــت كرده و هم منتقدان. 
اينكه فيلم از منظر چپ، راســت ســرمايه دار 
را مي زند يــا نه، خودش بخشــي از همان نظام 
سرمايه داري اســت كه نقدش مي كند نكته اي 

مناقشه برانگيز است. 
حســن پدرخوانده جايــي نمايان مي شــود كه 
چون سينماســت از دل هر مضموني در نهايت 
به ميزانســن اتصال مي يابد؛ به جزئيات؛ به يك 
كنش به ظاهر ســاده، به يك نگاه خشــمگين يا 
نگران و ديالوگ هايي كه تكرار كردنشان هنوز هم 
لذتبخش اســت. و با همه آن اغراق هاي نمايشي 
دلپذيــر، در نهايت ما تماشــاگر ماجراهاي يك 
خانواده هســتيم و اين جواهرات خانوادگي است 
كه در آستانه پنجاه سالگي همچنان عيار بااليش 

را به رخ مي كشد.

سعيد مروتي
روزنامه نگار
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من تقريبا همه آنچه را بايد دربــاره »پدرخوانده« بگويم 
گفته ام و آنچنان كه سزاوار بوده، در گذشته اين موضوع 
را روشــن كرده ام كه »بار ســنگين« اين پروژه را ماريو 
پوزو بر دوش داشت و به همين دليل نام او قبل از عنوان 
فيلم در تيتراژ مي آيد. امتياز ويژه اي كه من با خود به اين 
فيلم آوردم تربيت ايتاليايي ـ  آمريكايي من و آشــنايي ام 
با ايتاليايي هــاي نيويورك در نحوه صحبت شــان، راه و 
رسم شان و محيط خاص شان و همچنين اولويت هاي شان 
بود. وقتي پاي يك پيرنگ گنگستري وسط آمد، اين اصالت 
فرهنگي به »پدرخوانده« چيز جديدي داد. مطمئنا، وقتي 
اين فيلم را با تعداد زيادي از فيلم هاي گنگستري قديمي 
مقايسه مي كنيدـ  حتي استثنائاتي با كارگردانان بزرگ 
مثل »صورت زخمي« ساخته هوارد هاكس كه آل كاپون 
اهل ناپل با تئاتر يهودي پل موني به صورت ماهرانه اي به 
تصوير كشيده شده يا »دشــمن ملت« ويليام ولمن كه 
به ندرت ايتاليايي ها را در نقش ايتاليايي ها و خيلي كمتر آن 
تركيب نادر ايتالياييـ  آمريكايي نيويوركي را نشان داده ـ  
از طرز صحبت كردن شان مي فهميد كه معموال بازيگران 
بزرگ يهودي دارند اداي ايتاليايي ها را درمي آورند. حتي 
در پدرخوانده، مارلون براندو وانمود نمي كند كه ايتاليايي 
است؛ بلكه تظاهر مي كند كه ايتالياييـ  آمريكايي است؛ 
كه در اينجا آشنايي شخصي من با ايتالياييـ  آمريكايي ها 
برجسته مي شد. به طور كامال اتفاقي، مارلون يك بار به من 
گفت كه تمام درك او از بازيگري مرهون تماشاي پل موني 
در نمايش »پرچمي متولد مي شود« بود كه در آن با هم 
همبازي بودند. خانواده من عموماً از »پسران خوب« محله 
تشكيل مي شد؛همان هايي كه مدرسه و تحصيل را كليد 
اصلي موفقيت در اين كشــور جديد پر جالل و جبروت 
مي دانستند. با اين حال، آنها بقيه را مي شناختند؛ اراذل 
و اوباشي كه محله را به وحشــت مي انداختند و دوست 
داشتند در آينده گنگستر شوند؛ در عين حال كه خرده پا 
و مشــهور اما همگي قصاب و جامعه ستيز، درست مانند 
شــخصيتي كه همفري بوگارت در »بن بســت« ويليام 

وايلر بازي مي كرد. پدرم و برخي عموهايم به دبيرستان 
استاي وســنت )Stuyvesant( مي رفتند و ستاره هاي 
موسيقي در اركستر بودند و موسيقي همان حيطه اي بود 
كه آنها را به جاي جنايت جذب كرد. اما فرهنگ خانواده، 
اگر اين نبود، بسيار به آن نزديك بود: آنچه مي خوردند و 
مي نوشيدند، خوابيدن با سه و حتي چهار برادر در تخت 
مانند ماهي ساردين، مادري كه تمام كارهاي خانه را انجام 
مي داد؛ آشپزي، دوخت ودوز تمام لباس ها و تقسيم يك 

پرتقال به چند قسمت تا به هر هفت برادر برسد.
حتي ماريو پوزو كه ايتالياييـ  آمريكايي است، اصالتي را كه 
از آن صحبت مي كنم نداشت. يك ايتاليايي واقعي مي داند 
كه هرگز كسي را »دون كورلئونه« خطاب نمي كنند بلكه 
دون ويتو يا دون ويتونه صدا مي زنند )اسم كوچك را بعد از 
عنوان احترام آميز دون مي آورند(. ماريو بيشتر چيزي را كه 
درباره مافيا مي دانست از مطالعه كتاب »پرونده واالچي« 
]كتابي درباره جو واالچي عضو دون پايه يكي از خانواده هاي 
مافيايي نيويورك[ و مواردي از اين قبيل به دســت آورد. 
ايتالياييـ  آمريكايي ها مدل هاي زيــادي دارند: مارتين 
اسكورسيزي از خانواده اي اســت كه هميشه ايتاليايي 
صحبت مي كردند و مانند خانواده من غذاهاي ايتاليايي 
واقعي مي پختند. رابرت دنيرو، ماننــد ماريو پوزو، مدل 
ديگري دارد كه از فرهنگ خانواده ايتاليايي دورتر است. نه 
كمتر ايتاليايي بلكه متفاوت است. همه اينها ممكن است 
مثل هم به نظر برسد، اما در يك فيلم چنين جزئياتي كاماًل 
مشهود است و تفاوت بارزي ايجاد مي كند. حتي حرف هاي 
شگفت انگيزي كه در رمان از دون كورلئونه نقل مي شود 
اساسا از مادر خود ماريو آمده كه پوزو او را با دقت بيشتري 
در رماني كه به اعتقاد خــودش بهترين كارش بود يعني 

»زائر خوش بخت« توصيف كرده است.
بسياري از اين عناصر به فيلمنامه اي كه با هم نوشتيم راه 
پيدا كرد. همانطور كه گفتم، رمــان ماريو تمام كارهاي 
سخت مرتبط با شخصيت  و داستان را انجام داده بود؛ با 
اين حال، پس از خواندن پيش نويس اوليه، متوجه شدم 
كه فوت كوزه گري اصلي فيلم را بايد خودم انجام دهم. اما 
احساس كردم كه پوزو مي تواند من را تصحيح و راهنمايي 
كند. به نظر نمي رسيد كه او مشكل زيادي با اين رويكرد 

هزار داستان پدرخوانده 
حماسه كوپوال چگونه خلق شد؟

از لحظه اي كه پارامونت امتياز رمان »پدرخوانده« را از ماريو پوزو خريداري كرد تا روزي كه فيلم 
ساخته و به نمايش عمومي درآمد، انبوهي اتفاق و حاشيه رخ داد؛ اتفاق هايي كه هر كدامشان شايد 
سرنوشت فيلم را تغيير مي دادند. فكرش را بكنيد كه ممكن بود كارگردان ديگري جز فرانسيس 
فورد كوپوال پدرخوانده را كارگرداني كند، نقش دون كورلئونه را جاي مارلون براندو، برت لنكستر بازي كند، آل پاچينويي در كار 
نباشد و... . در واقع مجموعه اي از رخدادها و حتي بداهه پردازي ها )بسياري از لحظات به يادماندني فيلم محصول بداهه پردازي 
و در مواردي مقتضيات صحنه هستند( رخ داد تا پدرخوانده خلق شد. مروري بر برخي از اين حاشيه ها نشان مي دهد كه يكي از 

مهم ترين فيلم هاي تاريخ سينما چگونه و در چه شرايطي ساخته شد.

  دهه 60ميالدي به پايان رسيده بود و در ابتداي دهه70 هاليوود 
پس از تحوالت اواخر دهه60 با فيلم هايي چون »باني و كاليد« )آرتور 
پن( و » اين گروه خشن« )ســام پكين پا( وارد عصر تازه اي شده بود؛ 
عصري كه غول هاي سينماي كالســيك و استادان نظام استوديويي 
در آن جايي نداشتند. جوان هايي از راه رســيده بودند تا خون تازه اي 
در رگ هاي هاليوود جريان يابد. پارامونت در معامله اي پرسود امتياز 
رمان پدرخوانده اثر ماريو پوزو را پيش از به پايان رسيدن نگارش اش 
خريداري كرده بود؛ رماني گانگستري در دوراني كه سال ها بود هيچ 
فيلم گانگستري اي در هاليوود به موفقيت قابل توجهي دست نمي يافت. 
با اين همه  چيزي در رمان ماريو پوزو جريان داشت كه پارامونت را به 
توفيقش اميدوار مي كرد. حقوق كتاب با پرداخت رقمي كه اين روزها 
خنده دار به نظر مي رسد خريداري شد. مشخص بود كه اين معامله اي 

پرسود براي پارامونت است.
  ماريو پوزو، نويسنده كتاب مشكالت فراواني براي انتشار كتابش 
داشت و 8ناشــر آن را بدون توجه به محتوايش رد كرده بودند؛ چون 
نمي خواستند از يك نويسنده ميان رتبه با بدهي هاي فراوان و سابقه 
قماربازي كتابي چاپ كنند و آشنايي با يك دوست در نهايت مقدمات 
چاپ كتاب را فراهم كرد و براي 67هفته پرفروش ترين كتاب فهرست 
نيويورك تايمز بود. پارامونت زماني اقدام به خريد حقوق اقتباس رمان 
كرده بود كه پوزو تنها 100صفحه از كتاب را نوشته بود و در مجموع 
12500هزار دالر به پوزو پرداخت و قرار شــد اگر فيلمي براساس آن 

ساخته شد دستمزد پوزو به 50هزار دالر افزايش پيدا كند.
   وقتي رمان پدرخوانده منتشــر و در صدر جدول پرفروش ترين 
كتاب هاي سال ايستاد، به نظر می رسيد كه كارگردان هاي زيادي تمايل 
به ساختش داشته باشند. پارامونت فهرست بلندبااليي از كارگردان ها 
تهيه كرد و مذاكرات شروع شد. كوپوال گزينه اول هيچ كس نبود و تنها 
زماني نوبت به او رسيد كه جمعي از كارگردانان ازجمله آرتور پن، پيتر 
يتس، كاستا گاوراس، اوتو پره مينجر، ريچارد بروكس، اليا كازان، فرد 
زينه مان، فرانكلين جي شافنر، ريچارد لستر و... همگي به پارامونت 
»نه« گفتند. ايوانز هم معتقد بود در گذشته فيلم هاي مافيايي به اين 
دليل موفق نشده اند كه توسط يهودي ها كارگرداني شده و بازيگران 
اصلي اش نيز يهودي بوده اند. او بــراي كارگرداني اين فيلم، كوپوالي 
آمريكايي- ايتاليايي را برگزيد اما او هم ابتدا به ايوانز »نه« گفت و تصور 
مي كرد داستان پوزو اثري عامه پسند، احساساتي و بي كالس است ولي 
ورشكستگي شركت فيلمسازي كوپوال به نام »امريكن زئو تروپ« او را 
ناچار به قبول اين پروژه كرد و زماني كه سر صحنه حاضر شد در تغيير 

نگاهي عجيب داستان پوزو را روايت پادشاهي و 3پسرش خواند.
  ظاهراً رابرت ايوانز قبل از اينكه وارد اســتوديو شــود، فيلم هاي 
گانگســتري اي كه پارامونت قباًل بيــرون داده بــود، ازجمله فيلم 

»برادري«)1968( را بررســي كرده بود. او متوجه شده بود كه بيشتر 
اين فيلم ها ناموفق بوده اند و اينكه هيچ كدام از اين فيلم ها به دست افراد 
ايتاليايي-آمريكايي نوشته يا كارگرداني نشده بودند و گفت فرانسيس 
فورد كوپوال را براي كارگرداني استخدام مي كند چون مي خواهد »بوي 

اسپاگتي را استشمام كند.«
  همه مي خواستند دون كورلئونه باشند. ارنست بورگناين، ادوارد 
جي رابينسون، اورسن ولز، دني توماس، ريچارد كونته، آنتوني كوئين 
و جورج سي اســكات، همگي از طرف پارامونــت پيكچرز براي نقش 
»ويتو كورلئونه« درنظر گرفته شده بودند. برت لنكستر، اين نقش را 
مي خواست اما به هيچ وجه مورد نظر اســتوديو نبود. وقتي پارامونت 
قصد كرد تا كارلو پونتي ايتاليايي را به عنوان تهيه كننده انتخاب كند، 
كارگردان، فرانسيس فورد كوپوال، مخالفت كرد، چون شخصيت ويتو، 
از بچگي در آمريكا زندگي كرده بود و بنابراين نمي توانســت با لهجه 
ايتاليايي پونتي صحبت كند. وقتي مديران ارشد پارامونت، نظر كوپوال 
را پرسيدند، او گفت كه مي خواهد براي نقش دون، يا از الرنس اوليويه 

استفاده كند يا مارلون براندو.
كوپوال بعدها گفت:»من مي خواستم يك ايتاليايي-آمريكايي داشته 
باشم يا دســت كم يك بازيگري كه آنقدر توانا باشــد كه بتواند يك 
ايتاليايي-آمريكايي را مجسم كند. خب، آنها پرسيدند »تو چه كسي 
را پيشنهاد مي دهي؟« من گفتم:»ببينيد، من نمي دانم، اما 2بازيگر 
بزرگ دنيا چه كساني هســتند؟ الرنس اوليويه و مارلون براندو. خب 
الرنس اوليويه، انگليسي است. او كاماًل شبيه به ويتو جنوويس است. 
چهره اش عالي است«. بعد گفتم:» من مي توانم از همين حاال اوليويه 
را ببينم كه نقش اين مرد را بازي مي كند و در قالب او فرو مي رود«. )و( 
براندو، قهرمان قهرمان هاي من است. حاضرم هر كاري بكنم كه فقط او 
را مالقات كنم. اما او 47ساله است، يك مرد جوان و خوش چهره است. 
بنابراين، ما اول از حال و اوضاع اوليويه پرس و جو كرديم و به ما گفتند 
كه اوليويه، هيچ كاري را قبول نمي كند؛خيلي بيمار است. او به زودي 
مي ميرد و مايل به كار نيست. بنابراين من گفتم چرا سراغ براندو نرويم؟« 
فرانك سيناترا، با وجود تنفرش از اين رمان، و مخالفتش با فيلم، براي 
بازي در اين نقش به شخصه، مذاكراتي با كوپوال داشت و حتي در يك 
مقطع، واقعاً به آنها پيشنهاد كرد كه در خدمتشان باشد. با اين حال، 
كوپوال، در عقيده خودش براي اينكه براندو نقش را بازي كند، مصمم 
بود. اين بار سوم بود كه براندو نقشي را بازي مي كرد كه چشم سيناترا 
دنبال آن بود، يعني بعد از  تري مالوي در فيلــم »بارانداز«)1954( و 
اسكاي مسترسون در »مردان و عروسك ها« )1955(. فيلم قبلي براندو 
يعني »بسوزان!«)1969(، يك افتضاح وحشتناك بود. او نمي توانست 
در هاليوود كاري پيدا كند، چون تلقي خيلي از تهيه كننده ها از او كسي 
بود كه »روزگارش به سر آمده«. مديران پارامونت، ابتدا قيمت اتحاديه 

را به مارلون براندو براي نقش دون كورلئونه، پيشنهاد  دادند. در نهايت، 
استوديو كوتاه آمد و به اعتبار كوپوال، 300.000دالر به براندو پرداخت 
كردند. رئيس اسبق استوديو پارامونت، رابرت ايوانز، در كتاب خاطرات 
خود »اين بچه در ســينما مي ماند« )كه در ايران بــا نام »در هاليوود 
می مانم« منتشر شده اســت(، ادعا مي كند كه 50.000دالر به عالوه 
امتياز 10درصد از سود خالص فيلم رابه براندو واگذار كردند و او قبل 
از اكران فيلم، اين امتياز را به پارامونت برگرداند و به جاي آن تقاضاي 
100.000دالر ديگر كرد چون مشــكالت مالي داشت. پارامونت كه 
مطمئن بود فيلم، تبديل به فيلمي پرفروش مي شود، درخواست براندو 
را اجابت كرد. به گفته ايوانز، به دليل همين گوش بري مالي از براندو بود 
كه او حاضر نشد در تبليغات فيلم حضور يابد يا 2سال بعد در قسمت 

دوم پدرخوانده بازي كند.
  مارتين شين و دين استاك ول، هر دو براي نقش مايكل كورلئونه 
تست دادند.راد استايگر، برنده اسكار، به شدت براي گرفتن نقش مايكل 
تالش كرد. حتي با اينكه بيش از حد براي اين نقش مســن بود. نقش 
مايكل كورلئونه به وارن بيتي، جك نيكلســون و داستين هافمن هم 
پيشنهاد شد اما هر سه، آن را رد كردند. )به بيتي سمت هاي كارگرداني 
و تهيه كنندگي هم پيشنهاد شده بود.( پيشنهادهاي آلن دلون و برت 
رينولدز را فرانسيس فورد كوپوال نپذيرفت. مدير تهيه پارامونت، رابرت 
ايوانز، مي خواست رابرت ردفورد براي اين نقش انتخاب شود اما كوپوال 
مخالفت كرد. ايوانز توضيح داد كه ردفــورد به خاطر درك بااليش از 
يك ايتاليايي ساكن شمال، مي تواند براي نقش مناسب باشد اما هيچ 

توضيحي كوپوال را قانع نمي كرد. او بعدها گفت وقتي رمان پدرخوانده را 
خواندم صورت آل پاچينو مقابل چشمانم آمد. او براي من هميشه مايكل 
بود. در نهايت، ايوانز، مناقشه بر ســر بازيگري كه به عنوان »كوتوله« 
محبوب او بود را باخت. بعد، نوبت به رايان اونيل ايرلندي-آمريكايي 
رسيد كه براي تصاحب نقش، پيشتاز باشد، هر چند سرانجام نقش به 
جيمز كان واگذار شد. مديران ارشد پارامونت، به خصوص ايوانز، مصرانه 
با انتخاب پاچينو كه در تست هاي بازي ضعيف ظاهر شده بود مخالف 
بودند، تا زماني كه اجراي فوق العاده او را در» وحشت در نيدل پارك « 
ديدند. وقتي پاچينو به گروه پيوست، كان هم برگشت سر نقش اصلي 

خودش يعني سانی.
البته نه به اين آساني و در واقع اصرار تهيه كننده باعث شد نقش ساني 
به جيمز كان برسد. بعد از آنكه رابرت ايوانز با اصرار خواست كه جيمز 
كان نقش مايكل را بازي كند،كارمين كاريدي براي نقش ساني انتخاب 
شد. به گفته ايوانز، او به فرانسيس فورد كوپوال گفت كه فقط درصورتي 
مي تواند از آل پاچينو در نقش مايكل استفاده كند كه رل ساني را به كان 
بدهد. با اينكه كان، انتخاب اول كوپوال بود اما در نهايت به اين نتيجه 
رسيد كه كاريدي براي نقش ســاني بهتر است و نمي خواست دوباره 
كان را به خدمت بگيرد. ايوانز روي كان اصرار داشت چون مي خواست 
دست كم يك بازيگر صاحب نام، نقش يكي از برادران را بازي كند. بعدها 
يك رل كوتاه در »پدرخوانده: قسمت دوم« )1974( به كاريدي داده 
شد. شايع است كه در اصل، برت رينولدز براي نقش ساني انتخاب شده 
بود اما مارلون براندو حاضر نبود با او كار كند چون او را بيشتر يك ستاره 

تلويزيوني مي دانست.
  رابرت دنيرو هم براي نقش مايكل و هم ســاني تست داد. او براي 
نقش مايكل انتخاب مناسبي به نظر مي رســيد ولي در نهايت كوپوال 
روي ايده اوليه اش پافشاري كرد تا نقش به آل پاچينو برسد. 2سال بعد 
رابرت دنيرو نقش جواني دون كورلئونه را در پدرخوانده دو بازي كرد و 

نخستين اسكارش را گرفت.
   در طول مرحله پيش توليد، كوپوال، تســت بازي هاي غيررسمي 
خــودش را از آل پاچينو، جيمز كان، رابــرت دووال و دايان كيتن در 
خانه خودش در سانفرانسيسكو گرفت. اين تســت ها، رابرت ايوانز را 
راضي نكرد و اصرار داشت تست بازي هاي رسمي انجام شود. استوديو، 
420.000دالر هزينه تست هاي بازي كرد اما در آخر، همان بازيگراني 

كه كوپوال در ابتدا مي خواست، استخدام شدند.
جري ون دايك، بروس درن، استيو مك كوئين، پل نيومن و جيمز كان 

براي نقش تام هگن تست دادند.
  رئيس جرائم مافيايي، جو كلومبو و تشــكيالتش، مجمع حقوق 
شهروندان ايتاليايي-آمريكايي، مبارزه اي را براي متوقف كردن روند 
ساخت فيلم شروع كردند. بنابر آنچه رابرت ايوانز در كتاب خاطراتش 
گفته، كلومبو به خانــه او تلفن كرد و او و خانــواده اش را تهديد كرد. 
استوديو پارامونت هم نامه هاي زيادي را در طول مراحل پيش توليد، 
از طرف ايتاليايي-آمريكايي ها، ازجمله سياســتمداران، دريافت كرد 
كه اين فيلم را به عنوان يك فيلم ضد ايتاليايي، تقبيح مي كردند. آنها 
تهديد مي كردند كه شــكايت  و روند ساخت فيلم را مختل مي كنند.
آلبرت اس رودي، تهيه كننده، با كلومبو كه مي خواست كلمات مافيا 
و كوزا ناسترا، در فيلم استفاده نشــوند، مالقاتي داشت.رودي، به آنها 
اين حق را داد كه فيلمنامه را بازنگري كنند و تغييراتي در آن بدهند. 
حتي موافقت كرد كه از اعضاي مجمع )بخوانيد: جنايتكاران( به عنوان 
سياهي لشكر و مشاور استفاده كند. بعد از اينكه اين توافق انجام شد، 
نامه هاي اعتراض آميز هم متوقف شــدند. صاحب استوديو پارامونت، 
چارلي بلودورن، قضيه اين توافق را در روزنامه نيويورك تايمز خواند و 
چنان از كوره در رفت كه رودي را اخراج و توليد فيلم را تعطيل كرد اما 
ايوانز، بلودورن را متقاعد كرد كه اين توافق براي فيلم مفيد است و به اين 

اداي احترام متواضعانه فرانسيس فورد كوپوال در 50سالگي »پدرخوانده« به ماريو پوزو

از پوزو بسيار آموختم
 اين فيلم زندگي من را دگرگون كرد

به خاطر اين كتاب كه تعمدا آن را به عنوان »اثري بازاري« 
نوشته بود تا چيزي براي بچه هايش بگذارد و همينطور من 
را قادر ساخت يك حرفه تمام عيار فيلمسازي دست و پا 
كنم و همچنين به اميد اينكه چيزي براي بچه هايم بگذارم، 
بلكه به خاطر مهرباني اش و احســاس گرما و محبتي كه 

هر زمان به او فكر مي كنم وجودم را لبريز مي كند. من از 
ماريو پوزو بسيار آموختم، حاال حافظه ام در به ياد آوردن 
مقدارش ياري ام نمي كند. اما مطمئنا، آنچه آموختم درباره 
زيبايي موجود در ســادگي و اين واقعيت بود كه به جاي 

حرف زدن درباره حقايق بايد آنها را درك كرد.

داشته باشد؛ در اين مورد راحت بود، آرام و خونسرد. من 
فيلمنامه را نوشتم، به او در نيويورك پستش كردم و پوزو 
آن را با نظرات دست نويسش روي آن پس فرستاد. ما اين 
رفت و برگشت را چندبار انجام داديم و اين روش خوبي 
براي كار بود؛ يك همكاري خوب. مشاركت او بسيار مهم 

بود و فيلمنامه را بسيار بهبود بخشيد.
تقريبا بعد از 50سال، هنوز متحيرم كه اين فيلم چقدر 
زندگي من را تغيير داد و سكويي است كه از تمام رؤياها و 
آرزوهاي من در زندگي پشتيباني مي كند. چقدر احساس 
عجيبي دارم. چقدر قدردان ماريو پوزو هســتم نه فقط 
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بعد از اكران »پدرخوانده« و موفقيت فيلم در مراسم اسكار، فرانسيس فورد كوپوال به عنوان چهره جوان و روشنفكر 
هاليوود مورد توجه سينمايي نويس هاي ايراني هم قرار گرفت. در مطبوعات دهه50 كوپوال نام پرتكراري بود. مثل اين 
گزارش مصاحبه كه سعيد صالحي )دانشجو و روزنامه نگار و در آن سال ها ساكن آمريكا( آن را براي نشريه سينما 53 

ترجمه كرد؛ مصاحبه اي كه در مرداد 1353 به چاپ رسيد و اينجا گزيده اي از آن را نقل كرده ايم.

  قدي متوسط، جثه اي فربه و ريشي سياه و انبوه دارد. او 
را به سينماگران موج نوي سينماي آمريكا نسبت مي دهند. 
چندان مسن نيســت )متولد 1939 و 35 ساله است( ولي 
كارنامه مفصلي دارد. او را با »پدرخوانده« پرفروش ترين فيلم 
تاريخ سينما )142ميليون دالر، طبق آخرين آمار( كشف 
كردند، اما تا قبل از آن، تعدادي فيلم ساخته و چند فيلمنامه  
معروف هم نوشته اســت. آخرين فيلمش »مكالمه« است 
و عالوه بر آن در حال فيلمبرداري قســمت دوم پدرخوانده 

نيز هست.
  كوپوال بيست و يك ســاله بود كه به هاليوود رفت. در 
UCLA  ابتدا در يك رستوران به عنوان متصدی جمع آوری 
ظرف ها مشغول به كار شــد و در تلويزيون NBC با سمت 
پستچی كارش را ادامه داد و در همان هنگام دو تا فيلمنامه 
برای فيلم های سطح پايين نوشت  كه به قولش خودش فقط 
برای آمادگی در ســاختن فيلم بود؛»در آن روزها  به طرز 
بدی می خواستم همه چيز را به فيلمسازی ختم كنم كار تا 
ديروقت، بی خوابی و... USLI  دو تا فيلم بزرگ در دست تهيه 
گرفت كه فيلمنامه يكي را من نوشتم، كار بزرگي كه جايزه 
»ســاموئل گلدوين« را هم دريافت كرد. براي نوشتن اين 
فيلمنامه 2هزار دالر دستمزد گرفتم و يك هفته بعد هم به 
5هزار دالر فروختمش... تمام آن پول براي يك شب نوشتن 
بود.« كار اول كوپوال در صحنه كارهاي حرفه اي، دستياري 
راجر كورمن در تهيه يكي از فيلم هايش بود؛ »كورمن، گفت، 
خب تو براي من ميليون ساعت كار خواهي كرد، من هيچ 
كدام از ايده هــاي تو را نمي خواهم، فقط كارها را درســت 
انجام بده، احتماال 2هزار دالر به تو پرداخت خواهم كرد.« 
اما هنگامي كه مقداري از همان پول توسط كورمن بلعيده 
شد، كوپوال- هنوز شاگرد مدرســه- ترجيح داد به عنوان 
متصدي صدا در ســاخته كورمن به نام »قهرمانان جوان« 
 كار كند و با او از در صحبت درآيد كه 20هزار دالر روي فيلم
»Dementia13« كــه در واقــع پايان نامه تحصيلي اش 
بود، ســرمايه گذاري كند؛ فيلمي كه براي نخستين بار به 
عنوان تز تحصيلي، يك كار تجاري هم محســوب مي شد. 
سپس او 20هزار دالر ديگر از طريق فروش فيلمنامه اي كه 
هنوز به نگارش درنيامده بود از يك تهيه كننده انگليسی به 
دست آورد؛ »من )راجر كورمن( را از جريان مطلع كردم، در 

آن موقع او در روسيه بود و وقتي شنيد كه يك نفر 20هزار 
دالر براي تهيه فيلم پرداخت كرده است، حاضر به پرداخت 
20هزار دالر مابقي شــد و من توانستم قهرمانان جوان را با 

40هزار دالر بسازم.«
اين نشانه شخصيت بارز كوپوال بود، او هيچ وقت براي اتفاق 
افتادن حوادث منتظر نمي ماند، بلكه پيش می رفت تا حوادث 
را خلق كند؛ »20هزار دالر پول داشــتم كه مي توانستم با 
آن يك اتومبيل »فراري« يا يك كشتي تفريحي بخرم، اما 
نمي توانستم با آن پول فيلم بســازم. لذا تصميم گرفتم كه 
با آن پول ريسك كنم و تمام پول را در بورس شركت دهم 
تا 100هزار دالر به دست بياورم، ولي نتيجه رضايت بخش 
نبود!« وارنر- سون آرتز به خاطر جايزه ساموئل گلدوين او، 
تصميم گرفت در نگارش فيلمنامه »انعكاس در چشــمان 
طاليي« جايي براي او در نظر بگيرد. شاگردان مدرسه فيلم 
زاري مي كردند كه او اين كار را قبول كنــد. زيرا تا چانه در 

منجالب تجاري سازي فرو رفته بود.
وقتي فيلمنامه توســط كمپاني »وارنر« مورد بررسي قرار 
گرفت و همه گفتند بسيار عالي است، پرسيدند كه اين نابغه 
كيســت؟ او بايد »دالتون ترامبو« باشد كه تحت نام جعلي 
ديگري اين فيلمنامه  را نوشــته اســت. حقوقش باال  رفت. 
كار بعديش نگارش فيلمنامــه اي به نام »اين ملك متروك 
شــده اســت« بود. )كارگردان اين فيلم »سيدني پوالك« 
بود-م(. حقوقش مجددا اضافه شد. در اين هنگام فيلمنامه 
»آيا پاريس مي سوزد؟« را عرضه كرد و آن را به فرانسوي ها 
فروخت. حدود 16نويسنده براي نگارش آيا پاريس مي سوزد  
)ساخته  رنه كلمان( با كوپوال همكاري داشتند كه او آن را 
»شكست« مي نامد. بعد براي سالم نگه داشتن خود، شروع 
به نوشتن فيلمنامه »تو حاال پسر بزرگي هستي« كرد. كار 
را نيمه تمام رها كرد و به استخدام ديگري درآمد؛ »من تمام 
پول هايم را از دســت داده بودم. 10هزار دالر به بانك قرض 
داشتم و از زن و دو بچه هم نگهداري مي كردم... سپس وارنر 
ســون آرتر، نگارش فيلمنامه  »پســر بزرگ...« را به خودم 
واگذار كرد. به آرامي كه آن را نوشتم، آنها آن را پذيرفتند«. او 
مجددا به راه اصلي بازگشت كرده بود و در اين هنگام كمپاني 
»فوكس« او را براي نگارش فيلمنامه پاتون با 50هزار دالر 
دستمزد فراخواند. بعد از نگارش »پاتون« )ساخته فرانكلين 

شفر( كاپوال قبول كرد كه برای كارگردانی و نگارش فيلمنامه 
تو حاال پسر بزرگی هستی جمعا 80هزار دالر دستمزد بگيرد. 
ناگهان آنهايي كه او را »قابل خريد« مي پنداشــتند، شروع 
به نامه پراكني كردند. اما وقتي كه او بعدا به قبول يك فيلم 
تجاري گردن نهاد؛ زيرا به پولش احتياج داشت، اطرافيان 
گفتند: »كوپوال هيچ وقت نخواهد توانست فيلم شخصي اش 
را بسازد«، گرچه او به عنوان يك كارگردان موفق از مدرسه 
فيلم خارج شده بود. كوپوال 28ساله بود كه كمپاني »وارنر« 
400هزار دالر براي ساختن فيلم Mame )فيلمي كه بعدا 
توسط »جي ســاكز« كارگرداني و »لوسيل بال« و »رابرت 
پرستن« بازي شد روي پرده سينماهاي آمريكا( به او عرضه 
كرد. كوپوال پيشــنهاد را قبول نكرد و تصميم گرفت فيلم 

خودش به نام »مردم باراني« را بسازد.
چند سال بعد، در مورد فيلم هايش گفت: در »پسر بزرگ...« 
ميزان پول هايم را با استفاده از كارت هاي اعتبار و سفته زياد 
كردم. به خودم گفتم كه من در حال ساخت فيلم شخصي ام 
هستم، وارنر- ســون آرتز گفت ما آن را به وجه خوبي تهيه 
خواهيم كرد. چنين چيزي در مورد »مردم باراني« هم اتفاق 
افتاده بود. يك روز جمعه به دفتر آنها قدم گذاشتم و گفتم 
كه در حال رفتن به النگ آيلند هستم و دوشنبه هم شروع 
به فيلمبرداري فيلمي خواهم كرد،  به شما نخواهم گفت كه 
درباره چه خواهد بود، نامش چيست يا فيلمنامه اش در چه 
موردي اســت زيرا هنوز فيلمنامه را ننوشته ام. بعد هواپيما 
گرفتم و با يك گروه كوچك عازم شــدم. ما پولي نداشتيم، 
اما فيلمبرداري را شروع كرديم، بعد نماينده وارنر با 750هزار 
دالر آمد و مرا تنها گذاشت. مايل بودم كه دوطرفه بازي كنم. 
اگر به الس وگاس برويد و 100هزار دالر برنده شويد و آن را تا 
5 تا 6 برابر بيشتر كنيد، پول بسياري خواهيد داشت. اما در هر 
لحظه ممكن است تمام پول ها را از دست بدهيد. من هميشه 

زندگي را به اين نحو سپري كرده ام.
  كوپوال بعد از امضاي قرارداد براي پدرخوانده با احتياط 
به كارش ادامه داد. در همان موقع، سالي بود كه او يك اپرا 
كارگرداني كرد، 3 سناريو نوشت )پدرخوانده، گتسبي بزرگ 
و فيلم ديگرش »مكالمه«، يك ساخته شخصي درباره يك 
دام گذار وسايل ترانزيستوري با شركت جين هاكمن(، 2فيلم 
كارگرداني كرد و يك نمايشــنامه هم براي هنرستان تئاتر 

آمريكا نوشت.
در اوقات آزادي اش، وقتي چيزي هســت، كوپوال به ديدن 
فيلم ها عالقه نشان  مي دهد و آنها را در اتاق خصوصي سينما 
مانندي كه در طبقه زيرين خانه اش دارد، تماشا مي كند. او 
تقريباً دوست دارد با همسرش النور و 2پسرشان و دختري 

شكل، رودي دوباره استخدام شد.
  با وجود اينكه ادعاهاي زيادي راجع به حضور اعضاي مافيا در گروه 
بازيگران مي شــود اما كوپوال در يك مصاحبه در می ســال2009 با 
هاوارد استرن بيان كرد كه هيچ عضوي از گروه جرائم سازماندهي شده 
به عنوان بازيگر يا مشاور در پروژه نبودند. كوپوال در ادامه توضيح داد: 
وقتي يكي از اعضاي گروه جرائم سازماندهي شده در فيلم به شخص 
ديگري لطف مي كرد يــا برعكس، در يك عمليات شــغلي با همان 
شخص شركت مي كرد، انتظار داشتند مافيايي ها مقابله  به مثل كنند. 
او به خصوص، ارتباط جياني روسو را با جرائم سازماندهي شده تكذيب 
كرد. نزديك ترين اظهارات كوپوال راجع به يك گنگستر واقعي در طول 
مراحل توليد، دست كم تا جايي كه او مي داند، راجع به ارتباطي با لني 
مونتانا بود كه نقش لوكا براســي را بازي مي كرد.كوپوال گفت وقتي از 
مونتانا پرسيده كه آيا مي داند چطور فشنگ خور هفت تير را بچرخاند، 

مونتانا جواب داده بود: »شوخي مي كني؟«. 
  مديران ارشــد پارامونت كه از راش هاي اوليه فيلم راضي نبودند، 
تصميم گرفتند اليا كازان را جايگزين فرانسيس فورد كوپوال كنند، با 
اين اميد كه كازان بتواند با مارلون براندو كه به طرز وحشتناكي سختگير 
بود، كار كند.براندو اعالم كرد كه اگر كوپوال اخراج شود، او هم فيلم را 
ترك مي كند و به اين شكل، استوديو عقب نشيني كرد. ظاهراً مديران 
پارامونت از تنفر براندو از كازان، بر سر شهادت دادن كازان در كميته 

فعاليت هاي ضد آمريكايي در دهه50 اطالع نداشتند.
  براي كارگرداني فيلم با سرجيو لئونه هم مذاكره شده بود اما او اين 
پيشنهاد را رد كرد؛ چون فكر مي كرد داستان فيلم كه مافيا را ستايش 
مي كند، چنان كه بايد، جذاب نيست. او بعدها از اينكه اين پيشنهاد را 
رد كرده، پشيمان شد. لئونه سال ها بعد به كارگرداني فيلم گنگستري، 

»روزي روزگاري در آمريكا« )1984( پرداخت.
  بازيگري كه نقش لوكا براسي را بازي مي كند، يعني لني مونتانا، 
چنان از كار كردن با مارلون براندو مضطرب بود كه در نخستين برداشت 
صحنه اي كه با هم داشتند، چند خط ديالوگ را اشتباه گفت.فرانسيس 
فورد كوپوال، از اين اضطراب واقعي خوش اش آمد و آن را در فيلم نهايي 
استفاده كرد. صحنه هاي براسي كه در حال تمرين سخنراني اش است 

بعداً اضافه شد.

  به گفته فرانســيس فورد كوپوال، عبارت دن كورلئونه، در واقع، از 
نظر دستور زبان ايتاليايي نادرست است. در ايتاليايي، خطاب كردن 
يك نفر به عنوان دن )آقا/لرد(، مثل خطاب كردن او به عنوان عمو در 
انگليسي است. بنابراين شكل صحيح اين عبارت، دن مايكل يا دن ويتو 
است.كوپوال مي گويد كه ماريو پوزو كه نمي توانست ايتاليايي صحبت 
كند، صرفاً به اين ايده رســيد كه از دن با نام خانوادگي يك شــخص 
اســتفاده كند، و حاال اين عبارت تبديل به يك اصطالح در فرهنگ 

عامه شده است.
  در اواخــر كار ايوانز تصــور مي كرد فيلمبــرداري صحنه مرگ 
دن كورلئونــه ضروري نيســت ولي اين ســكانس يكــي از بهترين 

سكانس هاي فيلم حاضر محسوب مي شود.

  گوردون  ويليس، كوپوال را غيرحرفه اي مي دانســت و از اين تيم 
بازيگران متنفر بود، حتي موسيقي به ياد ماندني نينا روتا هم توسط ايوانز 
رد شد و تنها زماني جايگاهش در فيلم تثبيت شد كه در اكران آزمايشي 

مورد توجه تماشاگران قرار گرفت.
  فيلم با 6ميليون دالر هزينه ســاخته شد اما در اكران عمومي اش 
در ســال 1972طي 18 هفته بيش از 101 ميليون دالر فروش كرد و 
نامزد دريافت 11 جايزه اسكار شد و 3جايزه را به دست آورد. ال رودي، 
تهيه كننده فيلم در يادآوري خاطرات آن روزها مي گويد: پدرخوانده 
پردردسرترين فيلمي بود كه مي توانم به خاطر بياورم و هيچ كس حتي 
از يك روز حضور در سر صحنه آن لذت نبرد. كوپوال هم با اين موضوع 
موافق است و مي گويد: تنش ها بدون توقف ادامه داشت و من هر روز 

منتظر اخراج بودم.
  گوردون ويليس، مدير فيلمبرداري پدرخوانده از سوي منتقدان 
لقب »شاهزاده تاريكي« را دريافت كرد ولي در روزهاي فيلمبرداري جز 
كوپوال هيچ كس از كار او رضايت نداشت. هرچند تصوير تيره گوردون 
ويليس، در نهايت در بسياري فيلم هاي ديگر مورد تقليد قرار گرفت. اما 
وقتي نخستين راش ها از البراتوار برگشت، نظر مديران پارامونت اين 
بود كه اشتباه بزرگي در فيلمبرداري رخ داده و اين تصاوير سياه به درد 
نمي خورد. آنها دستور فيلمبرداري مجدد را دادند اما ويليس و كوپوال 

زير بار نرفتند.
  كوپوال ابتدا نســخه ای 135 دقيقه ای بــه پارامونت تحويل داد و 
ظاهرا همه هم از اين نسخه راضی بودند جز ايوانز. او كاپوال را به دفترش 
فراخواند و گفت: تو يك حماسه را فيلمبرداري كرده اي و حاال داري 
تيزر تحويلم مي دهي؟ من از تو يك فيلــم مي خواهم! فيلم با تدوين 

مجدد نزديك به 3ساعت و فيلم محبوب منتقدين در دهه 1970شد .
  وقتي مارلون براندو، جايزه اسكار بهترين بازيگر مرد را براي بازي در 
اين فيلم برد، ساشين ليتل فدر را به جاي خودش فرستاد تا در مراسم 
اهداي جوايز حضور داشته باشد. مديران آكادمي جوايز در آن زمان، 
راجر مور و ليو اولمان بودند. وقتي مور، تنديس را به ليتل فدر تقديم 
كرد، او به ســردي با او برخورد كرد و به نطقي كه راجع به سوءرفتار 
صنعت فيلمسازي با سرخپوستان آمريكايي آماده كرده بود، پرداخت.

  نينو روتا، نامزد دريافت جايزه اسكار بهترين موسيقي متن شده 
بود )و احتماالً برنده آن هم مي شد( اما وقتي معلوم شد كه او به ميزان 
قابل توجهي از بخش هايي از موسيقي متن  يكي از كارهاي قبلي اش 

استفاده كرده، نامزدي اسكارش ملغي شد.
  وقتي »پدرخوانده« تبديل به يك موفقيت بزرگ شد و نقدهاي 
خوب و فروش عالي به دست آورد، سران پارامونت به شدت خواهان يك 
دنباله براي فيلم شدند. با اين حال راضي كردن فرانسيس فورد كوپوال 

به بازگشت كمي سخت و پيچيده بود.
به خاطر تمام مشكالت و سختي هايي كه ساخت پدرخوانده يك1را 
دربر گرفته بــود، كوپوال مطمئن نبود كه دوبــاره بخواهد وارد همان 
دردسرهاي قبلي شود. او همچنين نگران بود كه اين دنباله شكست 
بخورد و موفقيت شاهكار اصلي اش را خدشه دار كند و شايد مهم تر از 

فرانسيس فورد كوپوال؛ در روزگار جوانی

 دو پدرخوانده بهتر از يكي نيست؟

كه سرپرستي اش را بر عهده گرفته، همين برنامه را هر شب 
ادامه دهد. گفته مي شــود كوپوال درباره صفحات پرحجم 
قســمت هاي پدرخوانده دلسرد شده اســت؛ زيرا هر دو 
قسمت اين داستان، يك فيلم 6ساعته را تشكيل مي دهند. 
كارگرداني پدرخوانده تلقي يك كار اشرافي براي كوپوال نبود، 
همه به استثناي مولف، ماريو پوزو، تمايلي به بازگشت براندو 
براي قسمت دوم نداشتند اما همگي حتي پوزو در بازگشت 

آل پاچينو متفق بودند.
  »آنها انرژي زيادي صرف كردند تا براندو را براي فيلم بگيرند. 
در مورد فيلــم اول رابرت ايوانز )معاون اداري تشــكيالت 
پارامونت- م( در پاره اي از موارد مرا اندوهگين كرد ولي اين 
فقط او نبود. در حقيقت، بسياري از اعضاي تهيه، حقيقتا 
نمي دانستند چه چيزي درســت و چه چيزي اشتباه بود. 
آنها حتي امروز نمي دانند چه چيزي موفق خواهد شــد يا 
چه چيزي نه. آنها نمي دانند چه چيزي بسازند و چه نه. هنوز 
آنها آن باال هستند و كارشان اخذ تصميم براي ساختن فيلم 
است. آنها وقتي بايد احساس لطيفي نسبت به چيزي داشته 

باشند، موضوع را خيلي جدي مي گيرند... .«
  كوپوال قبول كرد كــه پدرخوانــده كار نخواهد كرد. 
مقابل در دفتر جنــگ برپا بود و گفته مي شــد كه كازان 
مي خواهد سمت كوپوال را اشغال كند، استوديو مي خواست 

قسمت هاي سيسيلي فيلم در نيويورك فيلمبرداري شود، 
كوپوال 80روز براي ضبط صحنه ها مهلت خواســت ولي 
استوديو 53روز به او وقت داد و او به ناچار پشت برنامه باقي 

ماند. پارامونت حتي به پيوند فيلم هم اعتراض داشت.
» در اين شب ها به تجربيات تازه اي دست پيدا كرده ام، راه 
رفتن هاي بعد از كار روي پيوند فيلــم در بورلي هيلز، كه 
وقتي فيلم آماده شد، به راستي من تمام شده بودم . آنها از 
فيلم متنفر بودند زيرا معتقد بودند فيلمي مهيج را به طرز 
كسالت بار و سنگين ساخته بودم كه 4 نفر در يك اتاق تاريك 

صحبت مي كردند... .« 
» در ابتدا موفقيت فيلم مثل يك رؤيا بود اما من منتظر تعبير 
خواب چند ساله ام براي جهاني شدن بودم؛ مثل كودكي كه 
بخواهد هزار تا كوكا كوال بنوشــد ولي يكي بيشتر نداشته 
باشد؛ مثل آنكه فالن ماشين را بخواهيد ولي پولي نداشته 
باشيد، لذا شما پيوسته در حال باال آمدن هستيد. شما بايد 
سبك خودتان را خلق كنيد  . بايد دوبرابر قوي تر از شخصي 
باشيد كه مي داند در ساعت 9 صبح بايد از خواب بيدار شود 
تا برود بيرون و براي پرداخت قرض هايش پول بسازد. اين 
دليل كوشش هاي من براي سالمت عقل و ميانه روي است.« 
» عاقبت 2سال قبل به برادوي بازگشتم و نام بزرگ خود را 
در باالي نئون پدرخوانده ديدم. اين واقعا خنده دار بود زيرا در 

جايي كه همه اسكار را به زمين مي زنند، من برنده آن شدم . 
البته من آن را به منظور خاصي مي خواســتم و مي دانستم 
آن چه بود.  .. اين براي من  بار معنــاي خاصي پيدا كرد اما 
معناي آن به كودكي من بازمي گشت، نماي فيلمي كه بعد از 
پدرخوانده دوم خواهم ساخت، مسلما براي عرضه به آكادمي 

هنرها نخواهد بود.«
  خطر ديگري كه اينك كوپوال را تهديد مي كند، قسمت 
3 ساعته پدرخوانده دوم است كه پيگير قسمت اول، بدون 
آنكه ارتباط اصلي از دست رفته باشد، زندگي مايكل كورلئونه 
را در سال1960 تعقيب مي كند اما پوزو، نويسنده كتاب قصد 
ندارد قبل از آماده شدن دنباله پدرخوانده، داستان ديگري 

درباره آن بنويسد... .
براي تهيه قســمت دوم پدرخوانده، 2شركت بزرگ نفتي 
آمريكا، گلف و وســترن، ســرمايه گذاري كرده اند. طبق 
قرارداد، 500هزار دالر دستمزد، چند درصد از فروش فيلم 
و آزادي نامحدودي براي نگارش داستان و كارگرداني هم به 

فرانسيس فورد كوپوال داده شده است.
از هم اكنون اين سؤال مطرح شده است كه اگر قسمت دوم 
پدرخوانده، شانس ديگري به دست بياورد، آيا كوپوال قسمت 

سوم را خواهد ساخت؟ 
خودش مي گويد:» آرزويش را ندارم«!

 جاودانه های تاریخ سینما:

پدرخوانده

این شماره

همه، كوپوال واقعاً عالقه اي به ساخت يك فيلم عظيم ديگر نداشت. در 
عوض او مي خواست روي پروژه هاي شخصي اش تمركز كند اما سران 
پارامونت حاضر نبودند جواب »نه« را قبول كنند و » پيشنهادي دادند 

كه او نتواند رد كند«.
در ابتدا آنها از كوپوال خواستند كه تهيه كنندگي فيلم را به عهده بگيرد. 
حتي به او اجازه دادند كه خودش كارگــردان را انتخاب كند. كوپوال 
موافقت كرد و مارتين اسكورسيزي را پيشنهاد داد اما مديران استوديو 
گفتند كه اسكورسيزي » يك انتخاب بد و ترسناك« است. در نهايت 
پارامونت برگ برنده خود را رو كرد؛ به كوپوال پيشــنهاد يك ميليون 
دالر كرد. با اين پول، كوپوال مي توانست باالخره روي ساخت فيلم هاي 
خودش تمركز كند. اضافه بر اين دستمزد، كوپوال استوديو را متقاعد 
كرد كه روي فيلم جديدش »مكالمه « نيز سرمايه گذاري كنند و به او 
اجازه دهند كه روي پروژه ديگرش نيز كار كند، مانند نوشتن فيلمنامه 
»گتســبي بزرگ«. اين معامله واقعاً بهتر از آن بود كه بتوان رد كرد و 
درست هنگامي كه كوپوال فكر مي كرد كه از اين كار خارج شده، آنها 

دوباره او را به بازي برگرداندند.
  پدرخوانده2 به اندازه قسمت اول فروش نكرد ولي در مجموع فيلم 
بسيار موفقي در گيشه بود و  نظر منتقدان را جلب كرد. فيلم در مراسم 
اسكار كوالك كرد و موفق شد در 10رشته نامزد شود و 5اسكار بگيرد؛ 

موفقيتي به مراتب گسترده تر از پدرخوانده يك.
  ســال1977 كوپوال قبول كرد كه نســخه اي از 2فيلم اول براي 
پخش در تلويزيون آماده كند، تا بتواند براي فيلم جنگي خود درباره 

ويتنام،»اينك آخرالزمان« كه بسيار پرهزينه بود، پول جمع كند.
حماســه پدرخوانده وقايع را به ترتيب زماني شرح مي دهد. داستان با 
ويتوي جوان در سيسيل آغاز مي شود و با آخرين وقايع پدرخوانده 2 در 

سال1959 به پايان مي رسد.
براي متناسب شدن با سانسورهاي تلويزيون، برخي از خشونت هاي فيلم 
در اين نسخه حذف شده اند اما بعضي از صحنه ها كه از نسخه سينمايي 

فيلم حذف شده بودند به اين نسخه اضافه شدند.
  بعد از موفقيت پدرخوانده2 هميشه صحبت از ساخت قسمت سوم 
پدرخوانده به ميان مي آمد. پارامونت به شدت مشتاق توليد دنباله اي 
تازه بود و ورسيون هاي زيادي به عنوان پدرخوانده3 نوشته شد. مخالف 
اصلي كوپوال بود و در چند مقطع صحبت از انتخاب كارگرداني ديگر 
براي ساخت پدرخوانده 3 به ميان آمد. حتي صحبت از مورد عجيب 
سيلوستر استالونه هم به عنوان بازيگر و كارگردان به ميان آمد كه خيلي 
زود منتفي شد. در طول 15ســال فيلمنامه هاي زيادي نوشته شد تا 
اينكه سرانجام كوپوال قبول كرد قسمت ســوم حماسه اش را بسازد. 
كوپوال تقريباً به همان دليلي كارگرداني قسمت سوم را قبول كرد كه 
سال ها قبل ساخت پدرخوانده يك را پذيرفته بود؛ ورشكستگي و نياز 
مالي! بعد از چند شكست پياپي در دهه80 ميالدي و ساخت فيلم هاي 
شخصي اي كه دوستدارانش را نااميد كرد، او نياز به فيلمي داشت كه 

بتواند مجدداً احيايش كند.
  درحالي كه صحبت از حضور چهره هايي چون رابرت دنيرو و ويويانا 
رايدر در فيلم بود، در نهايت پدرخوانده3 با بازي اندي گارسيا و سوفيا 
كوپوال ساخته شد؛ اولي درخشيد و نامزد جايزه اسكار شد و دومي فيلم 

پدرش را رسماً خراب كرد.
   سال2020 كوپوال يك بار ديگر، 30سال پس از انتشار نسخه اصلي، 
به سراغ آخرين قسمت اين سه گانه رفت. او براي مدت ها از كاري كه 
استوديو با قسمت آخر كرده بود ناخشنود بود؛ اينكه چگونه استوديو 
او را مجبور به آغاز فيلمبرداري كرده بود، درصورتي كه او و پوزو هنوز 
فيلمنامه را آماده نمي دانستند. او نسخه اي مخصوص به خود با آغاز و 
پاياني متفاوت آماده  انتشــار كرد و نام آن را »پدرخوانده، قطعه آخر 

موسيقي: مرگ مايكل كورلئونه« گذاشت.



پالن

يادگار نقد

اكران »پدرخوانده« در ايران
 فيلم »پدرخوانده« از آبان۱۳۵۲ در تهران به نمايــش عمومي درآمد . اين فيلم ابتدا در 
۳سينماي شهر فرنگ )آزادي فعلي(، گلدن سيتي )فلسطين فعلي( و شهر تماشا اكران عمومي 
شد. سينماهاي شهر فرنگ و گلدن سيتي معموالً فيلمفارسي اكران نمي كردند و تماشاگران 
اين سينماها مخاطبان فيلم هاي خوب خارجي بودند. سينماي تازه تاسيس شهر تماشا هم 
پدر خوانده را به عنوان فيلم افتتاحيه اش به نمايش درآورد. در آن سال ها تنوع و گستردگي 
بازار اكران باعث شــده بود، فيلم ها براي دوام آوردن بر پرده، در همان هفته اول نمايش با 
استقبال مواجه شوند . پدرخوانده جزو فيلم هاي پرفروش خارجي سال۵۲ بود و چند هفته 
بعد از اكران در ۳سينمايي كه آغازگر اكران عمومي اش در ايران بودند، سينماهاي كسري و 
تخت جمشيد )عصر جديد فعلي( هم آن را بر پرده بردند . نشريات هم از اكران عمومي فيلمي 
كه برنده چند جايزه اسكار شده بود، استقبال كردند و مقاالت و گزارش هايي درباره فيلم و 

بازيگرانش در مجالت و روزنامه هاي آن سال ها به چاپ رسيد.

 سوپر پروداكشني
 كه فراتر از فيلمی تجاري است

چند هفته بعد از اكران عمومي »پدرخوانده« در تهران، رضا سهرابي، منتقد و 
سينمايي نويس آن سال ها، نقدي بر فيلم پدرخوانده نوشت كه يكي از اولين  
بازتاب هاي انتقادي منتقدان ايراني درباره اين اثر به شمار مي آيد؛ نقدي كه در 

3 آذرماه 1352 در ستاره سينما به چاپ رسيد.
  رضا ســهرابي: صدها هزار دالر خرج تهيه 
اين فيلم سه ســاعته، ســوپر پروداكشن كمپاني 
پارامونت شــده اســت و ميليون ها دالر بازيافتي 
نتيجه داده است. اين از كل قضيه و جزئيات فيلم 
هم كه تماما نشان از توجه شديد سازندگان آن به 
سليقه تماشاگران سينما دارد. نتيجتاً پدرخوانده 
فيلمي اســت كه در وهله اول براي بازار ســاخته 
شده و مي بينيم كه موفق هم از آب درآمده است. 
اما فرانســيس فورد كوپوال در وراي عوامل سخت 
تجارتي فيلم، اثري ارائه مي دهد كه نشانه زيادي از 
هوش و ذكاوت يك فيلمساز قادر دارد؛ فيلمسازي 

كه قبالً توانايي هاي خود را در ساختن فيلم »رنگين كمان فينيان« )در تهران »رنگين كمان«( 
نشان داده است، بار ديگر در وراي عوامل تجارتي فيلم، بينش سينمايي و توانايي خود را نشان 
مي دهد. كوپوال كه سناريست چند فيلم هم بوده است، از فيلمي مثل رنگين كمان كه يك 
موزيكال افسانه اي زيبا بود رو به سمت فيلمي مثل »مردم باراني«كه سوژه رئاليستي دارد 
آورده است )اين فيلم هنور در تهران نمايش داده نشده( و حاال در پدرخوانده هم با اثرات 

فكري اي روبه رو هستيم كه براي جزئيات زندگي واقعي بسيار اهميت قائل است...
پدرخوانده خصوصيات هر سوپرپروداكشن ديگري را دارد. ديده ايم كه در فيلم هاي پرخرجي 
كه نمايش شــان بيش از حد معمول به طول مي انجامد، معموال داستان در چندين سال 
متوالي يا غيرمتوالي مي گذرد، آدم ها ازدواج مي كنند، پير مي شــوند، مي ميرند، ماجراها 
سال ها به طول مي انجامد: نمونه هاي بارز، »بن هور« و »بربادرفته« است. كوپوال با حفظ تمام 
اين خصوصيات قصد دارد فيلمی كه وابسته به سينماي متعالي امروز باشد بسازد و مي بينيم 

كه كم و بيش به هدف خود مي رسد يا نزديك مي شود.
مسئله اصلي فيلم خشونت در سطح بيروني زندگي و ايجاد رابطه با آرامش هاي داخلي و 
زندگي خانوادگي است... اين تم كه در سراسر فيلم جاري است در وراي سوژه مافيايي معروف 
پدرخوانده عنوان مي شود و در واقع سوژه پرپيچ و خم فيلم در اصل بر پايه اين فكر قرار گرفته 
است. اين فكر از همان شروع در فيلم به چشم مي خورد، همه آدم ها جمع هستند. »دون ويتو 
كورلئونه« )مارلون براندو( براي عده اي كارهايي انجام مي دهد و سفارش هايي قبول مي كند. 
به موازات اين كارها، عروسي دختر او برپاســت و مي بينيم كه همزمان با برگزاري مراسم 
عروسي )كه جزو سكانس هاي ديدني و زيباي فيلم است( كورلئونه به كارهاي خود مي رسد.
پســرهاي كورلئونه »مايكل« )آل پاچينو( و »ســاني« )جيمز كان( هــم حضور دارند و  
به خصوص مايكل و تغيير حاالت او، فيلم را به خصوصيات فيلم هاي بزرگ كمپاني ها نزديك 
مي كند؛ پسري كه بر اثر گذشت ايام، تغيير روحيه مي دهد و جانشين پدر مي شود و حتي 
خشن تر از او! فيلم، ســاختمان دراماتيك محكمي دارد. شخصيت ها با آنكه متعددند، اما 
به خوبيـ  نه در حد كمالـ  شناسانده مي شــوند و در خدمت ايده اصلي فيلم هستند و در 
پرداخت كاپوال مي بينيم كه به طور مدام خشونت هاي شخصيت هاي فيلم، در مجاورت 

زندگي عادي و عاطفي شان شكل پيدا مي كند...
تصاوير فيلم و فيلمبرداري زيباي آن كاماًل به بازســازي فضاي سال هاي دهه 40 كمك 
مي كند و از نظر رنگ ها نيز اين تصاوير به زمان وابسته خود نزديك مي شود. بازي مثل هميشه 
بي نقص و مؤثر مارلون براندو و نيز موزيك نينو روتا كه سراسر فيلم، شوري به پا مي كند، از 
امتيازات اصلي فيلم است. فيلم پدرخوانده علي رغم تبليغات جهاني  كه كمي تماشاگر را 

نسبت به آن بدبين مي كند، فيلم خوبي است.

شهاب مهدوي
روزنامه نگار
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   در دوراني كه ارتباطی مســتقيم ميان اكران 
جهاني و اكران در ايران وجود داشت، طبيعي بود 
كه فيلم اســكاري و موفق »پدرخوانده« به عنوان 
پرفروش ترين فيلم ســال۱۹۷۲ميالدي در ايران 
هم اكران شود. در آن ســال ها برخي از كمپاني ها 
در تهران دفتر نمايندگي داشــتند و پارامونت هم 
از اين قاعده مســتثنا نبود. فيلم در سال۱۳۵۲ به 
ايران آمد و قرار شــد تحت مديريــت فني روبرت 
گريگوريان معروف به روبيك در استوديو دماوند و 
به سرپرستي احمد رسول زاده دوبله شود. فيلمي كه 
مارلون براندو به خاطر بازي در آن برنده جايزه اسكار 
شده بود، مبدل به فيلمي شد كه چنگيز جليلوند 
در آن به جاي براندو حرف نزد و جايش را به محمود 
نوربخش داد . روايتي درباره دوبله پدرخوانده وجود 
دارد كه از حساسيت نمايندگي پارامونت در تهران 
براي دوبله پدرخوانده حكايت مي كند و اينكه آنها 
اصرار داشتند چون براندو در پدرخوانده براندوي 
بسيار متفاوتي است پس دوبلوري هم كه قرار است 
جاي او حرف بزند بايد متفاوت باشد و نكته ديگر 
اينكه حتما بايد براي دوبله نقــش دون كورلئونه 
تست بدهد. اين روايت چنگيز جليلوند از دوبله اول 
پدرخوانده است؛» سر فيلم »شاه شاهان« خيلي از 
گوينده هاي حرفه اي و آماتور رفتند تســت دادند. 
به من گفتنــد و جواب دادم كه هيچ وقت تســت 
نمي دهم اما بعد از يك ماه مــن را انتخاب كردند. 
البته ۲نفر را زيرنظر داشــتند كه پرس و جو كردند 
و گفتند يكي در فيلم هاي وســترن حرف مي زند. 
گفتند نه وسترن نمي خواهيم  . روبيك گريگوريانس 
مرا بسيار دوست داشت و راضي ام كرد بروم در آن 
فيلم صحبت كنم... ] براي دوبله پدرخوانده[ يك 
نفر از هاليوود آمده بود كه صداي فارسي براندو را 
بشنود، چون خيلي به اكران ايران اهميت مي دادند 
و گاهي همزمان با نيويورك، فيلم اكران مي كرديم . 
موقع اكــران »طالي مك كنا« بــراي اينكه فيلم 
همزمان برســد، كپي مونتاژ شــده كارگردان را 
برايمان فرستادند و من ديالوگ ها را روي آن نسخه 
سينك زدم و فرستادم . فيلم كه آماده شد، رفت آنجا 
ميكس شد. خالصه من براي پدرخوانده هم تست 
ندادم. باز آقاي روبيك گفت كه كســي كه دوبلور 
ثابت براندو است مي تواند اين كار را انجام بدهد اما 
آنها گفته بودند نمي خواهيم اين نقش هيچ نشاني 
از براندوي قبل داشته باشد... من فيلم را نديدم. در 
همان نسخه دوبله شده جاي پسر پدرخوانده، جيمز 
كان، حرف زدم ولي فيلــم را نديدم.« )گفت وگو با 
چنگيز جليلوند، كتاب ســال ماهنامه فيلم، ويژه 

دوبله، اسفند ۱۳84(
البته روايت هاي ديگري هم از دوبله اول پدرخوانده 
در ايران وجود دارد؛ مثاًل جالل مقامي كه در دوبله 
اول فيلم، جاي آل پاچينــو صحبت كرد ماجراي 
 تست دادن براي دوبله پدرخوانده را تكذيب كرد؛
» اصال اين جوري نبود. اگر اين جوري اســت پس 
چرا ] جليلوند[جاي يك نقش ديگر در فيلم حرف 
زده؟ آدمي كه بهش بربخورد كه ديگر نمي آيد يك 
نقش كوچك تر در همان فيلم بگويد. حقيقت اين 
اســت كه صدايش به آن نقش نمي خورد و از يك 
نفر ديگر اســتفاده كردنــد... گريگوريانس، براي 
دوبله پدرخوانده، نوربخش را برد دندان ســازي  و 
برايش فك درست كرد تا بتواند اين نقش را خوب 
حرف بزند.«)گفت وگو با جالل مقامي، كتاب سال 

ماهنامه فيلم، ويژه دوبله، اسفند ۱۳84(
البته بعدها احمد رســول زاده مديــر دوبالژ فيلم 
ماجراي نظــارت و دخالت پارامونــت در انتخاب 

 دوبلور مارلون برانــدو در پدرخوانده را تأييد كرد؛
»در مورد دوبلور مارلون براندو حساسيت ويژه اي 
وجود داشــت. براي اين كار تمهيداتــي را به كار 
گرفتيم. گلولــه اي پنبه اي درســت كرديم و بين 
لب و لثه گوينده گذاشــتيم و از كساني كه تست 
گرفتيم خواستيم خشي هم بر صدايشان بيندازند و 
تقريباً به همان حالت مارلون براندوی فيلم نزديك 
شديم. صداي چند نفر از گويندگان را ضبط كرديم. 
آقاي محمود نوربخش هم جزو گويندگاني بود كه 
تست داد. صداها را در اختيار نمايندگان پارامونت 
گذاشتيم. صداها را گوش كردند و انگشت گذاشتند 
روي صداي محمود نوربخش. در واقع علت اينكه 
چنگيز جليلوند در پدرخوانــده جاي براندو حرف 
نزد اين بود كه كمپاني درباره صداي گوينده نظر 
داد . البته به اعتقاد من نظر آنها نمي توانست صائب 
باشد چون نه فارسي بلد بودند و نه به لهجه ها و نوع 
گويش مسلط بودند. ولي به هر حال آنها مالك فيلم 
بودند و پدرخوانده بايد با نظر آنها دوبله مي شــد. 
وقتي نوربخش جاي براندو حــرف زد نمايندگان 
پارامونت حاصل كار را پسنديدند و فيلم در سينماها 
اكران شــد.« )گفت وگو با احمد رسول زاده، پروژه 
تاريخ شفاهي، موزه سينما( نسخه اي كه در پاييز 
سال۱۳۵۲ در ســينماها اكران شد و تا سال ها در 
تهران و شهرســتان ها به نمايش درمي آمد همين 
دوبله بود؛ دوبله اي كه فقط سينماروهاي دهه۵0 

آن را شنيدند.

دوبله دوم؛ دوبله آشنا 
     اما نســخه اي كه پس از پيروزي انقالب روي 
نوار ويدئو ديده شــد، دوبله دوم فيلم است. حاال 
ديگر خبري از نماينــدگان كمپاني پارامونت نبود 
كه با دوبلــه دوبلور ثابت مارلــون براندو مخالفت 
كنند ولي اين بار دوبلور معروف در دسترس نبود. 
دوبله دوم پدرخوانده زماني انجام شد كه جليلوند 
از كشــور مهاجرت كرده بود، تا به شكلي عجيب 
فيلمي با بازي براندو ۲بار در ايران دوبله شود ولي 
جليلوند در هيچ كدامشــان نقش دون  كورلئونه را 
صدا پيشــگي نكند .  ايرج ناظريان كه مدير دوبالژ 
دوبلــه دوم پدرخوانــده بود همه صداپيشــگان 
فيلم را تغيير داد و براي نقــش دون كورلئونه هم 
خودش جاي مارلون براندو حــرف زد كه در يكي 
از متفاوت ترين تجربياتــش با تغيير لحن در صدا، 
انعطاف و استادي اش را نمايان كند. شايد خيلي از 
تماشاگران پدرخوانده در طول ساليان متوجه نشده 
باشند كه دوبلور دون كورلئونه در فيلم پدرخوانده 
همان صداپيشه نقش فرمان در فيلم »قيصر« است 
و صاحب آن صداي رساي مردانه اينگونه صدايش 
را متناسب با نقش، خش دار كرده است. دوبله دوم 
فيلم پدرخوانده از شاهكارهاي دوبله فارسي است. 
همه گويندگان با نهايت دقت انتخاب شــده اند و 

صداها جملگي متناسب با نقش ها هستند.

پدرخوانده هاي بعدي و خسرو خسروشاهي
   برخالف پدرخوانده يــك، ۲دنباله بعدي فيلم 
كوپوال امكان اكران عمومي در ايــران را نيافتند. با 
اين همه هم پدرخوانــده۲ و هم پدرخوانده۳ دوبله 
فارسي شــدند؛ فيلم هايي كه عالقه مندان سينما 
آنها را از تلويزيون يا روي نوار ويدئو تماشا كرده اند. 

با اينكه تعــدادي از بازيگران اصلــي دنباله ها با 
پدرخوانــده يــك مشــترك هســتند در گذر 
زمان، خســرو خسروشــاهي كه مديريت دوبالژ 
پدرخوانــده۲ و ۳ را بــر عهده داشــت برخي از 
دوبلورها را )احتماال به دليل در دســترس نبودن 
دوبلورها( تغيير داد ولي بنا بر اين گذاشــته شده 
بود كه صداهاي آشنا جاي اين شخصيت ها حرف 

بزنند. 
خسروشــاهي كه عالوه بر مديريــت دوبالژ، در 
تمام پدرخوانده ها به جاي آل پاچينو هم صحبت 
كرده، حساســيت خاصي هم نســبت به اين آثار 
داشته است؛» وقتي قرار شــد قسمت های دوم و 
ســوم پدرخوانده را دوبله كنم، از بس اين فيلم ها 
را دوست داشتم و فكر مي كردم كه اينها را نه فقط 
براي نســل حاضر كه براي آينــدگان دارم دوبله 
مي كنم و مثال ۲0سال بعد، موقع شنيدن اين دوبله 
نبايد توي ذوقشان بخورد، اين بود كه سفارش دادم 
از خارج كشور نسخه دي وي دي درجه يك فيلم را 
آوردند و بعد خواستم تقديمش كنم به تلويزيون 
و از آنها خواستم اين نسخه را بگيرند و صدايش را 
تفكيك كنند و خالصه روي دوبله اين يكي نسخه 
كار كنند، اما آنها قبول نكردند. چون اســتوديوي 
دوبله شبكه يك در حال تعمير بود و بايد فيلم را به 
شبكه دو مي برديم كه امكانات الزم براي تفكيك 
صداها را نداشت. آن موقع آقاي جعفري كمك مان 
كرد. ما معموال فيلم ها را دوبله مي كنيم و بعد آنها را 
به حال خودش وا مي گذاريم اما در مورد فيلم هايي 
كه دوســت دارم قضيه فرق مي كند. به هر حال 
رفتم و نسخه ميكس شده پدرخوانده قسمت دوم 
را ديدم. متوجه شدم كه كارشان را درست انجام 
نداده اند؛ مثاًل موقع ورود كشتي به آمريكا در اوايل 
فيلم و پياده شــدن مســافرها صداي موسيقي را 
خيلي پايين آورده اند. بنابراين از آنها خواستم اين 
صدا و صداي گلوله ها را در اواسط فيلم باالتر ببرند. 
آقايي كه اين مسئوليت را بر عهده داشت فرد بسيار 
محترمي بود و اين را پذيرفت.« )گفت وگو با خسرو 
خسروشاهي،كتاب سال ماهنامه فيلم، ويژه دوبله، 

اسفند ۱۳84(
 شــايد دوبله دنباله هــاي پدرخوانده بــه اندازه 
پدرخوانده يك خاطره انگيز نباشد ولي اين بيشتر 
محصول تفاوت سطح و ميزان جذابيت است وگرنه 
دوبله همه قسمت ها با هنرمندي انجام شده است. 
قســمت اول اما هم فيلم بهتر و جذاب تري است 
و هم ديالوگ هاي شــاهكارش به ماندگاري كار 

هنرمندانه صدا پيشگان ياري رسانده است.

از حاشيه و متن دوبله »پدرخوانده« 

پيشنهادی كه   نمی شد   ردش  كرد

دوبلوربازيگرنقش

محمود نوربخشمارلون براندودون كورلئونه

 جالل مقامي آل پاچينومايكل كورلئونه

 چنگيز جليلوندجيمز كان ساني كورلئونه

 محمود قنبري رابرت دووال تام هيگن

 نصراهلل مدقالچيريچارد كاستالنوكلمنز

احمد رسول زاده ريچارد كونتهبارزيني

بدري نوراللهي تاليا شايركاني كورلئونه

 رفعت هاشم پور دايان كيتون كي آدامز

 مهدي آژير جان كازال فردو كورلئونه

 اصغر افضلي استرلينگ هايدن مك كلوسكي

 حسين معمارزاده آل لتيريسوالتسو

محمدباقر توكلي  ايب ويگورا  تسيو 

 آذر دانشيمورگنا كينگماما كورلئونه

پدر خوانده  1  - دوبله اول
احمد رسول زادهمديردوبالژ

دوبلوربازيگرنقش

ايرج ناظريانمارلون براندودون كورلئونه

خسرو خسروشاهي آل پاچينو مايكل كورلئونه

 بهرام زند جيمز كان ساني كورلئونه

 پرويز ربيعي رابرت دووال تام هيگن

 ناصر نظامي ريچارد كاستالنو كلمنزو

 عباس سلطانيريچارد كونته  بارزيني

 مهين برزويي تاليا شاير كاني كورلئونه

 مينو غزنوي دايان كيتون كي آدامز 

 محمد آفرينجان كازالفردو كورلئونه

 اكبر مناني استرلينگ هايدن مك كلوسكي

خسرو شمشيرگران آل لتيري سوالتسو

عباس سلطاني  ايب ويگورا  تسيو 

زهرا آقا رضا مورگنا كينگ  ماما كورلئونه

پدر خوانده  1  - دوبله دوم
ايرج ناظريانمديردوبالژ

دوبلوربازيگرنقش

خسرو خسروشاهيآل پاچينومايكل كورلئونه

منوچهر والي زاده اندي گارسيا  وينسنت كورلئونه

 شهال ناظريان دايان كيتون كي آدامز

 نصراهلل مدقالچي ايالي واالك دون آلتوبلو

 نگين كيانفر تاليا شايركاني كورلئونه

 سعيد مظفري جورج هميلتونگريس هريسون

 مريم شيرزاد سوفيا كوپوالمري كورلئونه

 ناصر نظاميجو مونتانا جويي زاتسا

 حسين عرفاني  رف ولونه كاردينال  لمبرتو

 پرويز ربيعي دونال دونلي اسقف گيلدي

 مازيار بازياران انزو روباتي  دون لوكتزي 

 افشين زينوري  فرانك د آمبروسيو  آنتوني كورلئونه

پدر خوانده  3
خسرو خسروشاهيمديردوبالژ

دوبلوربازيگرنقش

خسرو خسروشاهيآل پاچينومايكل كورلئونه

 پرويز ربيعي رابرت دووال تام هيگن

 شهال ناظرياندايان كيتون كي آدامز

 منوچهر والي زادهرابرت دنيروويتو كورلئونه

 ناصر خاوريجان كازال فردو كورلئونه

نگين كيانفر تاليا شايركاني كورلئونه

  ايرج رضايي لي استراسبرگهايمن راث

منوچهر اسماعيلي مايكل وي گازو فرانكي پنتانگلي

ناصر نظامي  جي دي اسپرادين سناتور پت گري

 حسين عرفاني گستونه موسكين دون فانوچي

 بهرام زاهدي تام روسكويي روكو المپونه

 افشين زينوري برونو كربيكلمنزوي جوان

 مريم رادپور فرانچسكو د ساپيوجواني ماما كورلئونه

 زويا خليلي آذر مورگانا كينگماما كورلئونه

تورج نصر لئوپولد تريسترآقاي ربرتو

خسرو شمشيرگران دومنيك چيانزهجاني اوال

 ايرج سنجريجان ايريتسيو جوان

 بهمن هاشميجو اسپينلويل چيچي

 جواد پزشكيان جوزپه سيالتو دون فرانچسكو چيچو 

غالمرضا صادقي ماريو كاتونه دون تومازينو

پدر خوانده  2
خسروشاهيمديردوبالژ

 جاودانه های تاریخ سینما:

پدرخوانده

این شماره
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  رضايي:  برخی از  منتقدان   
واليبال  بلد  نيستند

  مدعي
 از روز اول

فوالد سيرجان قهرمان آسيا شده اما منتقدها 
مي گويند اين تيم بدون مربي هم قهرمان 
مي شد. سعيد رضايي در گفت وگو با همشهري 
به اين انتقادها پاسخ داده است

سپاهان نويدكيا برخالف سال گذشته 
ليگ را با برد شروع كرد. حاال اين تيم با 
ستاره هايش از همين هفته اول چهره 

مدعي به خود گرفته است

2018

هوادار18:00 استقالل

محمدحسينكنعانيزادگاندرگفتوگوباهمشهریورزشیقاطعانهازمربيگرياسكوچيچدفاعميكند
وآمارخطدفاعيرانيزقابلقبولميداند

 با پيكه و  راموس هم
 خوردن 3 گل طبيعي است
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خيلي ممنون، خسته نباشيد! مدعي از روز اول
پرونده تأخير در اعزام پرسپوليس، بدون هيچ توضيحي بايگاني شد  سپاهان نويدكيا برخالف سال گذشته ليگ را با برد شروع كرد. حاال اين تيم 

با ستاره هايش از همين هفته اول چهره مدعي به خود گرفته است
به قول علي دايي »كجاي دنيا« ممكن اســت 
پرونده اي در حــد بالتكليفي و بازگشــت يك 
تيم از فــرودگاه، آن هم در آســتانه يك بازي 
سرنوشت ســاز به هميــن راحتي بــدون هيچ 
توضيحي مختومه شود؟ طبيعتا چنين اتفاقي 
تنها در فوتبال ما رخ مي دهد و ازجمله مواهب 
اين فوتبال براي مديران گرامي به شمار مي آيد. 
پرســپوليس پيش از بازي با الهالل به شدت از 
ناحيه به تعويق افتادن ســفرش به عربســتان 
لطمه خورد، اما هيچ كس هيچ توضيحي در مورد 
داليل وقوع اين اتفاق ارائه نداد و خيلي شــيك 
و راحت با 4 تا پيام و بيانيه و مصاحبه داستان را 
جمع كردند رفت پي كارش! يحيي گل محمدي 
ســرمربي قرمزها، قبل از بازي بــا الهالل صرفا 
اشــاره كرد تأخير در اعزام كاروان تيم به خاطر 
»بي خيالــي« بعضي هــا بوده اســت. او پس از 
مســابقه هم در پيامي ديگر اعــالم كرد بعدها 
به طور مفصل در مورد اين مسائل با مردم حرف 
خواهد زد. مشخص هم نيست اين زمان موعود، 

كي از راه مي رســد. مجيد صدري، سرپرســت 
باشــگاه هم كه قاعدتا بايد متهم رديف اول اين 
داستان باشد، قبل از مسابقه اعالم كرد فعال زمان 
مناســبي براي حرف زدن در اين مورد نيست. 
او بعد از بازي هم توضيحــي در اين مورد نداد و 
همه  چيز در يك بيانيه حماسي از سوي باشگاه 
جمع شــد؛ بيانيه اي كه در آن كلــي به يحيي 
گل محمدي »حال« داده شده بود، شايد براي 

اينكه حرف هايش را نزند!
افشــين پيرواني به عنوان مدير تيــم و يكي از 
كساني كه احتمال مي رود كم كاري كرده باشد، 
قبل از مسابقه به ســبك و سياق خودش صرفا 
كري خواني كرد و بعد از بازي هم توضيح خاصي 
نداد. اين وسط شايد مي توانستيم اميدوار باشيم 
فدراســيون فوتبال به عنوان يك نهاد مستقل 
روشنگري كند، اما جناب كامراني فر سرپرست 
دبيركلي فدراســيون هم فرمودند: »االن ديگر 
صالح نيست بگوييم چه كسي مقصر بود.« خيلي 

ممنون، دست همه شما درد نكند.

بيســت ويكمين دوره ليگ برتر فوتبال ايران 
ديروز با انجام 4بــازي آغاز شــد اما گل هاي 
زيادي از خــط دروازه ها عبور نكــرد. در بازي 
نساجي و فجرسپاسي كه با تغيير ساعت به بازي 
افتتاحيه اين فصل بدل شده بود، تيم ميزبان با 
تك گل كريم اســالمي به پيروزي رسيد تا اين 
بازيكــن باتجربه نامش را به عنوان نخســتين 
گلزن ليگ21 به ثبت برساند. فجرسپاسي در 
نخســتين بازي اش بعد از بازگشــت دوباره به 
ليگ برتر نمايش بدي نداشــت اما با همان يك 
گل كه در نيمه اول به ثمر رسيد بازي را واگذار 
كرد. به اين ترتيب ساكت الهامي كه در نيم فصل 
دوم فصل گذشته نتايج خوبي با نساجي گرفته 
بود، فصل جديــد را هم با پيــروزي آغاز كرد. 
در مشــهد دوتيم پديده و آلومينيوم در حالي 
مقابل هم قرار گرفتنــد كه هر دو تيم از حضور 
چند بازيكن اصلي خود محروم بودند. حسين 

پورحميدي، محمود قائدرحمتي و سجاد آقايي 
از آلومينيوم به خاطر صادر نشــدن كارت بازي  
نتوانستند به زمين بروند و تيم پديده هم اجازه 
اســتفاده از بازيكنان جديدش را نداشــت و با 
احتساب اميدهايش فقط توانست 15بازيكن را 
در ليست قرار دهد. بازي اين دو تيم در نهايت 
با تساوي بدون گل به پايان رسيد و همزمان در 
تهران هم پيكان و نفت مسجدسليمان با همين 
نتيجه به كار خود پايان دادند. در اين بازي فراز 
كمالوند سرمربي جديد نفتي ها به خاطر شكايت 
باشگاه ســايپا اجازه نشســتن روي نيمكت را 

نداشت اما تيمش يك امتياز از پيكان گرفت.
اما در آخرين بازي از نخســتين روز ليگ برتر، 
تيم ســپاهان در ورزشــگاه نقش جهان مقابل 
مس رفسنجان قرار گرفت. نيمه اول اين بازي 
با تك گل اميد نورافكن به ســود ميزبان تمام 
شــد اما مهم ترين حادثه اين نيمه اتفاقي بود 

كه براي محمد انصاري رخ داد. مدافع ســابق 
پرســپوليس بعد از مدت هــا دوري از ميادين 
باالخره در تركيب اصلي مس قــرار گرفت اما 
فقط 37دقيقــه در زميــن دوام آورد و باز هم 
با مصدوميت از ناحيه زانــو زمين را ترك كرد 
تا حتي نيمكت نشين هاي ســپاهان هم براي 
دلداري باالي سر او بروند. سپاهاني ها در نيمه 
دوم هم با قيچي سروش رفيعي به گل رسيدند 
و در نهايت فصل جديد را بــا برد 2برصفر آغاز 
كردند. ايــن اتفاق در حالــي رخ داد كه محرم 
سال گذشته فصل را با شكست 3بريك مقابل 
گل گهر آغاز كرده بود. در آخرين بازي ديروز، 
مسي ها در دقيقه 1+90يك پنالتي هم از دست 

دادند.

نكته بازي

آماربازي

هر فصل، يك اسم

البته چند مورد ديگر هم بوده

همين صادق را مي گويي؟

اين باشــگاه هوادار كه به تازگي به 
ليگ برتر رسيده هم داستان هاي 
جالب خودش را دارد. غيراز سلسله 
تحوالت مالكيتــي و مديريتي، 
تغييرات پياپي نام اين تيم در طول 
فعاليت 10ساله اش هم بامزه است. آنها 
كه زماني با خريد امتياز تيم اســتقالل جنوب متولد شدند، 
ابتدا نام پرسپوليس پاكدشت را براي خودشان برگزيدند، اما 
با اعتراض مديران وقت پرسپوليس به اين كپي برداري، اسم 
اين تيم به سرخپوشان پاكدشت تغيير يافت. بعد هم آنها اسم 
خودشان را گذاشتند »هوادار« و با همين عنوان به ليگ برتر راه 
يافتند. هم اكنون اما مالك باشگاه عوض شده و گويا قرار است 
نام اين تيم به »ديهيم« تغيير كند. خالصه داستاني شده؛ اصال 
مي شود با فرمول هر فصل يك اسم جلو رفت كه تنوع هم باشد 

و مردم خسته نشوند!

خداوند حســين خان كالني را حفظ 
كنــد. ايــن پيشكســوت محترم 
و خوشــنام پرســپوليس آنقدر 
دوست داشتني است كه آدم دلش 
نمي آيد سراغ نقد حرف هاي او برود. 
با اين حال مهندس كالني حرفي زده 
كه نتوانستيم براي اين ستون از خيرش بگذريم! كالني در مورد 
مشاجره لفظي سيامك نعمتي و حامد لك در بازي الهالل گفته: 
»در طول اين 50 سال، درگيري 2 بازيكن پرسپوليس را نديده 
بودم.« فقط خواستيم يادآوري كنيم شايد ايشان مسابقات را 
خوب دنبال نكردند، وگرنه درگيري خيلي جالب تري بين عليرضا 
حقيقي و شيث رضايي در داربي تهران رخ داد كه با كف گرگي 
كريم باقري ختم به خير شد. باز هم در يك داربي ديگر محمدرضا 
خلعتبري و پيام صادقيان در دقيقه يك از خجالت هم در آمدند. 

چند مورد ديگر هم بود كه حاال ديگر بگذريم!

دراگان اسكوچيچ در مصاحبه با يك 
رسانه در كرواسي در مورد تيم ملي 
ايران حــرف زده و در بخش هايي 
از مصاحبــه اش از صادق محرمي 
به عنــوان يــك »فوتباليســت 
فوق العاده« ياد كرده است. با خواندن 
اظهارات اسكوچيچ، يك لحظه شك كرديم كه نكند در فوتبال 
فعلي ايران 2 تا محرمي داريم كه آن يكي را ما نمي شناسيم، اما 
بعد ديديم واقعا منظور دراگان خود صادق است. او دفاع راستي 
را مي گويد كه سال هاست به قصد پيشرفت در اروپا لژيونر شده، 
اما همچنان خبري نيست كه نيســت. صادق در همين بازي 
اخير برابر كره جنوبي هم بزرگ ترين مقصر دريافت گل بود و 
همه تالشش را براي رقم خوردن گل دوم حريف به كار گرفت، 
اما لحظه آخر بيرانوند مانع او شد! كال نمي دانيم اين كروات ها 

چه چيزي در محرمي مي بينند كه ما نمي بينيم.

متريكا

در 20دوره اي كه ليگ برتر ايران برگزار 

شــده، تيم اســتقالل 12بار نخستين 12
بازي اش را برده و از اين لحاظ ركورددار 
محسوب مي شود. آبي ها 12بار ليگ را با 
پيروزي آغاز كرده اند، 6بار نخستين بازي شان مساوي شده و 2بار هم 
در افتتاحيه ليگ شكست خورده اند. نفت آبادان )در ليگ هفدهم( و 
ماشين سازي )در ليگ نوزدهم( 2 تيمي هستند كه استقالل را در هفته 
اول برده اند. آبي ها در مجموع 42امتياز از 20بازي افتتاحيه خود طي 
20دوره به دســت آورده اند كه 2امتياز بيشتر از پرسپوليس و 8امتياز 
بيشتر از سپاهان بوده است. آبي پوشان فصل گذشته در بازي افتتاحيه 
مس رفسنجان را كه تازه به ليگ برتر آمده بود 2بر صفر بردند و امسال 

هم دوباره با تيمي بازي دارند كه تازه به ليگ برتر آمده است.

در تاريخ ليگ برتر، هيچ تيمي بيشتر از 

فوالد در بازي افتتاحيه شكست نخورده 08
اما جالب اين اســت كــه همين فوالد 
توانسته يك بار پرســپوليس را در هفته 
اول ببرد و يكي از 2 باخت سرخپوشان در افتتاحيه ها توسط همين 
فوالد رقم خورده است. فوالد در 19دوره اي كه حاضر بوده 8بار بازي 
افتتاحيه اش را باخته اســت. ذوب آهن هم با 20دوره حضور 8باخت 
دارد و هيچ تيمي بيشتر از اين تعداد در افتتاحيه ها شكست نخورده 
است. فوالد 3بار در هفته اول با پرسپوليس روبه رو شده و اين اتفاق در 
فصل جديد براي چهارمين بار رخ مي دهد. در نخســتين دوره ليگ، 
نخستين بازي اين دوتيم مقابل هم بود كه يك-يك مساوي شد. در 
ليگ چهارم فوالد 3بريك پيروز شد و در ليگ هفدهم پرسپوليس با 

2گل فوالد را برد.

ميانگين امتيازگيري پرسپوليس در هفته 

اول دقيقا 2امتياز از هر بازي است كه فقط 02
از ميانگين امتيازگيري استقالل پايين تر 
بوده است. طي 20دوره گذشته ليگ برتر، 
پرسپوليس در 20بازي اولش صاحب 11برد، 7تساوي و 2باخت شده 
كه با اين نتايج 40امتياز براي سرخپوشان به دست آمده است. استقالل 
با 42امتياز در هفته هاي اول صاحب معدل2/1امتياز از هر بازي است. 
2باخت پرسپوليس در هفته اول يكي مقابل فوالد )3بر يك( در ليگ 
چهارم بوده و ديگري مقابل ابومسلم )3 بر 2( در ليگ ششم رقم خورده 
است. در واقع سرخپوشان 15سال است در هفته اول شكست نخورده اند 
كه اين بهترين ركورد در ميان تمامي تيم هاست. يكي از نتايج جالب 

پرسپوليس در هفته اول، تساوي 3-3 با مس كرمان در ليگ نهم بود.

بدون هوادار، عليه هوادار
در ادامه هفته اول ليگ برتر، امروز استقالل مقابل هوادار قرار مي گيرد و تراكتور به ميهماني گل گهر مي رود

هفته اول از فصل جديد ليگ برتر ايران امروز با 3بازي ديگر 
پيگيري مي شود؛ 3مســابقه اي كه وزن آنها خيلي بيشتر از 
4مسابقه روز گذشــته به نظر مي رسد. استقالل در نخستين 
بازي اش به مصاف تيم تازه واردي مي رود كه ستاره سابق آبي ها 
را روي نيمكت دارد. امير قلعه نويي هم با گل گهر مقابل تيمي 
قرار مي گيرد كه فصل گذشته مقام چهارم را در آخرين روز از 

چنگ گل گهر درآورد.

   گل گهر- تراكتور
رقابت اين 2تيم براي كسب رتبه چهارم در فصل گذشته به آخرين 
روز كشيده شــد. در هفته آخر تراكتور بازي راحتي مقابل سايپا 
داشت و با 5گل آن تيم را به ليگ يك فرستاد. اما تبريزي ها عالوه 
بر اين پيروزي نياز به توقف گل گهر هم داشتند كه اين اتفاق هم 
رخ داد و تيم قلعه نويي با تساوي 2-2 مقابل نساجي رتبه چهارم را 
به تراكتور بخشيد. جالب اينكه بعدا قهرماني فوالد در جام حذفي 
باعث شد نه تراكتور به سهميه آسيا برسد، نه گل گهر! از ساعت16 

امروز در سيرجان اين 2رقيب در حالي به مصاف هم مي روند كه 
جاي قلعه نويي و دستيارش روي نيمكت خالي خواهد بود. آقاي 
ژنرال به خاطر مصاحبه هاي تند پارسال 3ماه محروم شده و امروز 

هم مقابل فيروز كريمي غايب است.

   استقالل- هوادار
فصل گذشته استقالل در نخستين هفته با حريفي روبه رو شد كه 
براي نخستين بار به ليگ برتر آمده بود و نخستين بازي تاريخش 
را در اين ســطح انجام مي داد. اين قرعه امســال هم براي آبي ها 
تكرار شــده و نخســتين بازي هوادار در تاريخ ليگ برتر، مقابل 
استقالل خواهد بود. سال گذشته محمود فكري ليگ را با پيروزي 
2 بر صفر مقابل مس رفسنجان شــروع كرد اما دقيقا بعد از بازي 
برگشت مقابل همين تيم بركنار شد. امسال فرهاد مجيدي براي 
نخستين بار استقالل را از ابتداي ليگ هدايت مي كند و بايد ديد 
نخســتين تجربه او در هفته اول چه نتيجه اي خواهد داشت. تيم 
رضا عنايتي در نقل وانتقاالت خريدهاي ريز و درشت فراواني انجام 

داده اما لقمه گلوگيري براي آبي ها به نظر نمي رســد. استقالل در 
هفته اول بازيكن محرومي نــدارد و تنها غايب اين تيم مهدي پوِر 

مصدوم است.

   نفت آبادان- ذوب آهن
ذوب آهن طي 20دوره ليگ برتر 8بار نخستين بازي اش را باخته 
تا به همراه فوالد ركــورددار باختن در بازي هاي اول باشــد. اما 
ذوبي ها در اين فصل نيمكت شــان را به مهدي تارتار ســپرده اند 
كه يك انتخاب خوب و مطمئن براي تيم هاي ميانه جدولي است 
و تيم هايش تبحري نســبي در گل نخوردن و نباختن دارند. در 
آن ســو نفت آبادان قرار دارد كه به نظر مي رسد در اين فصل هم 
با همان مشكل فصل گذشته روبه روست. سال گذشته آباداني ها 
تغييرات زيادي داشتند اما به دليل ثبت نشدن قراردادها در هفته 
اول نتوانستند از خريدهاي خود اســتفاده كنند. به همين دليل 
صنعت نفــت در هفته اول با چهره هاي جوانــي به زمين رفت كه 

بعضي از آنها تا پايان فصل فقط همان يك بازي را انجام دادند.

برنامه  بازي ها

۲۰ آبان ۱4۰۰ 

۲۵ آبان ۱4۰۰ 

۷ بهمن ۱4۰۰

۱۲ بهمن ۱4۰۰ 

4 فروردين ۱4۰۱ 

۹ فروردين ۱4۰۱

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

چهارشنبه ۲۸ مهر

جمعه 3۰ مهر

يكشنبه ۲ آبان ۱4۰۰

دوشنبه 3 آبان

چهارشنبه ۵ آبان

گل گهر - تراکتور

فوالد  - پرسپولیس

استقالل - هوادار

صنعت نفت - ذوب آهن

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

مس رفسنجان - پديده

آلومینیوم - فوالد

هوادار - پیكان

ذوب آهن - استقالل

فجرشهید سپاسی - گل گهر

تراکتور- صنعت نفت

پرسپولیس - نساجی

16:00

18:00

16:00

16:00

18:00

18:00

18:00

ليگ برتر - هفته اول

ليگ برتر- هفته دوم

اگــر تعــدادي از بزرگ تريــن 
شــادي هاي هواداران استقالل 
در اين ســاليان را مــرور كنيد، 
درخواهيد يافت كه آنها بيشتر به خاطر ناكامي پرسپوليس خشنود 
شده اند، نه كاميابي هاي خودشان. عدم قهرماني پرسپوليس در روز 
آخر ليگ پانزدهم، شكســت اين تيم برابر قشقايي در جام حذفي، 
2 باخت سرخپوشــان در فينال هاي ليگ قهرمانان آسيا و نيز سپر 
انداختن سرخ ها برابر رقبايي مثل السد و الهالل، موجب خوشحالي 
هواداراني شده كه انگار تيم خودشان قدرت كافي براي شاد كردن 
آنها را ندارد. شايد در همه اين سال ها، تنها موفقيت آبي ها در يكي 
دو داربي موجب شادماني اورجينال و اصولي هواداران شده باشد، اما 
آنها هم درنهايت به قهرماني يا چيزي شبيه اين منجر نشدند. حاال هم 
استقالل در چنين فضايي وارد مسابقات ليگ بيست ويكم مي شود؛ 
در روزهايــي كه برخي هواداران اين تيم بابت شكســت ســنگين 
پرسپوليس برابر الهالل سر از پا نمي شناسند و فرصت مناسبي براي 
كري خواني پيدا كرده اند. با اين همه حــاال ديگر مديران، مربيان و 

بازيكنان استقالل بايد ترتيبي بدهند كه هواداران اين تيم 
جنس متفاوتي از شور و شادي را تجربه كنند. براي 

اين كار، چه زماني مناســب تر از شروع يك فصل 
جديد فوتبالي وجود دارد؟ وقتي امتياز همه تيم ها 

»صفر« است، مي شود همه  چيز را از نو ساخت.

   فصل سرنوشت فرهاد
در آستانه شروع فصل جديد، توافق 3 ساله فرهاد 

مجيدي با مصطفي آجورلو براي تمديد قرارداد جنبه 
»رسمي« پيدا كرد و به امضاي دوطرف رسيد. اين در حالي 

است كه قبال برخي در مورد اين توافق شبهه داشتند و آن را صرفا 
يك حركت نمايشــي مي دانســتند. حاال اما خيال فرهاد راحت 
شده است؛ آنقدر كه او با انتشار يك پست اينستاگرامي حسابي 
از آجورلو تمجيد كرد و حضور او را سرآغاز يك »مسير تاريخي« 
براي استقالل دانست. طبيعتا اين جمالت در ذهن هواداران باقي 
خواهد ماند و آنهــا انتظار دارند حاال كــه باالخره مجيدي مدير 
دلخواهش را پيدا كرده، خودش و تيمش بهترين عملكرد ممكن 

را داشته باشند.
 فرهاد پيش از اين در چند مقطع هدايت آبي ها را برعهده داشته و 
هر بار ناكامي پاياني را به ديگران ربط داده است. اين مربي همين 
فصل گذشــته هم موفق به قهرمان كردن تيمش در ليگ و جام 
حذفي نشد و پيش بيني او در مورد اينكه وريا غفوري جام قهرماني 

آسيا را باالي سر خواهد برد، اشتباه از كار درآمد. در 
نتيجه چوب خط فرهاد به نوعي پر شــده و ليگ 
بيست ويكم را بايد فصل سرنوشت او دانست. 
اگر مجيدي امســال هم با اين شــرايطي كه 
برايش فراهم شــده عملكرد موفقي نداشته 
باشد، شــايد به طور كلي آينده مربيگري اش 

به خطر بيفتد.

   مقصر؟ ديگر كسي نيست
حقيقت اين است كه اســتقالل براي فصل جديد چاره اي 
جز قهرماني در ليگ و يا دســت كم حضور بسيار جدي در كورس 
قهرماني ندارد. شايد در گذشته مي شد هر بار براي هر ناكامي يك 
مقصر پيدا كرد، اما شــرايط در ليگ 21متفاوت است. مديرعامل 
اســتقالل رفته، وزير ورزش رفته، حتي وزيــر ارتباطات هم رفته 
است. عملكرد باشــگاه در نقل وانتقاالت هم طوري بوده كه توقع 
كادرفني تا حدود زيادي برآورده شده؛ هرچند تحرك استقالل در 
بازار ادامه دارد و منع جذب بازيكنان خارجي نيز از بين رفته است. 
در نتيجه فصل جديد شرايط خاص خودش را دارد و زمان چيدن 
ميوه موفقيت است. مخدوش شدن سيماي ترسناك پرسپوليس 
بعد از شكست برابر الهالل هم طبيعتا بايد استقالل را به موفقيت در 
رقابت با اين تيم اميدوار كرده باشد. آيا داستان امسال، سناريويي 

متفاوت با گذشته خواهد بود؟

»استقالل« باش!
حاال وقت آن رسيده كه آبي ها بابت چيزي 

غيراز ناكامي پرسپوليس جشن بگيرند
بهروز رسايلي

خبرنگار
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در شب دوم از هفته سوم ليگ قهرمانان اروپا خبري 
از بازي بزرگ نيست. شــايد با ارفاق بتوان ديدار 
منچستريونايتد و آتاالنتا را بزرگ خطاب كرد. بقيه 
بازي ها به گونه اي است كه انگار داريد برنامه ليگ 

اروپا يا ليگ كنفرانس اروپا را مرور مي كنيد! 

   بنفيكا - بايرن مونيخ
بنفيكا همان تيمي اســت كه در هفتــه دوم در زمين 
خودش بارســلونا را با 3 گل تحقير كرد امــا ميزباني از 
بايرن داستان متفاوتي است. تيمي كه بتواند مقابل غول 
باواريايي گل نخورد، امسال هنوز وجود خارجي نداشته 
است. لواندوفسكي هم در آستانه اعالم برندگان توپ طال 
انگيزه زيادي براي گلزني در چنين مسابقاتي دارد. ركورد 
او در سال2021از همه بهتر است؛ بيشترين گل زده در 
فصل 22-2021)15 گل(، بيشترين گل زده براي يك 
باشگاه در 2021)43 گل(، بيشترين گل زده براي باشگاه 
و تيم ملي در 2021)52 گل(، بيشترين تأثيرگذاري روي 
گل در 2021)60 گل(. زمزمه هايي هم درباره نارضايتي 
او از شــايعات مربوط به خريد هالند در فصل آينده به 
گوش مي رسد. اين زمزمه ها و شايعات ممكن است لوا 
را فصل بعد به باشگاه و ليگي ديگر سوق بدهد. قضاوت 

اين بازي برعهده اوويدو هاتگان از روماني خواهد بود.

   بارسلونا - ديناموكي يف
رونالد كومان وقتي فهميد فعال خبري از سرمربي جديد 
و جايگزين نيست، تكاني به خودش و تيمش داد. او هر 
دو بازي اوليه ليگ قهرمانان اروپا را 3بر صفر به بايرن و 
بنفيكا باخته اما ابتداي اين هفته موفق شده تيم سابق 
خودش يعني والنسيا را در الليگا 3بريك ببرد. حاال كمي 
اوضاع بهتر است و برد احتمالي در 2 بازي بعدي مقابل 
دينامو كي يف مي تواند وضعيت بارســا را در اين گروه 
سروسامان ببخشد. البته دينامو تيمي نيست كه مقابل 
بارسا دست وپا بسته باشد. فصل قبل كه مسي هم بود، 
اوكرايني ها خيلي بارسلونا را آزار دادند و در بازي رفت 
با نتيجه 2بر يك به اين تيم باختند. كلمنت تورپين از 

فرانسه قضاوت اين بازي را برعهده خواهد داشت.

   يانگ بويز - ويارئال
اين بازي از گروه F خيلي بازي مهمي نيست اما اين را 
درنظر بگيريد كه ويارئال قهرمان ليگ اروپاي فصل قبل 
است و يانگ بويز ســوئيس در همين فصل توانسته در 
زمين خودش منچســتريونايتد با كريستيانو رونالدو را 
ببرد. ويارئال ابتداي اين هفته 2بر يك به اوساسونا باخت 
تا تعداد تيم هاي بدون شكســت در ليگ هاي داخلي 
كشــورهاي اروپايي به عدد 4و تيم هاي ناپولي، ميالن، 
ليورپول و فرايبورگ كاهــش يابد. هواداران ويارئال كه 
فصل قبل نخستين جام تاريخ خود را به دست آوردند، 
خدا خدا مي كنند در اين گروه سوم بشــوند تا با اوناي 
امري كه متخصص فتح ليگ اروپاســت، به جاي صعود 
به دور بعدي ليگ قهرمانان، به ليگ اروپا سقوط و آنجا 
شانس خود را امتحان كنند! سرگئي كاراسف از روسيه 

اين بازي را سوت مي زند.

   منچستريونايتد - آتاالنتا
از اولدترافــورد شــايعات زيادي به گوش مي رســد. 
تازه ترين شــايعه اين است كه كريســتيانو رونالدو با 
مقامات باشــگاه درباره زيدان مشــورت كرده است. 
رونالدو كه دوره اي عالي با زيدان در رئال مادريد داشته 
و در كنار او 3 بار پياپي ليگ قهرمانان اروپا را فتح كرده، 
بدش نمي آيد حاال كه صحبــت از بركناري احتمالي 
سولسشائر شده، زيدان به منچستر بيايد. رونالدو در 
بازگشت به يونايتد حتي در تغذيه بازيكنان هم دخالت 
كرده و رژيم هاي ســختي به آنها داده است. بازگشت 
رشفورد پس از ماه ها مصدوميت مي تواند خبر خوبي 
براي سولسشائر باشد اما براي هواداران خبر بهتر اين 
است كه زيدان روي نيمكت اين تيم بنشيند. آتاالنتا 
پس از ركودي كوتاه مدت دوبــاره به آن تيم هجومي 
2 فصل قبل تبديل شــده و اين براي من يونايتد خبر 
خوبي نيست. شيمون مارسينياك از لهستان داور اين 

بازي است.

   چلسي - مالمو
چلســي براي اول شــدن در گروه H رقابت سختي با 
يوونتوس دارد. مدافع عنوان قهرمانــي بازي رفت را به 
يووه باخته اما حريف ســوئدي نمي تواند جلودار تالش 
شــاگردان توماس توخل آلماني براي صعود باشد. تيم 
لندني فعال صدرنشين سخت ترين ليگ دنيا يعني ليگ 
برتر و شــانس اول قهرماني ليگ جزيره اســت. مندي 
معموال گل نمي خورد و چلسي در بازي هايي كه آندرياس 
كيريستنسن در تركيب اصلي حضور داشته، در 200روز 
گذشته تنها 6گل دريافت كرده. قرارداد مدافع دانماركي 
رو به اتمام و او جزو گزينه هاي بارسلوناست. روديگر از درد 
كمردرد خالص شده و تياگو سيلوا هم كه به دليل حضور 
در اردوي تيم ملي برزيل بازي اين هفته مقابل برنتفورد را 
از دست داده بود، به تركيب برگشته است. فرانسوا لتسيه 

از فرانسه قضاوت اين بازي را برعهده خواهد داشت.

   زنيت - يوونتوس
سردار آزمون در اين فصل نسبت به فصل هاي قبل كمتر 
بازي مي كند. او پيش از بازي ايران و كره در آخرين بازي 
ليگ روسيه از زمين اخراج شــده بود. سردار در 2 بازي 
ابتدايي ليگ قهرمانان در اين فصل در 58درصد دقايق 
ممكن حضور داشته و تنها در يك بازي از ابتدا به ميدان 
رفته است؛ بدون گل زده يا پاس گل. در 9بازي اين فصل 
ليگ برتر روسيه هم 5گل و يك پاس گل به نام خودش 
ثبت كرده و آمار هر 114دقيقه يك گل را دارد اما تنها 
568دقيقه بازي كرده. ســردار تاكنــون در رويارويي 
با تيم هاي اروپايــي خارج از ليگ روســيه به تيم هاي 
بايرن مونيخ، اتلتيكو، آژاكس، اندرلخت، ليون، بنفيكا، 
ويارئال، فنرباغچه و مولده گل زده است. او با گلزني به 
يوونتوس نام خود را به ليست گلزنان معدود ايراني مقابل 
اين تيم شامل مهدي مهدوي كيا و مهدي طارمي اضافه 
مي كند. ســردار در مجموع رقابت هاي اروپايي -ليگ 
قهرمانان و ليگ اروپا شامل مراحل مقدماتي و پلي آف- 
32بازي انجــام داده و 11گل، 2 پاس گل و 5كارت زرد 
دارد. او 1938دقيقه در رقابت هــاي اروپايي با پيراهن 
روستوف و زنيت به ميدان رفته است. يوونتوس با آلگري 
پس از پشت سر گذاشــتن بحران ابتداي فصل توانسته 
خودش را جمع وجور كند. غــول توريني در بازي هاي 
اخير آاس رم، چلسي، تورينو، ســمپدوريا و ال اسپزيارا 

برده است. ساندرو شارر از سوئيس داور اين بازي است.

شب آرام ليگ قهرمانان
 از ميان بازي هاي امشب شايد گلزني احتمالي سردار به يوونتوس بتواند 

جذابيتي به همراه بياورد

  زنگ تفريح
 تقابل سالزبورگ و ولفسبورگ و ليل و سويا را بعيد است همه هواداران 4 تيم 
حاضر در گروه هم دنبال كنند! ليل قهرمان فرانسه است اما بالفاصله پس از 
قهرماني ليگ و درآوردن جام از چنگ پاري ســن ژرمن تا بن دندان مسلح، 
دروازه بان اين تيم و سرمربي موفق آن جدا شدند. دروازه بان ليل البته در اين 
فصل در ميالن دچار آسيب ديدگي شديدي شد. سويا هم با لوپتگي همان 
تيم خوب و نه عالي الليگاست كه براي حضور در جمع 4 تيم ليگ و صعود به 
مراحل باالي جام حذفي برنامه ريزي شده و در ليگ قهرمانان همين كه يكي 
دو مرحله باال برود، دستاورد بزرگي براي آنها ست. سالزبورگ و ولفسبورگ 

هم جذابيت هاي چنداني براي تماشا ندارد!

فوتبال  ملــي  تيم 
ايران بــراي صعود 
بــه جام جهاني قطر 
موقعيت ايده آلي دارد. شــاگردان دراگان اسكوچيچ 
از 4بازي 10امتياز گرفته اند و اگــر اتفاق خاصي رخ 
ندهد، ايران به جام جهاني صعــود خواهد كرد. البته 
تيم ملي همچنان منتقدان خاص خــودش را دارد، 
برخي بر اين عقيده اند كه تيم اسكوچيچ با هنرنمايي 
لژيونرها و ســتاره هايش نتيجه مي گيرد كه البته اين 
موضوع با واكنش هاي برخــي از بازيكنان تيم ملي 
هم روبه رو شد و آنها از ســرمربي تيم دفاع كردند. 
محمدحسين كنعاني زادگان مدافع مياني تيم ملي هم 
مي گويد: »اين اصال منصفانه نيست كه نقش اسكوچيچ 
را در موفقيت هاي تيم ملي كمرنــگ جلوه دهيم.« 
كنعاني زادگان درخصوص عملكرد تيم ملي و مسائل 

ديگر به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.

   از بازي با كره جنوبي شروع كنيم. به نظر 
تو مستحق برد بوديم؟

ما مي توانستيم كره را ببريم و شايستگي برد را داشتيم 
اما فكر مي  كنم بدشانسي آورديم. 2بار توپ را به تير 
دروازه آنها زديم و موقعيت هاي ايران نســبت به كره 
بهتر بود. البته كره هم تيم پرقدرتي است كه 
چند بازيكن اين تيم در ليگ برتر انگليس 
بازي مي كنند و كيفيت بااليي دارند، با 
اين حال من معتقدم اگر اين بازي با 
حضور هواداران در ورزشگاه آزادي 
برگزار مي شــد مي توانستيم كره را 
شكســت بدهيم. البته بدون حضور 

تماشاگران هم تيم برتري بوديم و بازيكنان در زمين مسابقه 
نهايت تالش خودشان را به كار گرفتند. اميدوارم در آينده اي 
نزديك شرايط براي حضور هواداران فوتبال در استاديوم هاي 

ايران هم فراهم شود.

   خيلي هــا معتقدند صعود تيــم ملي به 
جام جهاني قطعي است. نظر تو چيست؟

خدا را شكر كه در 4بازي 10امتياز گرفتيم و هر مسابقه براي 
ما حكم يك فينال را دارد. ما از دور قبلي مسابقات تجربه 
بدي داشتيم و با سرمربي قبلي امتيازهايي را از دست داديم 
كه كارمان سخت شد و به روز آخر كشيد. به همين دليل در 
دور بعد نمي خواستيم اين اتفاق رخ دهد و بايد در هر بازي 
بهترين نتيجه ممكن را مي گرفتيم. خدا را شــكر مي كنم 
كه تا االن شــرايط خوبي داريم. ما نبايد فراموش كنيم كه 
در دور قبلي چقدر شرايط ســخت شده بود و االن هم بايد 
با تمام انگيزه و تواني كه داريم در بازي هاي بعدي هم نتايج 
خوبي بگيريم تا با ادامه اين مسير خوب به جام جهاني برويم. 
اميدوارم اين نسل طاليي خيلي راحت به جام جهاني صعود 

كند ولي هنوز هيچ چيز تمام نشده است.

   با اينكه تيم ملي فوق العاده نتيجه گرفته 
است ولي برخي همچنان از اسكوچيچ انتقاد مي كنند 
و معتقدند كه تيم ملي با توانايي ســتاره هايش نتيجه 

مي گيرد. نظر تو چيست؟
اسكوچيچ به معناي واقعي براي تيم ملي زحمت مي كشد و 
به جرأت مي توانم بگويم كه هر روز 10بار فيلم رقيبان تيم 
ملي را نگاه مي كرد تا بتواند آناليز دقيقي را به بازيكنان ارائه 
داده و نكات فني را به ما گوشزد كند. فكر مي كنم بازي به 
بازي شرايط ما بهتر شد و به هماهنگي بيشتري رسيديم. من 

براي آنهايي كه منتقد اسكوچيچ هستند احترام قائل هستم 
و دوست ندارم جواب كســي را بدهم ولي حداقل مي توانم 
در مورد مربي اي كه با او كار مي كنم نظر بدهم. اسكوچيچ 
واقعا مربي بسيار خوبي است كه روي كارش وقت مي گذارد 
و  ارتباط خوبي با بازيكنان تيم ملي به وجود آورده اســت. 
نتايجي كه گرفتيم همه  چيز را نشان مي دهد. او  از لحاظ فني 
و مديريتي مربي بسيار خوبي است و خيلي زود توانست تيم 
ملي را جمع و جور كند و در يك مسير خوب قرار دهد. من 
خيلي چيزها از اسكوچيچ ياد گرفته ام و او را يك مربي بزرگ 

و با ديسيپلين مي دانم.

   بعد از بازي با امارات و كره، برخي از عملكرد 
خط دفاع تيم ملي انتقاد كردند. نظر تو چيست؟

من معتقدم كه بايد به آمار نــگاه كنيم. تيم ما در 11بازي 
3گل خورده كه يكي از آنها از روي نقطه پنالتي بوده است. 
هر فردي مي تواند نظر خودش را بدهد و منتقدان هم قابل 
احترام هســتند ولي ما به اين چيزها توجه نمي كنيم و راه 
خودمان را ادامه مي دهيم. براي هــر خط دفاعي خوردن 
3گل در 11مسابقه آمار خوبي اســت، حتي اگر راموس و 
پيكه هم در خط دفاعي باشند. فكر مي كنم آمار همه  چيز را 
نشان مي دهد. آيا خوردن 3گل در 11مسابقه زياد است؟ من 
كه اينطور فكر نمي كنم. در ضمن فراموش نكنيد كه ما در 
تمرينات سخت تالش مي كنيم تا اگر هم نقطه ضعفي وجود 

دارد آن را برطرف كنيم.

   لبنان را هم شكست مي دهيم؟
در فوتبال چيزي قابل پيش بيني نيســت. ما بازي به بازي 
جلو مي رويم و تالش مي كنيم 3امتياز ايــن بازي مهم را 

هم بگيريم.

 با پيكه و  راموس هم
 خوردن 3گل طبيعي است

 محمدحسين كنعاني زادگان قاطعانه از مربيگري اسكوچيچ دفاع مي كند و
 آمار خط دفاعي را نيز قابل قبول مي داند
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عكس نوشت

تيم ملي هاكي روي يخ  زنان ايران كــه در كاپ آزاد 
امارات شــركت كرده، در 2بازي ابتدايي به 2پيروزي 
رسيد. زنان ايران در بازي اول امارات را 3برصفر را بردند 
و در بازي دوم نماينده روسيه را 4بر2 شكست دادند. 
تيم هاي مردان و زنان ايران كه اســفندماه مسابقات 
جهاني قرقيزســتان و ارديبهشت ماه ســال آينده 
مسابقات آسيايي فيليپين را پيش رو دارند به امارات 

رفته اند تا براي حضور در اين مسابقات آماده شوند.

دبل هاكي بازان   زن

اميرحسين اعظمي
خبرنگار

خوش شانس ترين مربي اروپا

ميكل آرتتا احتماال خوش شــانس ترين 
مربي اروپاست. او شــبيه مربيان ايراني 
كه نتيجه نمي گيرند امــا تيم مي گيرند، 
بدون رزومه توانســت نخســتين تجربه 
سرمربيگري اش را در باشگاه بزرگي مثل 
آرســنال ثبت كند. بدون آنكه به سبك 
فوتبال هجومي باشــگاه و سياست توليد 
ســتاره وفادار بماند، در ســال هاي اخير 
كلي بازيكن گران  قيمــت خريده و اكثرا 
دردي از تيم دوا نكرده اند. سبك فوتبالش 
شبيه كي روش است، توپ را مي دهد و در 
انتظار اتفاقات بازي مي مانــد. در بازي با 
كريستال پاالس نيكوالس پپه 22بار توپ 
را از دست داد اما كسي كاري به او نداشت. 
آرتتا با خوش شانسي توانست در دقيقه95 
توسط مهاجم مغضوبش يعني الكازت كه 
در دقايقي كوتاه نسبت به اوباميانگ كه 
4برابر بيشــتر در محوطه جريمه حريف 
لمس توپ داشــت، به گل تساوي برسد. 
الكازت با اين گلزني بار ديگر آرتتا را موقتا 
نجات داد. البته اگر براي مالكان باشــگاه 
مهم باشــد كه تيم خوب بازي مي كند يا 

نتيجه مي گيرد يا خير.

   البته داوري ها هــم در 2فصل اخير و 
همينطور VAR بــه زيان توپچي ها بوده. 
براي نمونــه در همين تســاوي 2-2 با 
كريستال پاالس مايك دين به جاي اخراج 
مك آرتور كه پاي ساكار را شوت كرده بود، 
به بازيكن پاالس كارت زرد نشان داد. اگر 
آرسنال در اين بازي برابر كريستال پاالس 
به پيروزي مي رســيد، باتوجــه به اينكه 
نخســتين بازي هفته نهم را برابر استون 
ويال بازي مي كند، درصورت پيروزي در آن 
مي توانســت بعــد از 3۷8روز بــراي 
نخستين بار در جمع 4 تيم برتر قرار بگيرد.

   نكته ديگر اين مسابقه دوشنبه شبي 
اين بود كه پاتريك ويه را پس از 16ســال 
اين بار به عنوان ســرمربي تيم حريف به 
خانه اش برگشت. با اين تفاوت كه زماني 
كه در آرســنال بازي مي كــرد، خانه اين 
باشگاه در ورزشگاه هايبوري بود و اكنون 
نشاني آن تغيير كرده و به ورزشگاه امارات 
منتقل شــده اســت. ويه را آخرين بار در 
ســال 2005 با لباس توپچي ها به ميدان 
رفته بود. به اين ترتيــب، او پس از ديويد 
اولري )4برد، 2 تساوي و 9شكست(، توني 
آدامز )يك شكســت( و رمي گارده )يك 
شكســت( به چهارمين بازيكن سابق 
توپچي ها بدل مي شــود كه به عنوان 
سرمربي مقابل تيم ســابق خود قرار 

مي گيرند.
   از ســوم فوريــه 2018 و زماني كه 
اوباميانگ نخســتين بازي خــود را براي 
آرســنال انجام داد، او در 156 بازي ليگ 
برتري 91 بار موفق به گلزني شده است. در 
اين بازه زماني تنها محمد صالح )109 گل 
در 180 بازي( و هري كيــن )99 گل در 
151 بازي( بيشتر از اوبا موفق به گلزني در 
ليگ برتر شده اند. همچنين با گلزني مقابل 
كريستال پاالس، اوبا در ســومين ديدار 
پياپي ليگ برتري در خانه موفق به گلزني 
شد تا براي نخستين بار از سپتامبر2019 
حداقل در 3 ديدار پياپي خانگي موفق به 
گلزني شده باشد. او سال2019 در 5 بازي 

پياپي خانگي در ليگ برتر گل زده بود.
   2گل آرسنال برابر كريستال پاالس بعد 
از زدن كرنر به دست آمد. آخرين باري كه 
آنها در ليگ برتر 2گل از روي كرنر زدند، 
مقابل كريستال پاالس )اكتبر 2019( بود. 
پيش از ايــن زمان نيــز بازهــم مقابل 
كريستال پاالس )ژانويه 2018( اين اتفاق 

تكرار شده بود.

آرتتا هر كاري مي كند از آرسنال بركنار نمي شود
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زیر یک خم

ميخاین لوپز كشــتي گير عنوان دار كوبایي در مصاحبه اي 
اعالم كرد كه هنوز از كشــتي خداحافظي نكرده و احتمال 
دارد در المپيک 2024پاریس شــركت كنــد. لوپز دارنده 
4مدال طالي المپيک اســت و با این 4طال ركورددار تاریخ 
المپيک در هر دو رشته آزاد و فرنگي است. او 8مدال جهاني 
هم در كارنامه خود دارد كه از 5طال و 3نقره تشكيل شده اند. 
او 3بار در فينال هاي جهاني شكست خورده كه 2 باختش 
مقابــل رضا كایالــپ در فينال مســابقات جهاني 2011و 
2015بسيار مشكوك بوده است. حاال باید دید لوپز كه قصد 
دارد همچنان تا پاریس در كشتي باشــد باز هم یكه تازي 
مي كند یا یكي دیگر از آن شكست هاي مصلحتي را خواهد 
پذیرفت. از این نوع شكســت ها در كارنامه كشــتي گيران 

كوبایي بسيار دیده مي شود.

لوپز رفتني نيست 

اردوي بسترسازي نونهاالن در خانه كشــتي در حال برگزاري 
است. 50كشــتي گير نونهال به همراه مربيان خود در این اردو 
حضور دارند و جالب اینكــه آنها در همان كمپي هســتند كه 
كشتي گيران تيم ملي بزرگساالن مستقر مي شوند. این در حالي 
است كه تيم هاي ملي اميد و تيم ارتش ها هم در اردو هستند ولي 
فدراسيون كشتي آنها را در كمپ مجاور اسكان داده و به عبارتي 
ساده نونهاالن بهترین شرایط و امكانات را در اختيار گرفته اند. این 
كار فدراسيون از آن جهت قابل تقدیر است كه یک آینده نگري 
محسوب مي شود. با وضعيتي كه بيماري كرونا به وجود آورده، 
حدود 2سال است كه اغلب باشگاه هاي كشتي كشور عضوگيري 
نكرده اند و باید همين 50كشتي گير نونهاالن را كه در مسابقات 
كشوري صاحب مدال شده اند حفظ كرد تا در سال هاي آینده در 

تيم ملي نوجوانان و جوانان مشكلي نداشته باشيم.

شرايط اكازيون براي نونهاالن 

فصل جدید ليگ كشتي از سوم آبان ماه برگزار خواهد شد و بعد 
از سال ها شاهد ليگي خواهيم بود كه پيش بيني قهرمانش بسيار 
سخت است. در سال هاي گذشته تيم ایرانمال با حضور در ليگ 
و جذب نفرات مطرح، قهرماني خود را پيش از شــروع مسابقات 
قطعي مي كرد. ایرانمال در ليگ سال گذشــته 3كشتي گير در 
86كيلوگرم جذب كرد كه جالب اســت بدانيد این 3كشتي گير 
حسن یزداني، كامران قاسمپور و احمد بذري بودند؛ یعني 3نفر 
اول ایران! به این ترتيب تيم هاي دیگر باید به سراغ نفرات چهارم 
به بعد هر وزن مي رفتند. اما امســال تيم هاي صنایع مازندران، 
فوالدذوب آمل و سهند ارس 3تيم مطرحي هستند كه در رشته 

آزاد رقابت جذابي با یكدیگر خواهند داشت.

ليگ بدون ايرانمال

ليلي خرسند| قهرماني فوالد سيرجان در جام باشگاه هاي 
آسيا اتفاق غافلگير كننده اي در واليبال نبود، چون بيشتر 
تيم هايي كه قبل از فوالد در اين مسابقات شركت كرده بودند، 
اين قهرماني را تجربه كردند. اتفاق غافلگيركننده، هجمه اي 
بود كه عليه سعيد رضايي و تيمش به راه افتاد. عده اي سطح 
مسابقات را زير سؤال بردند و مدعي شدند اگر فوالد بدون 
سرمربي هم مســابقه مي داد، قهرمان مي شد. برخي هم از 
رضايي ايراد گرفتند كه چرا به صابر كاظمي مصدوم بازي داده 

است. دليل اين نامهرباني ها را از خود رضايي پرسيده ايم.

   شما در تيم ملي دستيار سرمربي )كوالكوويچ( 
بوديد و در اين مسابقات براي نخستين بار عنوان سرمربي 

را داشتيد.
تقریبا از 9سال پيش پيشنهاد ســرمربيگري داشتم ولي خودم 
قبول نمي كردم. دليل اصلي هم این بود كه دوست نداشتم به هر 
قيمتي سرمربي شــوم یا جایي كار كنم كه ابزار كار وجود ندارد. 
اگر در تيمي بازیكنان از نظر مالي تامين نباشند، به همان اندازه 
هم نمي شود انتظار داشت كه پاسخگو باشند. بعضي ها براي اینكه 

پيشنهادشان را بپذیرم، قول هاي الكي مي دادند.

   بازيكناني كه در سطح باال بازي كرده اند و اسم 
بزرگي دارند، عالقه  ندارند بدون پشتوانه فني مربي شوند. 

نمي خواهند اسمشان خدشه دار شود.
بحث فقط این نيســت. من در ســطح باال واليبال بازي كردم، 
باالترین مــدرك مربيگــري را دارم، مربيگري كرده ام، اســتاد 
دانشــگاهم و... ولي ترجيح دادم سلسله مراتب را طي كنم و بعد 
سرمربي شوم. اما من اشتباه فكر مي كردم. االن خيلي ها راحت 
سرمربي مي شــوند كه نه به خاطر لياقت شان است و نه به خاطر 
كفایت شــان. آنها با ارتباطاتي كه دارند سرمربي مي شوند، براي 
خودشان تاریخ سازي مي كنند، رزومه مي سازند و مدعي مي شوند 
بهترین مربي هم هستند. من خودم نخواستم سرمربي باشم؛ نه 

اینكه توانش را در خودم نمي دیدم، نمي خواستم در هر شرایطي 
مربيگري كنم.

   از نخستين تجربه سرمربيگري راضي بوديد؟ 
در این شرایط سخت و با توجه به ابزاري كه داشتم، تيم قهرمان 
شد و به خودم ثابت كردم كه توانایي انجام این كار را داشته ام. تيم 
ما در مقابل العربي قهرمان شــد، تيمي كه سيچلو سرمربي اش 
بود. ســيچلو هم تجربه مربيگــري باالیي دارد و هم در ســطح 
باالیي مربيگري كرده است. او حتي گزینه سرمربيگري تيم ملي 
ایران بود. سيچلو اصال دوســت نداشت به ما ببازد و هر كاري كه 
مي توانست انجام داد تا به پيروزي برسد. دیدید كه چطور حرص  

مي خورد.

   بعضي ها مي گويند قهرماني در جام باشگاه ها 
خيلي اتفاق ويژه اي نبود و در نبود باشگاه هاي شرق آسيا 

اگر تيم مربي هم نداشت، مي توانست قهرمان شود.
از این دوستان باید بپرســيد اگر تيم مي توانست بدون سرمربي 
قهرمان شود، چرا العربي قهرمان نشد؟ تيم ملي در حضور تيم هاي 
شرق آسيا، قهرمان جام ملت ها شد، چرا آن قهرماني را در بوق و 
كرنا كردند؟ در آن مسابقات كره به پاكستان باخت و قطر استراليا 
را برد ولي كسي نگفت تيم ها ضعيف بودند. هر تيمي كه از ایران 
در مسابقه اي شركت مي كند و به قهرماني مي رسد، براي واليبال 
ایران ارزشمند است. این حرف ها را كساني مي زنند كه واليبال 

را بلد نيستند.

    اين انتقادات شايد براي شما مسئله نباشد اما 
در روحيه بازيكنان تأثير منفي مي گذارد.

بعضي از دوستان حتي راه هاي دیده شدن تيم را فيلتر كردند اما 
پلتفرم هاي دیگري بود تا مردم آنها و كاري را كه انجام داده اند، 
ببينند. براي خود من سال هاست كه این چيزها اهميتي ندارد اما 
سعي كردم كاري كه بازیكنانم انجام داده اند، دیده شود. تيم ما 

با هزار مشكل به مسابقات رفت. كسي نپرسيد كه چرا تيم بدون 
بازیكن ماند، یا حتي براي تمرین سالن نداشت.

    ليگ در روزهاي آينده شــروع مي شود. تيم 
شما با قهرماني آسيا مســابقات را شروع مي كند و اين 

امتياز خوبي است.
متأســفانه با جوي كه وجود دارد نمي شــود از این امتياز خيلي 
استفاده كرد. تالش بعضي از دوستان این بود كه تيم منحل شود 
ولي به هر زحمتي كه بود، تيم حفظ شد. بعضي از مشكالت هنوز 
هم پابرجاست. جام باشــگاه ها براي ما تمام شده است و تالش 

مي كنيم با بهترین شرایط خودمان در ليگ بازي كنيم.

   مي شود درباره مشكالت تيم بيشتر توضيح 
بدهيد؟

مشكالت ما خيلي زیاد است ولي نخواستيم قبل از مسابقات این 
مشكالت را فریاد بزنيم. اصلي ترین مسئله ما بازیكن بود. فقط 5تا 
10درصد از بازیكنان بدون قرارداد مانده بودند. دوستان با آنها و با 
بازیكناني كه فصل پيش با ما قرارداد داشتند، تماس گرفته بودند 
و گفته بودند با تيم ما قرارداد نبندند. من بازیكن پشــت خط2 
ندارم. پاسور خارجي گرفتيم ولي در یک ماه گذشته نتوانستيم 
با او تمرین كنيم. تا یک روز قبل از مسابقات 14بازیكن را كامل 

نداشتيم.

    براي جام باشگاه هاي جهان اين مشكالت حل 
مي شود؟

نمي دانم. مسابقات اواخر دســامبر)دی ماه( برگزار می شود اما 
هنوز ميزبان مشخص نيست. قرار بود چين ميزبان باشد ولي حاال 
مي گویند روسيه ميزبان است. خود كنفدراسيون آسيا هم اشراف 
كامل روي این موضوع ندارد. ما به مسابقات مي رویم و مي دانيم 
شرایط مسابقات جهاني با آســيایي خيلي متفاوت است. باید با 

مدیران باشگاه و فدراسيون صحبت و برنامه ریزي كنيم.
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نقل قول

واكنش رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك به حواشي 
حضورش در انتخابات كميتــه ملي المپيك:   »هنــوز واقعا به 
جمع بندي نرسيده ام. هر زمان تصميم بگيرم اطالع رساني خواهم 
كرد. چه من باشم و چه نباشم، كميته مسير خود را ادامه خواهد 
داد و قائم به شــخص نخواهد بود. اين مسير با حضور هر عزيزي 
ادامه خواهد داشت و حضور و عدم حضور يك شخص اختاللي در 
برنامه هاي كميته ايجاد نمي كند. برنامه ريزي ما اين است كه دي ماه 
برنامه ها را آغاز و نيمه اول بهمن انتخابات را برگزار كنيم. اين كار 

نيازمند هماهنگي است كه بايد با مجمع انجام شود.«

رضايي:  برخی از  منتقدان   واليبال  بلد  نيستند
فوالد سيرجان قهرمان آسيا شده اما منتقدها مي گویند این تيم بدون مربي هم قهرمان مي شد. سعيد رضایي در گفت وگو 

با همشهري به این انتقادها پاسخ داده است

محسن محمودصفري 
خبرنگار

مصدوميت صابر 
بزرگ نمايي شد

  صابــر كاظمــي به عنوان 
يار كمكــي ســتاره تيم شــما بود. 
نظــر بعضي ها اين اســت كــه صابر 
مصدوم بــود و بعد از ليــگ ملت ها، 
 المپيك و جــام ملت هاي آســيا بايد

 استراحت مي كرد و با شما به مسابقات 
نمي آمد.

درست است. صابر كاظمي و صابر كاظمي ها 
سرمايه هســتند و بايد حفظ شوند. در 
اين مورد چند ســؤال مطرح است. اينكه 
آسيب ديدگي صابر در مسابقات قهرماني 
آسيا در چه حدي بود؟ اين موضوع واكاوي 
نشد و كسي نظر پزشك را نپرسيد كه آيا 
او به خاطر اين مصدوميت به اســتراحت 
كامل نياز داشــت؟ صابر با پاي خودش از 
فرودگاه قطر خارج شــد اما به ايران كه 
رسيد، به او ويلچر دادند. اين نشان مي دهد 
كه آسيب ديدگي او بزرگ نمايي شده است. 
صابر در فاصله مســابقات آسيايي تا جام 
باشگاه ها 18روز استراحت كرد، مصدوميت 
او در بيشترين حالت به 12روز استراحت 
نياز داشت. در تايلند به خاطر شرجي بودن 
هوا و شرايط بد سالن تمرين، تيم ما خيلي 
تمرين نكرد. صابر فقط در 2 بازي با العربي، 
كامل در زمين بــود. در بازي هاي قبلي 2 
ست بازي كرد تا آمادگي جسماني اش حفظ 
شــود. چرا وقتي او در مسابقات آسيايي 
كامل بازي كرد، كسي ايراد نگرفت؟ صابر 
همان موقع هم مصدوم بود. با اين حال باز 
هم مي گويم اگر من بازيكن پشت خط زن 
داشتم، از صابر استفاده نمي كردم. و باز هم 
مي گويم صابر بايد استراحت فعال مي كرد 
نه استراحت مطلق. او اين هفته هم در ليگ 

بايد براي تيمش بازي كند.
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  حفاظ پل هوايي ميدان بني هاشم سرقت شده است
از 5روز قبل وضعيت پل هوايي ميدان بني هاشم بسيار خطرناك شده 
زيرا حفاظ هاي پل به سرقت رفته است، درحالي كه اين پل هوايي راه 
ارتباطي بين خيابان هاي صياد و بني هاشم در محله كاظم آباد است. از 

شهرداري ناحيه2 منطقه4 تقاضا داريم امنيت اين پل را تامين كند.
عطايي از تهران

  هزينه هاي دندانپزشكي كمرشكن شده است
هزينه هاي دندانپزشــكي هميشه ســنگين بوده و اكنون نيز بسيار 
سنگين تر شده است. پرداخت هزينه هاي اينچنيني براي كساني كه 
حداقل حقوق را دارند بسيار مشكل و حتي غيرممكن است. مسئوالن 

فكري به حال سالمت دندان هاي مردم بكنند.
مسعودي از اروميه

  سوابق خدمت سربازي كميته و ژاندارمري گم شده است
من و بســياري از جوانان در اواخر دهه50 و ســال هاي60، خدمت 
سربازي خود را در كميته انقالب يا ژاندارمري گذرانده ايم كه حدود 
سال67 در نيروي انتظامي ادغام شد. اكنون كه به سنوات خدمت خود 
براي دريافت كارت ايثار، سوابق رزمندگي و جانبازي نياز داريم هيچ 
ارگاني پاسخگوي ما نيست. مسئوالن راهنمايي كنند براي استعالم 

سوابق به كجا مراجعه كنيم.
علي عرب سرخي از تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

 روز مرگ
يا زندگي آرمان

آرمان ســحرگاه امروز در 
حالي پاي چوبه دار مي رود پيگيري

كه در ادامــه تالش ها براي 
جلب رضايت اولياي دم، عادل فردوسي پور 
با حضور در دادسراي جنايي تهران براي 
بخشــش او پادرمياني كرده و از خانواده 
غزاله درخواست كرد كه از قصاص گذشت 

كنند.
به گزارش همشــهري، آرمان 7سال و نيم 
قبل دختر موردعالقه اش به نام غزاله را به 
قتل رساند و به قصاص محكوم شد. يكي 
از داليل طوالني شــدن روند رسيدگي در 
اين پرونده، پيدا نشدن جسد غزاله بود. با 
اين حال آرمان به قتل اقرار كرد و با توجه 
به شــواهد موجود در پرونــده به قصاص 

محكوم شد.
او كه حاال 26ساله است اين روزها شرايط 
خوبي ندارد؛ چرا كه در هفته هاي اخير 2بار 
به قرنطينه منتقل شــد تا حكم قصاص او 
اجرا شــود اما هر بار اجراي حكم متوقف 
شد. حاال، چهارشــنبه 28مهر ماه آخرين 
تاريخي است كه براي اجراي حكم قصاص 
آرمان درنظر گرفته شده است. در اين مدت 
تالش هاي بسياري براي جلب رضايت از 
خانواده غزاله انجام شد. نخستين جلسه 
صلح و سازش چند روز قبل در دادسراي 
جنايي تهران و با حضور محمد شهرياري، 
سرپرست دادسرا، خانواده غزاله، آرمان و 
خانواده او تشكيل شــد اما رايزني ها براي 
جلب رضايت بي فايده بود و خانواده غزاله 

اصرار بر اجراي حكم قصاص داشتند.
صبح ديروز و در ادامه تالش ها براي صلح 
و سازش در اين پرونده، عادل فردوسي پور 
در دادســراي جنايي تهران حاضر شد و 
از خانــواده غزاله درخواســت كــرد تا از 
قصاص آرمــان صرف نظر كننــد. اما آنها 

همچنان اصرار داشــتند كه زودتر قاتل 
دخترشان مجازات شــود. در اين شرايط 
و با بي نتيجه ماندن آخرين تالش ها براي 
نجات آرمان از قصاص، او امروز پاي چوبه 

دار خواهد رفت.

نظرمان تغيير نخواهد كرد
پدر غزاله ديــروز در گفت وگوي تلفني با 
خبرنگار همشهري اظهار كرد كه نظرشان 
همچنان بر اجراي حكم قصاص اســت و 
حاضر نيستند آرمان را ببخشند. وي گفت: 
روز دوشنبه جلسه دو ساعته در دادسراي 
جنايي تهران با حضور عادل فردوسي پور 
و سرپرست دادســرا تشكيل شد. در تمام 
مدت درخواست چهره سرشناس تلويزيون 
اين بود كه آرمان را ببخشــيم. اما دلمان 
راضي به بخشش نيســت. فردوسي پور به 
دو پرونده قتلي اشاره كرد كه با پادرمياني 
از اولياي دم رضايت گرفته است. اما وقتي 
جزئيات پرونده را شرح داد متوجه تفاوت 
آن با ماجراي قتل دخترمان شــديم. چرا 
كه در آن قاتالن بدون انگيــزه قبلي و بر 
اثر يك لحظه عصبانيت در درگيري، آدم 
كشته بودند اما آرمان عمدا جان دخترمان 
را گرفت و بايد مجازات شــود. اگر آرمان 
هم عمدا مرتكب جنايت نشــده بود شايد 
به بخشــش فكر مي كرديم اما حاال راهي 
وجود ندارد كه به رضايت فكر كنيم. عالوه 
بر اين، آرمان همه حقايق را نگفت و نخواهد 
گفت. با اجراي حكم هم اين اســرار هرگز 
فاش نخواهد شــد. ما همچنان مطمئن 
هستيم كه او اسراري در دلش داد كه هرگز 
بازگو نكرده است. اما ما پس از اجراي حكم 
قصاص، او و وجدانش را به خدا مي سپاريم.

وي ادامه داد: در جلســه اي كــه با آقاي 
فردوسي پور داشتيم او خيلي تالش كرد 

تا هر طور شده ما را راضي به بخشش كند. 
حتي از ما خواست، مؤسسه خيريه ای به نام 
دخترمان ثبت كنيم اما من و همسرم فقط 

با اجراي عدالت آرام مي گيريم.
پدر غزاله با گاليــه از اينكه صحبت هايي 
درباره زنده بودن غزاله مطرح شده، گفت: 
افرادي كه اين صحبت ها را مطرح مي كنند 
يك درصد هم به مــا فكر نمي كنند. كاش 
يك لحظه خودشان را جاي ما بگذارند شايد 
عذابي كه مي كشيم را درك كنند. ما اصال 
شرايط خوبي نداريم و بعد از شنيدن اين 
حرف هاي عجيب عذابمان بيشتر مي شود.

وي در ادامه درباره دليل اجرانشدن حكم 
قصاص آرمان گفت: روزچهارشنبه و شنبه 
گذشته تاريخي بود كه براي اعدام آرمان 
به ما ابالغ شــد. اما به تعويق افتاد و وقتي 
دليلش را پرســيديم گفتند بــه ماجراي 
آرمان ارتباطي نداشته است. به ما گفتند 
كه قرار بوده آرمان و چند قاتل ديگر پاي 
چوبه دار بروند و قصاص شــوند اما پرونده 
چند نفر از قاتالن مشــكل حقوقي داشته 
و به اين دليل حكم به تعويق افتاده است. 
حاال اگر بار ديگر اتفاقي رخ ندهد، سحرگاه 
چهارشــنبه)امروز( آرمان پاي چوبه دار 

مي رود و ما قطعا حكم را اجرا مي كنيم.

آخرين تالش ها براي بخشش آرمان با 

پادرمياني عادل فردوسي پور

تردد دوچرخه در پياده روهاي بوستان گفتگو 
ترتيبات الزم براي كاهش تردد دوچرخه در پياده روهاي بوســتان 
گفتگو اتخاذ شــد. روابط عمومي سازمان بوســتان ها و فضاي سبز 
شهرداري تهران پيرو انتشــار پيام مردمي با عنوان »كمبود ايمني 
در بوستان گفتگو« در ستون با مردم اول مهرماه پاسخ داده است: به 
استحضار مي رساند با توجه به استقبال شهروندان از بوستان در ساعات 
بعدازظهر، ترتيبات الزم جهت كاهش تردد دوچرخه و جلوگيري از 
دوچرخه سواري با سرعت باال در مسير پيست به عمل آمده و مراتب 
به نيروهاي نگهباني بوســتان ابالغ شده است. همانگونه كه شهروند 
محترِم پيام دهنده آگاهي دارد، مسيرهاي دوچرخه با هدف تفكيك 
فضاي تردد پياده از سواره رو ايجاد شده تا دوچرخه سواران با حركت در 
مسير تعيين شده از اختالل در مسير شهروندان پياده اجتناب كنند. 
علي اي حال اميدواريم با اعمال نظارت و كنترل بيشتر، رضايت قاطبه 

استفاده كنندگان از فضاي بوستان فراهم شود.

رئيس پليس پيشگيري تهران در يك نشست خبري و ضمن 
ارائه آماري از اقدامات اين پليس، از ارائه آموزش هاي تخصصي 
براي جلوگيري از خودكشي افراد مختلف كه ممكن است در 

انظار عمومي رخ دهد به مأموران كالنتري خبر داد.
به گزارش همشــهري، ســرهنگ جليل موقوفــه اي گفت: 
تا كنون موارد زيادي از اقدام به خودكشي ها با حضورماموران 
پليس پاياني خوش داشته و مأموران پليس مانع از وقوع آنها 
شده اند. به همين دليل آموزش مقابله و نحوه منصرف كردن 
افرادي كه قصد خودكشي دارند جزو آموزش هايي است كه 
به مأموران ما داده مي شــود. وي ادامه داد: پليس پيشگيري 
زيرمجموعه هاي مختلف به شكل شــبانه روزي با حضور در 
مترو، پارك ها، كوهستان و... خدمات مختلفي را به مردم ارائه 
مي دهد به طوري كه از ابتداي امسال تاكنون بيش از 800طرح 
مختلف در سطح محلي را در شهر تهران به اجرا درآورده است.

سرهنگ موقوفه اي گفت: آنچه اشاره مي كنم صرفا اقداماتي 
است كه در پليس پيشگيري انجام شده و از ابتداي سال 1400 
تا به امروز 12هزار و 880خرده فروش مواد مخدر دستگير و 
24هزار و 700معتاد متجاهــر نيز جمع آوري و به كمپ هاي 
ترك اعتياد مراكز بازپروري معرفي شده اند. به گفته وي، در 
اين مدت از موادفروشان در مجموع 830كيلو انواع موادمخدر 
كشف شده اســت. موقوفه اي با بيان اينكه از ابتداي امسال 

تاكنون 550نفر از اراذل و اوباش نيز دستگير شده اند، گفت: 
در حوزه وقوع سرقت هم شاهد افزايش 7 درصدي كشفيات 

در مجموعه پليس پيشگيري بوديم.
وي در ادامه از راه اندازي »قرارگاه جلب« در مجموعه پليس 
پيشــگيري خبر داد و گفت: اين قرارگاه براي دســتگيري 
مجرمين حرفه اي تشكيل شده كه حكم جلبشان صادر شده 
اما به دليل متــواري بودن و... امكان دستگيري شــان وجود 
نداشــت. از زمان فعاليت اين قرارگاه 470مجرم حرفه اي كه 

تحت تعقيب بودند شناسايي و دستگير شدند.

وقتي زن جوان از صداي پخش ماشين پسر همسايه كالفه شد 
محتويات ظرف چاه بازكن را روي ســر او خالي كرد؛ غافل از 

اينكه داخل ظرف اسيد است.
به گزارش همشــهري، ســاعت يك بامداد ديــروز از طريق 
افسرنگهبان كالنتري 136فرجام به قاضي مصطفي واحدي، 
بازپرس شعبه يازدهم دادسراي امور جنايي تهران خبر رسيد 
كه زني جوان روي پسر همسايه اسيدپاشي كرده است. شواهد 
اوليه نشان مي داد پسر جوان و چند نفر از دوستانش زير پنجره 
اتاق زن جوان در كوچه صداي پخش خودرو را زياد كرده بودند 
كه زن همسايه به خاطر بلند بودن صدا عصباني شده و مقداري 
اسيد روي پسر جوان ريخته است. زماني كه مأموران به محل 
حادثه رسيدند پسر جوان به دليل ســوختگي از ناحيه كمر، 
دست ها، گردن و كتف به بيمارستان منتقل شده بود. در اين 
شرايط بود كه به دستور بازپرس پرونده زن 37ساله بازداشت 
شد و صبح ديروز در دادسرا تحت بازجويي قرار گرفت. او در 
اعترافاتش ضمن شرح حادثه گفت ناخواسته روي پسر جوان 

اسيد ريخته است. متهم گفت: من به تنهايي زندگي مي كنم. 
پسر همسايه هميشه ســر و صداي زيادي راه مي انداخت و 
مزاحمت ايجاد مي كرد. او آرامش من را به هم ريخته بود. شب 
حادثه او صداي پخش خودرواش را زياد كــرده بود و همراه 
دوستانش باصداي بلند حرف مي زدند و اين كار مرا عصباني 
كرد. متهم در ادامه گفت: آن روز براي تميز كردن كاشــي ها 
مايع جرم گير خريده بودم و ظرف خالي اش هنوز در خانه بود. 
وقتي عصبانيتم به اوج خودش رسيد اين ظرف را برداشتم و 
داخلش را پر از آب كردم و از پنجره آن را روي پســر همسايه 
ريختم و آنها ديگر صدايشان نيامد. باور كنيد نمي دانستم اگر 
آب داخل اين ظرف بريزم ممكن است تبديل به اسيد شود. من 
فقط براي اينكه آنها را پراكنده كنم دست به چنين كاري زدم 
و قصد آسيب زدن به كسي را نداشتم. براساس اين گزارش، 
هم اكنون متهم براي انجام تحقيقات تكميلي در بازداشت به 
سر مي برد و بازپرس پرونده به پزشكي قانوني دستور داده تا 

ميزان سوختگي پسر جوان مشخص شود.

آموزش »جلوگيري از  خودكشي افراد« 
به مأءموران كالنتري

اسيدپاشي روي جوان مزاحم
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جشنواره خارجی خبرها

شياماالندربرلين
ام نايت شياماالن كارگردان و بازيگر هندي - آمريكايي به عنوان 
رئيس هيأت داوران هفتاد و دومين دوره جشنواره فيلم برلين كه 
قرار است از 10تا20فوريه2022 )21بهمن تا اول اسفند1400( 

برگزار شود، انتخاب شد.
به گزارش همشهری به نقل از ورايتي، كارلو چاترين مدير هنري 
برليناله ضمن اعالم خبر فوق افزود: از اينكه آقاي شياماالن دعوت 
ما را براي به عهده گرفتن ســمت رئيس هيأت داوران جشنواره 
فيلم برلين، پذيرفته، خشــنود هســتم. »ام نايت شياماالن« در 
طول دوره فعاليت حرفه اي خود دنيايي را كه در آن جوانان نه تنها 
بازيگر و شخصيت اول فيلم هستند كه عامل اصلي در چيرگي بر 
ترس ها و نگراني ها نيز محسوب مي شوند را به تصوير كشيده است. 
دنيايي كه در آن همراه با آرزوها، نگراني ها و ترس ها و دلهره هاي 
قهرمانانش نيز به تصوير كشــيده شده است. در صنعت سينماي 
آمريكا شياماالن يك نيروي منحصر به فرد و فيلمسازي است كه 

به نگرش و نگاه خود وفادار مانده است. 
ما انتظــار داريم فيلم هايي به فهرســت جشــنواره راه يابند كه 

كارگردانانشان به ايده هاي خود وفادار باشند.
شياماالن نيز گفت: من همواره در سيســتم هاليوود خود را يك 
فيلمساز مستقل احساس كرده ام. حس مي كنم صداي ما در نگاه 
متفاوتي كه داريم، تعريف مي شود. من همواره در عرصه فيلم سازي  
اين نگاه و نگرش متفاوت خود را حفظ و تالش كرده ام كه به ديگر 
فيلمسازان نيز كمك كنم جنبه هاي مرتبط با نگاه و نگرششان را 

در هنر و خويشتن خويش حفظ كنند.
او در ادامه گفت: دعوت از من براي حضور به عنوان بخشي از برليناله 
برايم بسيار معني دار و ارزشــمند است. جايگاه رئيس هيأت داوران 
باالترين جايگاه براي يك فيلمســاز اســت. اين جايگاه فيلمســاز 
را قادر مي ســازد كه بتواند از بهترين اســتعدادهاي داستانسرايي 
در عرصه فيلمســازي حمايت كند، اين هديه اي از برليناله اســت 
كه من با خرســندي آن را مي پذيــرم. ام نايت شــياماالن ازجمله 
كارگردانان مطرح فيلم هاي دلهره آور اســت، جديد ترين فيلم وي 
»به كابين ضربه بزن« نام دارد، اين فيلم قرار است در تاريخ 3فوريه 

سال2023)14بهمن1401( اكران شود. 
او با فيلم فراطبيعي و ترسناك حس ششم نام خود را در سال1999 
در عرصه فيلمســازي مطرح كرد، اين فيلم نامزد دريافت 6 جايزه 
اســكار ازجمله بهترين فيلم و بهترين كارگرداني شد، شياماالن در 
سال2002 نيز فيلم »نشانه ها« با بازي »مل گيبسون« را ساخت كه 
مورد تحسين منتقدان و تماشاگران قرار گرفت. جشنواره فيلم برلين 
كه امسال به دليل شيوع كرونا به صورت تركيبي، حضوري و مجازي 
برگزار شــده بود در ابتداي ســال2023 به صورت رويدادي كامال 

فيزيكي برگزار خواهد شد.

معرفيهيأتامنايجديدبنياد
سينماييفارابي

محمدمهدي اسماعيلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به پيشنهاد 
محمد خزاعي، رئيس سازمان امور سينمايي اعضاي هيأت امناي 

بنياد سينمايي فارابي را منصوب كرد.
به گزارش همشهري، از دوره گذشته، حكم 3نفر شامل سيدمحسن 
مهاجراني، حسن خجســته باقرزاده و عليرضا مختارپور قهرودي 
تمديد شــده و باقي اعضاء تغيير كرده اند. نكته قابل توجه اينكه، 
در هيأت امناي دوره جديد، مديرعامل خانه سينما عضويت ندارد. 
در هيأت امناي جديد ديگر نامي از شهريار بحراني، محمد مهدي 

عسگرپور و هوشنگ مرادي كرماني نيز ديده نمي شود.
براساس اين خبر، مسعود ميركاظمي، معاون رئيس جمهور و رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه؛ جواد اوجي، وزير نفت؛ ســعيد محمد، 
مشــاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه 
اقتصادي و دبير شــوراي عالي مناطق آزاد؛ علي عسگري، معاون 
ستاد اجرايي فرمان امام)ع(؛ عليرضا مختارپور قهرودي، دبيركل 
نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور؛ ميثم نيلي، مشاور وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي؛ حسن خجسته، معاون پيشين صداوسيما؛ سيد 
محسن مهاجراني، معاون پيشين صدا و سيما و مشاور رئيس رسانه 
ملي به همراه محمد خزاعي به عنوان هيأت امناء بنياد سينمايي 
فارابي معرفي شدند. نكته قابل تامل در دوره هيأت مديره جديد اين 
است كه 3چهره اقتصادي چون ميركاظمي، اوجي و سعيد محمد 
در هيأت امنا ديده مي شود.در هيأت مديره پيشين بنياد سينمايي 
فارابي به جز رئيس وقت سازمان سينمايي يعني حسين انتظامي، 
سيد محسن مهاجراني، سيد محمد بهشتي، شهريار بحراني، حسن 
خجسته باقرزاده، محمد مهدي عسگرپور، هوشنگ مرادي كرماني، 

عليرضا مختارپور قهرودي و منوچهر شاهسواري حضور داشتند.

»پاكول«؛توليدمشتركايرانوافغانستان
احمد مهران فر به عنوان نخستين بازيگر فيلم سينمايي »پاكول« 

به كارگرداني، نويد اسماعيلي انتخاب شد.
به گزارش همشــهري، احمد مهران فر نخســتين بازيگري است 
كه به فيلم ســينمايي »پاكول« به كارگرداني، نويد اسماعيلي و 
تهيه كنندگي غالمرضا آزادي پيوسته است و اين اثر هم اكنون در 
مرحله انتخاب بازيگران قرار دارد. مهران فر به عنوان نقش اصلي 
»پاكول« قرار است با شخصيت متفاوتي به ايفاي نقش بپردازد و در 
روزهاي آينده چهره هاي مطرح ديگري به اين پروژه اضافه خواهند 
شد. »پاكول« دومين فيلم اسماعيلي است كه به صورت مشترك 
با افغانستان ساخته مي شود و قرار است براي حضور در چهلمين 

جشنواره فيلم فجر و همچنين فستيوال هاي جهاني آماده شود.

آرشنهاوندي
 روزنامه نگار

روزگذشتهمراسمافتتاحيهسيوهشتمين
جشــنوارهفيلمكوتاهدرســالن۸پرديسگزارش

ســينمايي»ايرانمال«برگزارشد.معموال
هيجانوالتهابجشــنوارهفيلمكوتاهدرروزهايپيشاز
شروعجشنوارهبهاوجخودميرسدوباآغازجشنوارهاين
هيجانوالتهابكــهگاهبانارضايتــيعواملفيلمهاي
بيرونماندهازجشــنوارههمراهاســت،افولميكندو
جشنوارهاياداريوكمشوربرگزارميشود.آنچهدرروزاول
جشنوارهبهچشمميخورد،اينبودكهموتورجشنوارههنوز
روشننشدهوحداقليكي،دوروزبايدبگذردتاجشنواره
شوروحاليپيداكند.ايندرحالياستكهدريكجشنواره
يكهفتهاي،هرروزآنداراياهميتاستودستاندركاران
جشنوارهبايدبرايبرگزاريآنازهمهروزهابهنحواحسن
استفادهكنند.اتفاقمهمروزاولجشنواره،مراسمافتتاحيه
آنبودوبرایاينكهديدنیهابرسرزبانهابيفتند،بايدچند

روزيصبركردتافيلمهاديدهشوند.

تمركزجشنوارهبرسينمايتجربي
جشنواره امســال فرق اساسي با دوره هاي گذشــته دارد و آن راه 
يافتنش به فهرست جشــنواره هاي مورد تأييد اسكار است. مثل 
نشست خبري، دبير اين جشــنواره در افتتاحيه نيز بر اين موضوع 
تأكيد كرد. در ابتداي مراســم افتتاحيه، سيدصادق موسوي، دبير 
جشنواره، در سخناني گفت: »سي وهشتمين جشنواره بين المللي 
فيلم كوتاه تهران، طبق ســال های گذشــته، در 2 بخش ملي و 
بين المللی برگزار مي شــود. امســال از ســوي آكادمي اسكار نيز 
تأييديه گرفتيم تا در خاورميانه سومين كشور و در آسيا هفتمين 
كشوري باشيم كه به اين امر مهم دســت يافته است. امسال 128 
كشــور با 6هزار و 142 فيلم در دبيرخانه، آثار خود را ثبت كردند. 
در بخش ملي نيز هزار و 775 فيلم ثبت نــام كردند و بعد از رقابت 
تنگاتنگ 7 درصد از افراد توانستند به اين دوره از جشنواره راه پيدا 
كنند كه در بخش داستاني ملي به 4 درصد و در بخش بين المللی 

به كمتر از يك درصد مي رسد.« دبير جشنواره ادامه داد: »به قصد 
دانش افزايي 20نشســت تخصصي رايگان نيز از طريق پلتفرم ها 
برگزار خواهد شد. با تمركز بر غناي تئوريك سينماي تجربي در اين 
دوره، تمركز جشنواره به اين حوزه معطوف شده است و اميدواريم 
اين رويداد ســينمايي، فرصت مغتنمي براي كشف استعدادهاي 
جديد به شمار بيايد. از تمامي فيلمسازان سراسر دنيا و به خصوص 
ايران كه فرصت اكران آثارشان را به هر دليلي نداشتيم عذر خواهی 
مي كنيم و اميدواريم كه فرصت ديده و تشــويق شدن را در ساير 

رويدادها پيدا كنند.«

فيلمكوتاه،سرآغازحركتهاييسازنده
موسوي در ادامه، پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي را به مناسبت 
آغاز جشنواره بين المللي فيلم كوتاه قرائت كرد. در بخشي از اين پيام 
آمده بود: »فيلم كوتاه، سرآغاز حركت هايي سازنده و ثمربخش است 
و جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران خاستگاه چشمگير معنويت 
و اخالق در فضاي عمومي جامعه بوده و به دليل ارتباط تنگاتنگش 
با نسل جوان و نوگراي كشــور، افق نگاه آن بايد مبتني بر نگاهي 
ملي و انقالبي باشــد و امروز در دومين گام انقالب، با حضور نسل 
جوان متعهد، كار آزموده، دانا و پرانگيزه سبب شكوفايي و بالندگي 
فرهنگ ايراني- اسالمي و زمينه ساز تمدن نوين اسالمي خواهد شد. 
به تعبير رهبر فرزانه انقالب  هنر ســينما بدون شك، يك هنر برتر 
است؛ يك روايتگر كامال مســلطی كه تاكنون هيچ روايتگري تا به 
امروز در بين اين شيوه هاي هنري و روايت يك واقعيت و حقيقت، به 
اين كارآمدي نيامده و می توان گفت؛ روايتگری، يك هنر پيچيده ، 

پيشرفته و متعالي است.

رونماييازكتابهايانتشاراتانجمنسينمايجوان
رونمايي از كتاب هاي جديد انتشارات انجمن سينماي جوان، بخش 
ديگر اين مراسم بود. سعيد پوراسماعيلي، مدير فرهنگي و آموزش 
در اين مراسم گفت: »انتشارات انجمن سينماي جوانان ايران، مدتي 
تعطيل بود تا دوباره از فستيوال 34 به بعد، با تمركز بر فيلم كوتاه، 
آثار بسياري در اين انتشارات به چاپ رسيدند. از آنجا كه جان دادن 
به فيلم از طريق فيلمنامه است، سعي كرديم تمركزمان بر فيلمنامه 
فيلم كوتاه باشد. تمركز اين دوره نيز بر محوريت »سينماي تجربي« 

متكي بود.
اين در حالي است كه گاهي مي بينيم كه جســارت فيلم كوتاه به 
محاق رفته و صرفا از ســينماي بلند روايتگــري مي كند.« البته، 
به رغم اين رونمايي، كتاب هاي رونمايي شده، آماده عرضه نبودند 
و ظاهرا در اواخر آبان ماه منتشر و توزيع مي شوند. با توجه به اينكه 
جشنواره، تمركز خود را بر روي ســينماي تجربي گذاشته، بهتر 
بود كه برنامه ريزي دقيق تري براي توزيع همزمان كتاب ها با آغاز 

جشنواره انجام مي گرفت. 
هرچند مســئوالن جشــنواره در جواب خبرنگار همشهري، علت 
نيــاوردن كتاب ها به جشــنواره را معضل كرونا و رعايت مســائل 

بهداشتي عنوان كردند.

معماريمفارقت
امســال نيز همچون سال گذشته جشــنواره فيلم كوتاه تهران در 
»ايران مال« برگزار مي شود كه نقدهاي زيادي به معماري و سر و 
شكل اين مجتمع غول  آسا وارد  شده است. اما آنچه از اين مجتمع 
تجاري به جشنواره فيلم كوتاه مربوط مي شود، آن است كه اساسا 
اين مجتمع، مكان مناسبي براي برگزاري جشنواره نيست. طراحي 
فضاي داخلي طبقه ســوم كه محوطه برگزاري جشــنواره است، 
به نحوي اســت كه ميان آدم ها فاصله مي اندازد و كســاني كه به 
جشنواره مراجعه مي كنند تا مدت ها گيج و مبهوِت يافتن سالن هاي 
نمايش يا ستاد خبري يا دوستان و آشنايان شان هستند و از چم و 
خم فضا بي اطالع اند. جشنواره به فضايي گرم و خودماني نياز دارد تا 
شوري برانگيزد و فضاي سرد ايران مال و معماري نامتجانس آن، با 

اين صميميت تناسبی ندارد.
جشنواره فيلم كوتاه تا دوم آبان ماه به صورت برخط در سامانه هاي 

آنالين و حضوري در ايران مال برپاست.

آغاز به كار سي و هشتمين جشنواره فيلم كوتاه

موتوري كه 
روشن نشد!

ياوريگانه
 روزنامه نگار
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كيوسك

كشوري كه قرار بود پس از 
يك سال تأخير در تشكيل گزارش 1

دولت، سرانجام يك برنامه 
جامع براي گريز از فروپاشي اقتصادي 
اجرا كند، حاال بار ديگــر گرفتار بحران 
سياسي شــده اســت؛ بحراني كه براي 
نخســتين بار طي 10ســال گذشــته 
نشانه هايي از »جنگ داخلي« نيز در آن 

به چشم مي خورد.
مخالفت قاطع احزاب شيعه با ادامه كار 
قاضي طارق بيطار در پرونده انفجار بندر 
بيروت و قدرت نمايي مســلحانه حزب 
مسيحي قوات در خيابان هاي پايتخت، 
اميدهاي اندك شــهروندان لبناني به 
بهبود نســبي شــرايط را از بيــن برده 
است. به اين ترتيب دولت نوپاي نجيب 
ميقاتي، تنها 2هفته پس از كسب رأي 
اعتماد پارلمان لبنــان، عمال به حالت 
تعليق درآمده اســت؛ چرا كــه وزراي 
احزاب شيعه طي روزهاي گذشته اعالم 
كرده اند بدون تغيير قاضي پرونده انفجار 
بندر، حاضر به شركت در جلسات هيأت 
دولت نيستند. از ســوي ديگر، ميقاتي 
كه طي روزهاي نخست بحران با اقتدار 
از نقش دولــت در امور نظامي و امنيتي 
كشور سخن مي گفت، حاال لهجه خود 
را تغيير داده و صرفا از احزاب شــيعي و 
مســيحي مي خواهد اختالفات شان را 

براي حفظ منافع ملي كنار بگذارند.
مهم ترين ماموريت هــاي دولت موقت 
لبنان طي يك ســال آينــده، به ترتيب 
»مذاكره با صنــدوق  بين المللي پول«، 
»زمينه سازي  براي برگزاري انتخابات« 
و »اجراي طــرح يارانه هــاي حمايتي 
براي اقشــار محــروم« تعريف شــده 
بود. اين 3ماموريت تــا اندازه اي مهم و 
سرنوشت ساز اســت كه برخي احزاب 
لبناني حاضر شدند به منظور تحقق آن  
و تشكيل دولت، از ســهم سنتي خود 
در كابينه و حتي وزارتخانه هاي 
حســاس بگذرند. حــاال با از 
سرگيري بحران هاي نظامي 
و امنيتي در لبنان، سرنوشت 
دولت ميقاتــي و 3ماموريت 
اصلــي آن در هالــه اي از ابهام 
فرو رفته است. براي درك 
موقعيت بحرانــي لبنان 
كافــي اســت بدانيــم 
اقتصاد اين كشور، بدون 
دريافت كمك هاي مالي 
جديد از ســوي صندوق 

بين المللي پــول تا كمتر از يك ســال 
ديگر شاهد فروپاشي كامل خواهد بود؛ 
فروپاشــي اي كه ازجمله نشانه هاي آن 
مي توان به تعطيلي كامل ادارات دولتي، 
ورشكســتگي بانك ها، توقــف واردات 
كاالهاي اساســي به دليل فقدان ارز و 
نبود حامل هاي اصلي انرژي نظير برق 

و بنزين اشاره كرد.
دولــت ميقاتي موظف بــود در جريان 
مذاكره اي 5ماهه با صندوق بين المللي 
پول، مهلــت بازپرداخــت بدهي هاي 
پيشين اين كشور )بيش از 30ميليارد 
دالر( را تمديــد كــرده و در عين حال 
چنديــن وام جديد دريافــت كند. در 
مقابل، شروط صندوق پول براي موافقت 
با درخواســت هاي لبنان نيز بر كســي 
پوشيده نيســت؛ اجراي سياست هاي 
رياضت اقتصادي و تعهد به بازپرداخت 

دقيق تمامي وام هاي دريافت شده.
ايــن در حالــي اســت كــه اجــراي 
سياســت هاي رياضتــي در لبنــان 

)قطع يارانه ها و افزايــش ماليات ها( با 
چالش هاي بي ســابقه اي همراه خواهد 
بود چرا كه مردم اين كشور ظرف 2سال 
گذشته، تورم شــديدي را تجربه كرده 
و به آساني حاضر به پذيرش فشارهاي 
معيشتي جديد نيستند. بر اين اساس، 
دولت ميقاتي وعده داده بود با دريافت 
وامي جديد از صندوق بين المللي پول، 
كارت يارانه اي به ارزش دست كم ماهانه 
15دالر را براي نزديــك به يك ميليون 
نفر از شــهروندان لبناني تهيه كند. او 
در نخســتين نطق عمومي خود پس از 
انتخابش به عنوان نخست وزير گفت: به 
مردم وعده مي دهم هيچ يك از يارانه هاي 
عمومي شــما، پيــش از تهيــه كارت 
حمايتــي حذف نخواهد شــد. ميقاتي 
تأكيد كــرد مبلغ ايــن كارت به دالر و 
به صورت نقدي از طريق شــعب بانكي 
در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. حاال 
سرنوشــت تمامي اين طرح ها به آينده 
بحران سياسي ميان احزاب لبناني گره 

خورده؛ آن هم درحالي كه كمتر از 6 ماه 
به موعد برگزاري انتخابات پارلماني اين 

كشور زمان باقي است.

زمزمه هاي تعويق انتخابات
پارلمان لبنان در راي گيري ديروز خود، 
تاريــخ 27مــارس 2022)7فروردين 
1401( را به عنــوان تاريــخ برگزاري 
انتخابات سراســري تعيين كرده است؛ 
انتخاباتي كه طبــق آن تركيب دولت 
آينده نيز مشخص مي شود. پيش از اين 
رأي گيري و همزمان با تشديد تنش هاي 
سياســي و امنيتي ميان احزاب، برخي 
سياســتمداران لبنانــي به تدريــج از 
احتمال بررسي گزينه تعويق در اجراي 
انتخابات سخن مي گفتند. حكيم ديب، 
عضو فراكســيون انتخاباتي جريان آزاد 
ملي )متحدان مســيحي مقاومت( در 
مصاحبه با شــبكه »او تــي وي« لبنان 
گفت: هيچ كس طرفدار تعويق انتخابات 
نيســت اما اگر دولت نتواند ظرف 6 ماه 
آينده مقدمات امنيتي و اقتصادي اجراي 
آن را فراهم كند چــاره اي غيراز تعويق 

نداريم.
اين انتخابات با توجه به تشديد بي سابقه 
نارضايتي هاي مردمي از عملكرد نظام 
سياسي لبنان مي تواند به نقطه عطفي 
سرنوشت ساز در تاريخ معاصر اين كشور 
تبديل شود. در اين ميان به نظر مي رسد 
برخي احزاب كه براساس نظرسنجي ها، 
موقعيت بســيار بدي از لحــاظ پايگاه 

مردمي پيدا كرده اند تمايلي به برگزاري 
انتخابات در موعد تعيين شــده ندارند. 
به گزارش شــبكه الجديد، جريان آزاد 
ملي)مســيحي(، حزب المستقبل)اهل 
سنت( و جنبش امل)شــيعه( ازجمله 
بازيگران سياسي اي هستند كه برگزاري 
انتخابات در فروردين مــاه را تهديدي 

براي نفوذ سياسي خود مي پندارند.

 با تشديد بحران هاي سياسي و امنيتي در لبنان، برنامه دولت اين كشور براي اصالح وضعيت معيشتي مردم
و جلوگيري از فروپاشي اقتصادي به حالت تعليق در آمده است

لبنان؛ معيشت، گروگان سياست

نيويورك تايمز درپي مــرگ كالين پاول، وزير 
خارجه آمريكا در دوره جورج بوش، در گزارش 
مفصلي به نقش او در سطوح امنيتي، نظامي و 
سياسي آمريكا طي 4دهه حضورش در عرصه 
عمومي پرداخته اســت. اين روزنامه نوشته كه 
پاول در سال2003 در يك سخنراني 76دقيقه اي 
كه براســاس اطالعات دروغ در شوراي امنيت 
سازمان ملل ايراد شد، قصد داشت نشان دهد كه 
حكومت صدام حسين صاحب سالح هاي كشتار 
جمعي بوده و در نتيجه اين مسئله، براي امنيت 
جهاني يك خطر است. نيويورك تايمز نوشته؛ او 
نتوانست كشورهاي جهان را براي حمله به عراق 
قانع كند، اما باعث شــد بخش بزرگي از جامعه 

آمريكا حامي آغاز اين جنگ شوند.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

صدر از مالكي پيشي مي گيرد

نقش كالين پاول در جنگ عراق

به گزارش روزنامه العربي الجديد، رايزني هاي 
فشرده مقتدي صدر براي رقابت با ائتالف نوري 
مالكي بر سر تعيين نخســت وزير آغاز شده 
اســت. اگرچه صدر هم اكنون در ميان احزاب 
شيعه تنهاست، اما شــانس بااليي براي ائتالف 
با محمد الحلبوســي و مســعود بارزاني براي 
تشكيل فراكسيون اكثريت در پارلمان آينده 
دارد. اين روزنامه پيش بينــي كرده كه فرايند 
انتخاب نخست وزير عراق چندين  ماه به طول 
بينجامد. نوري مالكي نيز رايزني ها براي تشكيل 
فراكسيوني دست كم با 90كرسي را آغاز كرده 
است. اين فراكسيون شامل احزاب بزرگ شيعه 
ازجمله فتح )حشد شــعبي به رياست هادي 

عامري( خواهد بود.

جهان نما

زلماي خليلزاد؛ استعفا پس از ناكامي

خروج عجوالنــه و بحث برانگيز آمريكايي ها از افغانســتان، باالخره 
نخســتين قرباني خود را گرفت؛ زلماي خليلزاد فرستاده ويژه دولت 

آمريكا، 2 ماه پس از سقوط كابل استعفا كرد.
خبر استعفاي خليلزاد را آنتوني بلينكن، وزير خارجه آمريكا اعالم كرد. 
او از خليلزاد براي انجام خدماتش تشكر كرد و به توماس وست، معاون 
خليلزاد كه به عنوان جانشــين او معرفي شده، خوشامد گفت. وست 

در دولت جو بايدن به عنوان معاون خليلزاد كار خود را آغاز كرده بود.
بر كسي پوشيده نيســت كه زلماي خليلزاد به عنوان فرستاده ويژه 
دونالد ترامپ در امور افغانســتان، نقشــي مهم و كليدي در جريان 
مذاكرات آمريكا با طالبان و انعقاد توافقنامه صلح ميان واشــنگتن و 
طالبان در دوحه ايفا كرد؛ توافقنامه اي كه به اعتقاد بسياري زمينه ساز 
تســلط كامل طالبان بر افغانستان شــد. در اين توافقنامه كه گفته 
مي شود بندهاي محرمانه هم داشته است، تاريخ 11سپتامبر به عنوان 
تاريخ خروج نيروهاي آمريكايي از خاك افغانســتان اعالم شده  بود. 
همزمان با امضاي توافق و اعالم اين بند، حمالت طالبان عليه مواضع 
نيروهاي دولتي افغانستان نيز شدت گرفت تا اينكه نيروهاي طالبان 
در نهايت موفق شــدند نيروهاي امنيتي را به زانو درآورند و روستاها 
و شــهرهاي كوچك و بزرگ را يكي پس از ديگري تصرف كنند. اين 
در حالي اســت كه زلماي خليلزاد به فاصله 3 ماه مانده به ســقوط 
افغانستان به كنگره آمريكا رفت و خطاب به نمايندگان آمريكا گفت 
كه پيش بيني ها در مورد پيشروي سريع نيروهاي طالبان و سقوط كابل 
توسط آنها بعد از خروج ائتالف بين المللي از افغانستان بدبينانه است.

گروه طالبان در سايه بي تفاوتي دولت آمريكا نسبت به سرنوشت دولت 
مركزي افغانستان، موفق شد حدود يك ماه قبل از تاريخ تعيين شده 
براي خروج سربازان آمريكايي ، كابل را تصرف كند. پس از آن خروج 
نيروهاي آمريكايي با شتاب بيشتر و 2هفته پيش از پايان مهلت مقرر، 
به طور كامل انجام شد؛ وضعيتي كه نشــان داد آمريكايي ها بيش از 
ديگران براي خروج از افغانستان و سپردن سرنوشت اين كشور به دست 
طالبان عجله داشتند. زلماي خليلزاد فرد شــماره يك دولت آمريكا 
در مذاكرات با طالبان بود. آمريكا در ايــن مذاكرات متعهد به خروج 
از افغانستان شــد اما هيچ تعهد بزرگي برعهده طالبان قرار نداد. اين 
رويه در دولت بايدن هم ادامه پيدا كرد. به همين دليل، بســياري از 
تحليلگران معتقدند عملكرد ضعيف خليلزاد باعث رسيدن به چنين 
توافقي بوده است. خليلزاد با اعالم استعفا از سمت خود، تأكيد كرده كه 
در مورد موانع پنهان موجود در پرونده افغانستان و شكست مذاكرات 
چندين ماهه با طالبان به زودي توضيح خواهــد داد.  رويترز گزارش 
داده كه خليلزاد در نامه استعفاي خود به آنتوني بلينكن نوشته است: 
»مناسبات سياسي بين دولت افغانستان و طالبان آنطور كه پيش بيني 
شده بود، جلو نرفت.« او همچنين نوشته است: »با وجود تالش هاي ما و 
ديپلماسي گسترده  از سوي من، تيم ما و همچنان اصرار فراوان از سوي 
جامعه جهاني، افغان ها نتوانستند از اين فرصت استفاده كنند و به جنگ 

40 ساله با يك روحيه سازنده و سازش عادالنه نقطه پايان بگذارند.«
زلماي خليلزاد متولد شهر مزارشريف در شمال افغانستان است. او 
پس از تحصيل در دانشــگاه آمريكايي بيروت با مهاجرت به آمريكا 
تحصيالتش را در دانشگاه شيكاگوي اين كشور ادامه داد و تابعيت 

آمريكايي گرفت. او در سال1۹85 وارد وزارت خارجه آمريكا شد و 
بعد از آن در سمت هاي مهمي در پست هاي ديپلماتيك فعاليت 
داشته اســت. خليلزاد از ســال2003 تا 2005 سفير آمريكا 
در افغانســتان و عراق بود. او پس از آن تا سال200۹ نماينده 

آمريكا در ســازمان ملل در نيويورك شد. خليلزاد در 
سپتامبر2018 از ســوي دولت ترامپ به عنوان 

فرســتاده ويژه آمريكا در امور افغانســتان 
منصوب شد. اين سمت او در دولت بايدن 

نيز برقرار بود. استعفاي زلماي خليلزاد 
70 ســاله مي تواند به معناي پايان كار 

سياسي او باشد.

كسب وكارها و مردم در سراسر جهان با 
كمبود كاالهاي زيــادي مواجهند؛ در گزارش 2

چيــن زغال ســنگ كميــاب شــده، 
آمريكايي ها نمي توانند هر اسباب بازي اي كه دوست 
دارند بخرند و در لبنان كمبود ســوخت عرصه را بر 

مردم سخت كرده است.
به گزارش بي بي سي، باليي كه كرونا بر سر اقتصاد دنيا 
آورده تا حدي در اين موضوع مقصر است اما نمي توان 
همه تقصيرهــا را به گردن كرونا و شــرايطي كه اين 
همه گيري جهاني ايجاد كرده انداخت. عوامل هر چه 
كه باشد، مردم در كشورهاي مختلف دنيا، كمبودهايي 
را تجربه مي كنند كه پيش تر حتي به احتمال بروز آنها 

فكر هم نمي كردند.

چين؛ زغال سنگ و كاغذ 
بحران قطعي برق در چين، به مغازه ها و كسب وكارها 
صدمه زده اســت. دكتــر مايكل مديان از مؤسســه 
مطالعات انرژي آكســفورد در انگليس گفته است كه 
اين شــرايط، بر همه  چيز، از كاغذ و غذا و منسوجات 
گرفته تا چيپ هاي آيفون تاثير مي گــذارد. او گفته 
است كه شرايط ممكن است تا كريسمس حتي بدتر 

هم شود و برخي كاالها كمياب تر شوند.
بحران برق در چين چنان جدي اســت كه 20استان 
درگير خاموشي و قطع برق شــده اند. بيش از نيمي 
از برق چين با اســتفاده از زغال سنگ توليد مي شود؛ 
ماده اوليه اي كه قيمت جهاني آن باال رفته است. اين 
هزينه اضافي را براساس قانون سقف قيمت نمي توان 
به مصرف كنندگان تحميل كرد بنابراين، كارخانه ها 

توليد خود را كاهش مي دهند.
توليد زغال سنگ هم با قوانين ايمني جديد در معادن، 
ســختگيري هاي جديد محيط زيســتي و سيل هاي 
اخير، كاهش پيدا كرده اســت. ايــن يعني همزمان 
با افزايش تقاضا براي كاالها در چيــن، از كارخانه ها 

خواسته شده اســت كه مصرف انرژي خود را كاهش 
دهند و يا چند روز در هفته اصال كار نكنند.

اقتصاد چين، با وجود عبور از كرونا، همچنان درگير 
شرايط حاصله از اين همه گيري است و رشد اقتصادي 
اين كشور، به همين خاطر در 3 ماهه اخير، كاهش پيدا 

كرده است.

آمريكا؛ اسباب بازي و دستمال توالت
يك مقام رســمي در كاخ ســفيد گفته است كه در 
كريسمس، مردم در آمريكا قادر نخواهند بود برخي 
اقالم معمول را بخرند. بازار اسباب بازي به شدت آشفته 
خواهد شــد و بازار محصوالتي مانند دستمال توالت، 
آب بسته بندي شده، البســه جديد و غذاي حيوانات 

خانگي هم آسيب خواهد ديد.
بخشي از مشــكل، به بنادر آمريكا مربوط مي شود. از 
هر 10كشتي كانتينربر ورودي به آمريكا، 4كشتي از 
طريق 2 بندر وارد مي شوند؛ لس  آنجلس و النگ بيچ 
در كاليفرنيا. طي يك روز در انتهاي تابســتان همين 
امسال، 73كشتي مجبور شــدند براي ورود به بندر 
لس آنجلس صف بكشــند. قبل از كرونا، به ســختي 
2كشتي در اين بندر پشت ســر هم قرار مي گرفتند. 
هر دو بندر 24ساعته فعاليت مي كنند تا فشار كاري را 

تسهيل كنند و ترخيص كاال سرعت بگيرد.
در برخي موارد ديگر، كمبود كاال در يك كشور به خاطر 
شرايط كرونا در كشــورهاي ديگر است. براي نمونه، 
شركت توليدكننده البسه ورزشي نايكي، بسياري از 
محصوالت خود را در كشورهاي آسيايي مثل ويتنام 
توليد مي كنــد؛  جايي كه كارخانه هــا به خاطر كرونا 

تعطيل شده اند.

هند؛ ماشين و چيپ كامپيوتر
توليــد در بزرگ ترين توليدكننده خــودرو در هند، 
ماروتــي ســوزوكي، به خاطر كاهــش توليد جهاني 

چيپ هاي كامپيوتر به شــدت افت كرده اســت. اين 
چيپ ها براي امكاناتي مانند كنترل مصرف ســوخت 
و ترمز اضطراري در خودروهاي اين كارخانه حياتي 

هستند.
كاهش توليد چيپ، متاثر از شرايط همه گيري كرونا 
در كشورهايي مانند ژاپن و كره جنوبي است. تقاضاي 
جهاني براي چيپ كــه در موبايل ها و كامپيوترها هم 

مورد اســتفاده قرار مي گيرد، قبل از همه گيري هم 
به خاطر توســعه فناوري 5G در حــال افزايش بود. 
رونق دوركاري و كار از خانه هم باعث افزايش تقاضاي 
جهاني شد چون مردم براي كار در خانه، به لپ تاپ و 

يا وب كم )دوربين هاي كامپيوتري( نياز پيدا كردند.
اخالل در توزيع انرژي، كمبود واردات قطعات حياتي 
به هند را بدتر هم كرده اســت. اقتصاد در هند بعد از 

موج مرگبار دوم كرونا، با سرعت بيشتري جلو رفت و 
همين نياز به انرژي را بيشــتر كرد. اما قيمت جهاني 
زغال ســنگ باال رفت و همين باعث كاهش واردات 

هند شد.
زهره چاترجي، رئيس ســابق شــركت زغال سنگ 
هند گفته اســت: »وقتي كه زغال ســنگ كم باشد، 
تمام بخش توليد - ســيمان، فوالد و ساخت و ساز- 

تحت تأثير قرار مي گيرد«.
كارشناسان هشدار داده اند كه افزايش قيمت برق در 

هند، به خانواده ها هم آسيب وارد خواهد كرد.

برزيل؛ قهوه و آب
سخت ترين خشكســالي در برزيل در يك سده اخير 
باعث شده است كه كشت قهوه به شدت آسيب ببيند. 
هزينه هاي باالي حمل ونقل دريايي و كمبود كانتينر، 
وضع را براي توليدكنندگان بدتر هم كرده است. اين 
افزايش هزينــه، به كافه ها در سراســر جهان منتقل 
خواهد شــد چون برزيل بزرگ تريــن توليدكننده و 

صادركننده قهوه در جهان است.
از آنجا كه بيشــتر بــرق مصرفي برزيــل به صورت 
هيدروالكتريك توليد مي شود، كمبود آب همچنين 
مي تواند به كاهش برق در اين كشور منجر شود. دولت 
از مردم خواسته اســت براي جلوگيري از جيره بندي 

برق، در مصرف آن صرفه جويي كنند.

نيجريه؛  گاز خانگي 
نيجريه، با كمبود شــديد گاز مايع خانگي كه بيشتر 
براي پخت وپز اســتفاده مي شــود، مواجه است. اين 
كمبود در حالــي بر زندگي مردم ســايه انداخته كه 
نيجريه، بزرگ ترين منابــع گاز آفريقا را دارد. قيمت 
گاز مايع از بهار تا ابتداي تابستان حدود 60درصد باال 
رفت و خريد آن، از توان بســياري از خانواده هاي اين 
كشور خارج شد. در نتيجه، خانواده ها و كسب وكارها 
به استفاده از هيزم و زغال روي آوردند كه كثيف تر و 

پردردسرتر است.
يكي از عوامل گراني گاز مايع، افزايش قيمت جهاني 
اســت. نيجريه يكي از بزرگ ترين واردكنندگان اين 
محصول است. كاهش ارزش پول ملي و وضع دوباره 

ماليات بر گاز مايع هم شرايط را بدتر كرده است.
كارشناســان هشــدار داده اند اين وضعيت مي تواند 

پيامدهاي محيط زيســتي و حتي جانــي به همراه 
داشته باشــد چون مردم به جايگزين هاي ارزان تر اما 

خطرناك تر روي مي آورند.

لبنان؛  آب و دارو 
در لبنان، نگراني هاي زيادي درباره كاهش آب، دارو و 
سوخت وجود دارد. در 18 ماه اخير اين كشور از بحراني 
اقتصادي كه سه چهارم جمعيت آن را به زيرخط فقر 
هل داده، رنج مي برد. اين بحران، ارز لبنان را بي ارزش 
كرده و باعث راه افتادن تظاهرات گســترده خياباني 

عليه دولت و سيستم سياسي لبنان شده است.
اقتصاد اين كشور، از قبل از شروع همه گيري كرونا هم 

دچار مشكل بود اما كرونا آن را بدتر كرد.
كمبــود ســوخت باعث قطــع مكرر برق مي شــود 
و خانواده ها و كســب وكارها براي داشــتن برق، به 
ژنراتورهاي ديزلي خصوصي بسيار گرانقيمت وابسته 

هستند.
در ميانه تابستان، سازمان ملل هشدار داد كه كمبود 
سوخت مي تواند دسترسي ميليون ها نفر به آب و دارو 

را هم به خطر بيندازد.

طي 2سال گذشته چه بر سر اقتصاد و معيشت لبناني ها آمده است؟
وضعيت در سال 2021وضعيت در سال 2020معيار

235هزار لير30هزار ليريك كيلو گوشت
بيش از 10هزار لير750ليريك ليتر بنزين

528هزار لير68هزار ليرسبد غذايي خانوار )23كاال(
بيش از 20هزار لير1500ليرارزش دالر

14ميليارد دالر30ميليارد دالرذخاير ارزي بانك مركزي
بيش از 55درصد20درصدنسبت جمعيت زير خط فقر

   نصــراهلل: حزب اهلل  
تمايلي به جنگ داخلي ندارد
ســيد حســن نصراهلل، دبيركل 
حــزب اهلل لبنان، در ســخنراني 
شامگاه دوشــنبه خود به تندي 
نســبت به قدرت نمايي مسلحانه 
حزب مسيحي قوات در خيابان هاي 
بيروت واكنش نشان داد. مهم ترين 
نكات سخنان سيدحسن نصراهلل به 

اين شرح است:
  حــزب قــوات و رئيــس آن 
مهم ترين تهديــد عليه امنيت و 
زيست مسالمت آميز مسيحيان در 
لبنان هستند. رئيس اين حزب كه 
تمايلي به ذكر نام او ندارم )اشاره به 
ســمير جعجع(، هيچ ابايي از برپا 
كردن جنگ داخلي در لبنان، براي 
كسب حمايت هاي خارجي بيشتر 
ندارد. به آنان مي گويم عاقل باشيد 

و دست از پا خطا نكنيد.
  رئيس حزب قوات، سال 2017و 
درحالي كه سعد حريري در رياض 
گروگان بود بــه او خيانت كرد و 
به عربستان ســعودي پيشنهاد 
همكاري داد. او پيش از اين نيز با 
خيانت به امنيت مسيحيان، مسير 
انتقال نيرو و سالح براي تكفيري ها 
در جبهه هاي سوريه را هموار كرده 

بود.
  خطاب به مسيحيان مي گويم، 
حزب اهلل همــواره حامي شــما 
بوده و در مناطق مرزي ســوريه و 
لبنان براي حفظ امنيت مناطق و 
روستاهاي شما از خطر نيروهاي 
تكفيري القاعده و داعش جنگيده 
اســت. ما پس از آزادي شهرها و 
روستاهاي مســيحي، به احترام 
اماكن مقدس اجازه نداديم حتي 
يك نيروي مسلح شــيعه در آن 

مناطق باقي بماند.
  حزب قــوات و هركس كه در 
پشــت صحنه به دنبال درگيري 
با مقاومت اســت بداند، حزب اهلل 
در قوي ترين موقعيــت نظامي و 
سازماني خود از سال 2006تا كنون 
قرار دارد. سازمان حزب اهلل بدون 
حمايت هاي مردمــي، به تنهايي 
100هزار نيروي رزمنده در اختيار 
دارد. سكوت ما مقابل جنايتي كه 
از سوي ميليشــاي قوات رخ داد 
به معناي ضعف نيست؛ ما تمايلي به 

برپايي جنگ داخلي نداريم.

   بحران جهاني گرسنگي
ســازمان ملل متحد، از كشــورهاي دنيا خواسته 
براي بهبود امنيت غذايي در كشــورهاي فقير دنيا 

همكاري كنند.
آنتونيو گوترش، دبير كل سازمان ملل در پيامش 
به مناسبت روز جهاني غذا، گفته است كه تقريبا 
40درصد از جمعيت جهان، يعني حدود 3ميليارد 
نفر، نمي توانند از پس هزينه هاي يك رژيم غذايي 
سالم و مقوي بربيايند. اين واقعيت باعث مي شود 
كه ســوءتغذيه و چاقي مفرط در ســطح جهاني 
گسترش پيدا كند. كرونا هم باعث شده است كه 
140ميليون نفر ديگر نتوانند غذاي مورد نياز خود 

را تهيه كنند.
هشدار گوترش در شــرايطي مطرح شده است كه 
حدود يك ميليارد نفر در جهان، غذاي كافي براي 
خوردن ندارند. سازمان ملل متحد هشدار داده كه 
گرسنگي در ســطح جهان در حال افزايش است و 
از جنگ و درگيري، آوارگي، تغييرات آب و هوايي 
و تأثيرات اقتصادي همه گيري كرونا به عنوان داليل 

آن نام برده است.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

كمبودهاي جهاني در عصر كرونا
درگيري شديد اقتصاد دنيا با كرونا، زنجيره جهاني تامين كاالها و همين طور شبكه جهاني توزيع 

را با مشكل مواجه كرده و همين باعث كمبود برخي كاالها در كشورهاي مختلف شده است
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 تيتر هاي زرد
 دالل هاي تهمت

همين چند سال پيش بود كه معلوم شد خيلي از لباس ها  و پوشاك خارجي كه با قيمت گزاف در فروشگاه ها فروخته فاطمه عباسي
مي شود، به اصطالح فيك هستند و در همين كشــور خودمان دوخته مي شوند و فقط 
مارك هاي خارجي رويشان زده مي شــود. حاال بحث بر سر كفش هايي است كه به اسم 
برندهاي خارجي فروخته مي شوند، اما توليد ايران هستند. اگر قبال كاالهاي بي كيفيت كپي 
از مارك هاي معروف از كشور چين وارد ايران   و با قيمتي ارزان تر فروخته مي شد، حاال همان 
كاالها در داخل كشــور به اســم »هاي كپي« با مارك هاي خارجي فروخته مي شوند و 
خريداران زيادي هم دارند. دليلش شايد اين تفكر اشتباه باشد كه بين ما ايراني ها جاافتاده؛ 
همان كه كاالي خارجي بهتر و باكيفيت تر از كاالي ايراني است. اما واقعيت اين است كه 
حداقل در بازار كفش، ايران از سال هاي دور حرف هاى زيادي براي گفتن داشته و نمونه اش 
بازار كفش تبريز است كه مي توان انواع كفش هاي باكيفيت چرم و دست دوز را در طرح هاي 
متنوع در اين بازار پيدا كرد. صنعت كفش در ايران در سال هاي اخير به خاطر واردات كفش 
از چين و موضوع قاچاق كاال، بسيار مهجور شده است. رئيس انجمن صنفي كارفرمايي 
كفش گفت:  در  يك بازار 2ميليارد جفت كفش در منطقه وجود دارد، اما سهم ايران از اين 
بازار چندان قابل اعتنا نيست. براساس آمار غيررسمي هم توليد كفش در سال 250ميليون 
جفت است، اما توان توليد تا 500ميليون جفت تخمين زده مي شود. كافي است كمي به 
توليد داخل اعتماد كنيم و مسئوالن هم صادرات كفش را جدي بگيرند؛ چراكه طبق آمار 
12ميليارد جفت از 22ميليارد جفت كفشي كه در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد، در چين 
توليد مي شود و اين كشور، صادر كننده بزرگ كفش در جهان است؛ هرچند كه اندونزي 
اخيرا توانسته صادرات خود را به 2ميليارد جفت برساند و در بخش كفش هاي پارچه اي 
رتبه اول را از چين بگيرد. آنطور كه كارشناسان مي گويند ساماندهي توليد و توزيع و ورود 
به بازارهاي جديد صادراتي ازجمله آسياي ميانه و حاشيه خليج فارس از جمله راه هاي 
رســيدن به افزايش توليد در كشور اســت كه اگر عملياتي شــود، ايران هم با توجه به 
صنعتگراني كه در اين زمينه دارد مي تواند بخشي از بازارهاي خارجي را به دست بگيرد و 

براي بسياري از مردم كشورهاي همسايه پاپوش بدوزد.

 روياي پاپوش درست كردن
 براي همسايه ها

درصد
آمار بانك مركزی درباره 
چك های برگشتی در 

ششمین ماه امسال نشان 
می دهد كه در این ماه معادل 
۷۰۹ هزار فقره چك برگشت 

خورده كه از نظر تعداد معادل 
4/4درصد كاهش و از نظر 
مبلغ نیز به میزان ۵ درصد 

افزایش داشته است.

میلیون
در شهریور سال جاری حدود 

۷/3میلیون فقره چك به 
ارزش حدود ۲4۹ هزار و 

۹۰۰ میلیارد تومان مبادله 
شده كه از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیب ۵/۵ و ۲3/۵درصد 

افزایش یافته است.

میلیون
از سوی دیگر، حدود ۶/۶ 
میلیون فقره به ارزش ۲۱۸ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از 
چك های مبادله ای وصول 
شده است كه از نظر تعداد 

و مبلغ به ترتیب ۶/۷و 
۲۶/۷درصد افزایش دارد.

میلیون
همچنین در این مدت، 
در استان تهران حدود 

۲/۲ میلیون فقره چك به 
ارزش بالغ بر ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان مبادله شده 

كه بیانگر صدرنشینی استان 
تهران در مبادله چك در 

كشور است.

جهان روز

مدارا با روزگار به سبك صبح پاييز
اعتمادي نيست، صبح پاييز سمانه گلك به رنگ صبح يك روز پاييزي 
حصار تاريكي ست و سكوت و سرما / خبري از چهچه 
هيچ پرنده اي نيست، اما شايد گاهي كالغي سكوت 

صبح را بشكند و اوج بگيرد/ 
صبح پاييز نبردي ست بين سرما و تاريكي، هردو طوري 
خودنمايي مي كنند كه آدمي خــودش را ميان منگنه 
حس مي كند، سرمايش طوري ســت كه گويي با تمام 
استخوان هاي مردم شهر سر دشمني دارد، استخوان 
مي سوزاند و تاريكي اش دست به خوف عجيبي مي دهد؛ 
چهار ســتون بدن مي لرزد و تو نمي داني اين لرزه از 
سرماســت يا ترس تاريكي اين صبح. مي داني، هر چه 
هست پاييز با همه زيبايي اش صبحگاهش گويي مانوري 
است براي آمادگي لحظه به لحظه زندگي، شوخي ندارد 

درست رفته سر اصل مطلب.
اما اگر پاييز را بلد باشي در تاريكي صبحش گم نمي شوي 
و از سرماي صبحش هراســي نداري، يك ژاكت به تن 

مي كني، دســت به جيب مي بري، قدم به دل تاريكي 
مي گذاري و پاييز را نفس مي كشي. به خودت نويد گذر 
از اين دقايق تنهايي و ســكوت و تاريكي را مي دهي، 
مي داني لحظه هاي گرم تري خواهي چشيد و تاريكي 
جايش را به روشني مي دهد و پس از هر سختي آساني در 
راه است. زمان به عادت هميشه اش گذر مي كند، ثانيه ها 
به گرد ساعت مي گردند، خورشيد به جان آسمان گرما 
مي بخشد و ظهر از راه مي رسد. حاال ديگر سايه ات بر سر 
زمين افتاده و برگ ها از هيجان لحظه هاي باشكوه يك 
ظهر پاييزي به آغوش زمين پناه مي برند. حاال شهر جان 
گرفته، زندگي مسيرش را پيدا كرده، سرما گوشه اي زير 
سايه كم قوت درختي جا خوش كرده است. ديگر سوزي 
به استخوان ها نمي رســد و ژاكتي كه سپر سرمايمان 
بوده حاال روي دست هايمان جاخوش مي كند. خودت 
را مي يابي و با سايه ات مسير زندگي را سپري مي كني؛ 
همين قدر ساده و شــورانگيز. به راستي زندگي شايد 

همين باشد... .

روشنفكری در خيابان
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گفتم كه كی ببخشی بر جان ناتوانم

گفت آن زمان كه نبود جان در ميانه حائل

گرينويچ

  تي شرت جريمه ساز
زوجي در بريتانيا چندين و 
چندبار به دليل رانندگي در 
محله هــاي ممنوعه اي كه 
هرگز به آنجــا نرفته بودند 
جريمه شدند و دست  آخر 
متوجه شدند اين جريمه ها 
فقط به خاطر حروفي است 

كه روي تي شرت  زن چاپ شده اســت. حروفي كه دقيقا شماره 
پالك خودروي آنها بود. به گزارش ديلي ميل، پليس منطقه پس از 
بررسي ادعاي اين زوج متوجه شد كه زني 54ساله با تي شرتي در 
شهر تردد مي كند كه حروف )KN19TER( روي آن چاپ شده و 
دوربين هاي ثبت جرائم و تخلف هاي رانندگي، آنها را اسكن كرده 

و جريمه را به نام دارنده خودرو ثبت مي كنند.

 دور ريختن طال، در اعتراض به دور ريختن برنج
 هنرمندي در چين براي 
اعتراض بــه دور ريز برنج، 
يك هزار تكه طال هم وزن 
و هم شكل دانه هاى برنج 
را دور ريخــت. به گزارش 
آديتي ســنترال، چنــد 
ســاعت پس از انتشار اين 

خبر توسط رسانه هاي چين، مردم و مســئوالن از  اين هنرمند 
و حركت هنري اش انتقاد كردند. او دانه هــاي طال را كه به وزن 
500گرم و به ارزشى معادل 31هزار دالر آمريكا بود را در چمن ، 
رودخانه و خيابان ريخت كه مورد انتقاد قرار گرفت. يانگ يژين در 
توجيه اين پرفورمنس خود به رسانه ها گفت:  بايد به نوعي توجه 
مردم و مسئوالن را به دورريز غذا جلب مي كردم و اكنون احساس 

مي كنم موفق شده ام.

تمام كواالهاي استراليا واكسينه مي شوند
مقامــات اســتراليا اعالم 
كردند كه به زودي تمامي 
كواالهاي اين كشور براي 
مقابله با بيماري كالميديا 
مي شــوند.  واكســينه 
كالميديــا، نوعي بيماري 
عفوني است كه به وسيله 

باكتري ها ايجاد مي شــود و بروز آن در كواالهــا، باعث كاهش 
جمعيت آنها شده است. امبرگيلت، دامپزشك پارك حيات وحش 
استراليا به رويترز گفت: اين واكســن تا به حال روي 250كواال 
آزمايش شده و نتايج مثبتي در پي داشته است. در 3سال گذشته، 

30درصد از جمعيت اين گونه استراليايي از بين رفته است.

 

پوشش منشوري فالن بازيگر، 
طالق جنجالي همسر بهمان 
فوتباليســت، استخر خانه 
وياليي مجري پيشــين و... 
همه و همه عبارات بي ارزشي 
هستند كه فقط براي جلب 
توجه كاربر فضاي مجازي و 
مخاطب اخبار، روي پيشاني 
خبر هاي رســانه هاي زرد، 
به عنوان تيتر مي نشيند. اين 
تيتر ها برخي از ما مخاطب ها 
را كنجــكاو و برخي ديگر را 
عصباني مي كنــد اما جداي 
از اينكه برخــي خريدار اين 
قبيل خبر هــا و برخي از آن 
متنفرند نكتــه قابل تامل 
اين اســت كه ميزان و عيار 
فريب مخاطب و تهمت هاي 
نارواي خبر هــاي زرد در چه 
حد اســت. حتي خريداران 
خبر هاي زرد هــم تصديق 
مي كنند كه متن اين اخبار با 
تيتر آنها هيچ نسبتي ندارد 
و تيتر هاي آنهــا صرفا براي 
حروفچيني  مخاطب  فريب 
مي شوند. دالل هاي تصاوير 
لو رفته و شايعه ها و خبر هاي 
زرد قدمتي به قــد و قامت 
خود حرفه خبرنگاري دارند 
اما اصطالح خبرنگاري زرد 
نخستين بار در اياالت متحده 
شكل گرفت. اين واژه در عصر 
حكمفرمايي سرمايه داري  بين 
دو نفر از اصحاب مطبوعات 
رخ داد. اين جنــگ تيراژ، 
بين جــوزف پوليتزر، مدير 
روزنامه نيويــورك ورلد و 

ويليام راندولف هرست، مدير 
روزنامه نيويــورك ژورنال- 
آمريكايي طي ســال هاي 
1۸9۸ تــا 1۸95 ميالدي رخ 
داد. منتقدين هر دو روزنامه 
را متهــم مي كردند كه براي 
باال بردن تيراژ روزنامه هاي 
خود، دست به تحريف اخبار 
مي زنند براي همين مطبوعات 
نيويورك واژه »روزنامه نگاري 
بچه زرد« را در ســال 1۸97 
ميالدي براي ايــن منظور 
درنظر گرفتند. اين نام از يك 
كميك اســتريپ كه در آن 
زمان معروف شــده بود و دو 
روزنامه را به صورت كاغذهايي 
زرد به تصوير مي كشــيد، 
برگرفته شد. در عصر حاضر 
اما شــبكه هاي اجتماعي از 
اينستاگرام گرفته تا پلتفرم ها 
و سيستم عامل هاي رده باالتر 
مانند اندرويد امكاناتي را در 
دسترس كاربر  قرار داده اند 
كه با نه گفتن به خبرنگاران 
خبر هــاي زرد و دالل هاي 
تهمت آنها را دســت كم از 
صفحه گوشــي خود براي 
هميشــه بيرون بيندازند. 
حيات و ممــات زرد ها به من 
به عنوان يــك كاربر فضاي 
مجازي ارتباطي ندارد اما براي 
بيرون انداختن آنها از گوشي 
شخصي خودم مي توانم براي 
 not  نمونه با انتخاب عبارت
interested in this story يا 
  don’t show stories from
zardnews  مي توانيم آنها را 
به نوعي بالك كنيم. همچنين 
در اينستاگرام با آنفالوكردن 

پيج هايي كــه اخبار زرد هم 
منتشــر مي كنند خود را از 
معرض اخبــار اينچنيني كه 
براي شعور مخاطب ارزشي 
قائل نيستند دور كنيم. اين 
رفتــار اجتماعي در مجموع 
مي تواند براي رســانه هاي 
دالل اتهام و افترا هم ضربه 
مهلكي باشد. الگوريتم هاي 
شــبكه هاي اجتماعــي و 
اندرويد و آي اواس با كاهش 
دنبال كننده هاي آنها ديگر 
عالقه اي به انتشــار و ديده 
شدن آنها نشان نمي دهند. 
همين موضوع بــه كاهش 
شــايعه ها و اخبار دروغين و 
زرد آنها مي انجامد. اين مبارزه 
بايد تا جايي ادامه پيدا كند 
كه اصحاب رسانه هم مجبور 
شوند تيتر هايي انتخاب كنند 
كه از متن خبــر و با تكيه بر 
واقعيت انتخاب شــده باشد 
نه با انگيزه باال بردن تيراژ و 
فريب مخاطــب. تمام اين 
موضع گيري ها در مقابل اخبار 
زرد به معنــاي نفي عملكرد 
تمامي سايت هاي اينچنيني 
نيســت. برخي ســايت ها 
براساس ساختار موضوعي 
خود به صورت طبيعي سراغ 
همين موضوعات حاشيه اي 
مي روند. اما شــيوه برخورد 
آنها با اين حاشيه ها مي تواند 
بسيار حرفه اي و فقط براساس 
واقعيت باشــد. نقل نعل به 
نعل واقعيت و وفاداربودن به 
اخالق رســانه اي، خط مشي 
آنها را از دالالن تهمت و افترا 

جدا مي كند.

مهدیا گل محمدی

 كاپيتان هاي بي كاله آشپزخانه 
آشپزخانه خانه ما كوچك است. يك آشپزخانه يك نفره باريك است. در اين  آشپزخانه باريك تمام قصه هاي آشــپزخانه هاي معمولي هم جريان دارد.  شيدا اعتماد 
نمي شود به خاطر باريك بودن آشپزخانه خريد خانه را هم كم كرد. نمي شود غذا درست نكرد يا از دست 

قابلمه هاي نشسته سر به بيابان گذاشت. درواقع بايد يك جوري با اين باريكي كنار آمد.
البته از اين موضع كه نگاهش كني همه عمر آشپزي كردنم به اين »كنار آمدن« گذشته. كنار آمدن با 
سؤال جاودانه همه آشپزهاي جهان يعني »چي بپزم؟« يك طرف و سؤال اختصاصي مادرها يعني»غذا 
كي حاضر مي شــه؟« در مرحله دوم و تازه بعد از اين دو تا سؤال اساسي، مي رسيم به سؤال مهم تري كه 

پشت سايه ها پنهان شده كه »اصال چي داريم كه بشود باهاش آشپزي كرد؟«
عمده وقت من در آشپزخانه در تالش براي تبديل آنچه داريم به آن چيزي كه عمده ساكنان خانه دوست 
داشته باشند مي گذرد. عالوه بر اين بايد با بودجه اي كه براي خرج خانه درنظر مي گيرم بتوانم در طول 
يك ماه يخچال و فريزر را پر نگه دارم و براي آشپزي برنامه ريزي كنم. برنامه ريزي اقتصادي آشپزخانه كار 
راحتي نيست. عالوه بر آن در زندگي مادرهاي شــاغل »وقت« هم هميشه قحطي اش آمده و كسي هم 

»وقت« نمي فروشد كه بشود خريد.
آشپزي به نظر كار ساده اي مي آيد اما نيست. براي اينكه كلي حواشي دارد و اين حواشي بايد مديريت شود 
كه آشپزخانه حاضر به خدمت بتواند غذاي دلخواه را به دست خانواده برساند. در واقع آن قسمتي كه جلوي 

ماهيتابه داغ ايستاده ام و دارم پياز را هم مي زنم، براي من بخش آسان تر آشپزي است.
مديريت كردن فضا، خرج، وقت و پيدا كردن اسم غذاهاي گمشده و درست كردن غذا كه تمام شد و غذا 
آمد روي ميز، آرامش، فقط يك ربع تا نيم ساعت طول مي كشد. باز دوباره همه  چيز از نو آغاز مي شود. براي 

اينكه خانه، خانه باشد و آشپزخانه اش زنده بماند مدام بايد اين چرخ مدام بچرخد. هر روز.
البته كه چيزي اختراع شــده به نام »حاضري« كه عالج درد وقت هايي ست كه »وقت« را هيچ جوري 
نمي شــود مديريت كرد كه غذاي قابل قبولي در ساعت مناســب روي ميز قرار بگيرد. مطمئنم درست 

همان لحظه اي كه حاضري اختراع شده بچه اي غرغرو هم آنجا ايستاده بود كه بپرسد: 
»فقط همين؟« اميدوارم نخســتين 
آشــپز جهان كه نخســتين حاضري 
را روي ميز گذاشــته، دنبال آن بچه 
هم كرده باشــد كه ديگر جرأت نكند 
از اين سؤال ها بپرسد و ته مانده انرژي 
آشپزباشي خسته اي را كه وقت كم آورده 
تحليل ببرد. امروز كه روز جهاني آشپز 
است را به همه كاپيتان هاي آشپزخانه، 
به همه آشپزهاي غيررسمي كه نه كاله 
سفيد روي سرشان دارند و نه كسي اين 
شغل مخفي شان را به رسميت مي شناسد 
صميمانه تبريــك مي گويم. مي دانم يك 
روز بچه هايمان بزرگ مي شوند و مي روند 
سر خانه زندگي شان و مي فهمند كه براي 
3 وعده غذا روي ميز داشــتن چه پوستي 
از آدميزاد كنده مي شــود. آن روز مي آيند 
پيش ما و مي گويند: »اصال به نظر نمي آمد 
كه آشپزي اين همه كار دارد. تو گاهي فقط 
نيم ساعت سر گاز ايستاده بودي كه.« من كه 
دارم يك لبخند كج را براي اين روز بخصوص 
تمرين مي كنم. براي آن روز رؤيايي كه يك 

روز باالخره مي آيد.
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چالش های صادرات 
از استان ها

برای داشــتن اقتصادی بدون اتکا به نفت، باید دروازه صادرات کاالها و محصوالت تولیدی 
استان های مختلف کشور به جهان گشوده شود که این موضوع عالوه بر تالش تولیدکنندگان 
و فعاالن حوزه های کشــاورزی، دامپروری و...، نیازمند ایجاد زیرســاخت های مناســب، 
قانونگذاری های مشخص و حذف کاغذبا زی های اداری پیچیده و زمان بر است. براین اساس 
به دلیل اهمیت موضوع صادرات، یک روز در تقویم برای آن نامگذاری شده و 29مهرماه هرسال 

صادرات در کانون توجه قرار می گیرد

حریم بي دفاع بافت تاریخی اصفهان
کارشناسان معتقدند نبود شهرداری ویژه  بافت تاریخی، باعث نقض حریم ، تخریب  و توسعه 

ساخت وسازهای ناهمخوان مي شود
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چهار شنبه 28  مهر  1400      13 ربیع االول 1443     سال بیست و نهم    شماره 8341   4 صفحه

حسنیه سادات مهدوی
خبرنگار

 بی شک شهرهایی مانند اصفهان، تاریخچه معماری این سرزمین 
محسوب می شوند؛ معماري این کشور از دورانی که متناسب با 
هویت، فرهنگ و اندیشه ایرانی شــکل گرفت، بالید و زیباترین 
بناها از دل آن بیرون آمدند و ماندگار شدند تا شناسنامه ای برای 
فرهنگ و تاریخ این سرزمین شوند، اما امروز این میراث در روند 
مدرن سازی جامعه از 100سال قبل تاکنون دستخوش تغییر و 
تخریب جدی شده است.بافت تاریخی اصفهان نیز ازجمله نقاطی 
است که از آسیب های مدرنیته در قرن اخیر مصون نمانده است 
و ســرعت تخریب آن روزبه روز  بیشتر می شــود و اگر ازسوی 
مسئوالن و متولیان امر، تصمیم های جدی برای مقابله با چنین 
روندی اتخاذ نشــود، در آینده نزدیک، دیگر چیزی به نام بافت 

تاریخی در اصفهان وجود نخواهد داشت.

نقض حریم درجه یک آثار تاریخی
در اصفهان بافت های تاریخی شــامل آثار ارزشــمندی مانند 
پل خواجو، سی وســه پل و خیابان چهارباغ عباســی است که 
بزرگ ترین مشکل این روزهای آنها، نقض حریم درجه یک این 
آثار تاریخی است. عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه 
خوراســگان در گفت وگو با خبرنگارهمشــهری دراین زمینه 
می گوید: اخیراً در حریم بالفصل چهارباغ عباسی درحال ساخت 
یک هتل چند طبقه در کوچه »ارفعی« هســتند. یا در قسمتی 
دیگر از این منطقه، ساختمان  10طبقه ای ساخته شده و حریم 

را دستخوش تغییر کرده است.
»مریم قاسمی سیچانی« می افزاید: بقعه امامزاده جعفر و مسجد 
رحیم خان نیز از موارد دیگری اســت که حریم آنها نقض شده. 

حتی این نقض حریم به آثاری که ثبت جهانی شده اند نیز سرایت 
کرده است. به عنوان مثال در گذر ســعدی ، در مجاورت میدان 
نقش جهان، یک مجتمع تجاری ســر به فلک کشیده و حریم را 

نقض کرده است.

مشکالت زندگی در بافت های تاریخی
اینها درحالی اســت که بافت های تاریخی از مشکالت ویژه خود 
رنج می برند و نقــض حریم، چالش مضاعفی بــرای این بافت ها 
به حساب می آید. این گونه مشکالت ســبب شده انگیزه زندگی 
دراین بافت ها برای مردمی که به آن عالقه دارند، با دردسرهای 
زیادی مواجه شود. این چالش ها در بیشتر موارد شامل مشکالت 
حقوقی، مدیریتی و مســائلی مربوط به کالبد بناهای موجود در 

بافت تاریخی است.
عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه خوراسگان از خروج 
وارثان خانه های تاریخی از این محله ها و ورود افراد غیرمحلی به 
این محدوده ها که بعضا دلبستگی ویژه ای نسبت به این گونه بناها 
ندارند، گالیه می کند و می گوید: متأســفانه برخی اوقات دیده 
می شود احساس تعلق مردم نسبت به بافت های تاریخی ضعیف 
شده است. اگر عالقه مردم نســبت به این گونه بافت ها پررنگ تر  
شود، می توان به بازگشت روح زندگی دراین بافت ها امیدوار بود.

 قاسمی سیچانی می افزاید: در گذشته برخی از خانه های تاریخی 
در جنوب میدان نقش جهان وجود داشــت که با واگذاری آنها، 
بعضا به سفره خانه های ســنتی تبدیل شد؛ موضوعی که سبب 
شد بسیاری از اهالی برای تغییر کاربری خانه های تاریخی خود 
مشتاق شوند. حداقل حسن این کار، حفظ این گونه بافت هاست.

اجرای طرح های عمرانی ناهمخوان
درچنین شرایطی اما با گشــت وگذاری در محله های تاریخی 

اصفهان متوجه اجرای برخی طرح های عمرانی می شویم که گاها 
سنخیت چندانی هم با ویژگی های معماری و تاریخی این مناطق 
ندارند. این عضو هیأت علمی دانشــگاه دراین باره نیز می گوید: 
هراثر تاریخی در زمینه موردنظر خود، معنا دارد و حفظ آن اثر 

تاریخی برای حفاظت از انسجام بافت، بسیار اهمیت دارد. 
قاسمی سیچانی ادامه می دهد: به عنوان نمونه در بافت تاریخی 
»جوباره« که از قدیمی ترین محله های شهر اصفهان به حساب 
می آید، طرح هایی اجرا شد که تناسبی با بافت این محله ندارد. 
همچنین با ساخت پاساژها و خیابان کشی دراین محله، ساختار 

آن ازهم گسست.
وی می افزاید: این موضوع درحالی اســت  که اگر مشکالت این 
محله به درستی شناسایی و رفع می شد، قابلیت تبدیل به یکی 
از پرجاذبه ترین ظرفیت های گردشــگری این شــهر را داشت. 
متأسفانه برخی کنیسه های قدیمی و گذرهای تاریخی این محله 

در سال های اخیر تخریب شدند.

وضعیت گذر »آقا نجفی«
ساخت گذر »آقا نجفی« درشــرق میدان نقش جهان، با وجود  
مصوبه شورای عالی شهرسازی که تأکید می کرد بازگشایی این 
گذر اشتباه است، نمونه دیگری از ساخت وسازهای بی تناسب با 

بافت تاریخی است.
به گفته قاسمی ســیچانی، ابتدا یک طرح گســترده در پشــت 
مسجد شیخ لطف اهلل اجرا شد که فرم و فضای آن حجم زیادی 
از ساخت وساز را با خود به همراه آورد و پس از آن، یک مجتمع 

تجاری نیز در همان محدوده ساخته شد.
وی عنوان می کند: ایــن اقدام ها درحالی انجام شــد که طرح 
کارشناسان مرمت برای این گذر، رفوی شهری بود. این سرعت 
تخریب و بازسازی های ناهمخوان و بعضا سلیقه ای، سبب می شود 

ویژگی های منحصربه فرد بافت تاریخی دراین محدوده از شهر 
اصفهان از بین برود و حسرتی بزرگ برای دوستداران تاریخی و 

فرهنگ این کشور به بار آورد.

نیاز ضروری شهرداری بافت تاریخی
همه ایــن چالش ها درحالی  مطرح می شــود که در بســیاری 
از شــهرهای تاریخی دنیا، برای اینکــه تصمیم گیری ها برای 
ساخت وســاز در بافت تاریخی هماهنگ و متناســب باشــد، 
شهرداری ویژه بافت تاریخی تشکیل می شود؛ موضوعی که باید 

با جدیت بیشتری در شهراصفهان پیگیری شود.
عضو هیأت علمی دانشــکده معماری دانشگاه خوراسگان یکی 
از بزرگ ترین مشــکالت بافت تاریخی اصفهان را نداشتن یک 
شــهرداری ویژه بافت تاریخی می دانــد و می گوید: جای خالی 
شهرداری بافت تاریخی، سبب دامن زدن به رفتارهای نامتناسب 
با بافت تاریخی ازسوی مدیریت شهری می شود و نقض حریم ها، 
تخریب ها و همچنین ساخت وسازهای ناهمخوان را به دنبال دارد.

قاسمی سیچانی می افزاید: باید محور تاریخی- فرهنگی اصفهان 
به ثبت جهانی برسد؛ محوری به وســعت »چهارباغ عباسی« تا 
»میدان طوقچی« که گویای پیشــینه اصفهان قدیم با قدمتی 

درحدود 2هزارو800سال است.
وی تصریح می کند: اگر این محور به ثبت جهانی برســد، دیگر 
نمی شــود دراین محدوده اجازه ســاخت با هر ارتفاعی را داد و 

ساخت وسازها ضابطه مند خواهد شد.

تنها راه نجات خانه های تاریخی
یک کارشناس حوزه میراث فرهنگی اصفهان نیز با اشاره به مشکل 
مالکیت در خانه های تاریخی که حجــم زیادی از بافت تاریخی 
این شهر را تشکیل می دهند، می گوید: بیشتر خانه های این بافت 

مالک خصوصی دارند و دولت هــم نمی تواند از همه این خانه ها 
نگهداری کند، چراکه نیاز به مراقبت مســتمر دارند و درصورت 
مرمت هم، اگر به صورت دائم به آنها رسیدگی نشود، سرنوشت 

خوبی نخواهند داشت.
»شــهرام امیری« می افزاید: خانه هایی که ثبت ملی نشــده اند 
و مالکان آنها آگاهی الزم را برای حفظ  شــان ندارند، در کوچه 
پس کوچه های »حکیم«، »نشاط« و »عبدالرزاق« رو به ویرانی 

گذارده اند.
وی اضافه می کند: فرهنگ سازی درمیان مردم و مالکان و جذب 
سرمایه های ســرگردان برای احیای خانه های تاریخی و تغییر 
کاربری آنها به اقامتگاه بوم گردی، ســفره خانه سنتی و خدمات 
دیگر گردشــگری، تنها راه نجات صدها خانه تاریخی اصفهان 
است. بافت تاریخی این شهر برای حدود یک قرن مورد کم توجهی 
قرارگرفته و صدمه هایی که در طول این سال ها به آن وارد شده، 

به سرعت قابل جبران نیست.

***
خانه های تاریخی بسیاری درشــهر اصفهان به دلیل بی توجهی 
مالکان خصوصی، درحال تخریب یا تبدیل به ســاختمان های 
نوساز هستند. این درحالی است که شهرداری  و سایر اداره های 
دولتی ســاالنه هزینه های ســنگینی صرف ســاخت بناهایی 
به عنوان کتابخانه، فرهنگسرا، خانه فرهنگ و... می کنند. می توان 
خانه های تاریخی را مرمت و از آنها به عنوان مکان های فرهنگی و 
آموزشی استفاده کرد. در اصفهان هنوز خانه ها و بناهای تاریخی 
ارزشــمندی وجود دارد مانند »حمام شــنبه ای ها« در محله 
جوباره، »خانه خورشیدی« و خانه های تاریخی دیگری که اگر 
احیا شوند، ظرفیت های بالقوه بســیاری برای توسعه روزافزون 

اقتصادگردشگری در اصفهان به وجود می آید.



چالشهایصادراتازاستانها

آذربایجانغربی
بازاریابی اصلی ترین مشکل صادرکنندگان آذربایجان غربی است و امسال بیشترین 
مشکل را در حوزه صادرات سیب دارند. مشتری اصلی سیب استان، کشورافغانستان 
بود، اما امسال با توجه به ناآرامی های این کشور، صادرکنندگان نتوانستند سیب های 
مرغوب اســتان را به این کشــور صادر کنند. البته در کنار افغانســتان، ترکیه و 
جمهوری آذربایجان و همچنین روسیه نیز از مقاصد صادراتی محصوالت این استان 
هستند. یکی دیگر از محصوالت صادراتی استان، فرش های مرغوب ابریشمی است 
که به دلیل قیمت باال، بیشتر به عنوان یک کاالی لوکس صادر می شود. به همین دلیل 
نیازمند بازاریابی ویژه است و کانادا، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس مشتریان 
اصلی فرش های نفیس این استان به شمار می روند. عسل و محصوالتی مانند کشمش 
هم جزو اقالم صادراتی اســتان هستند، اما امســال کاهش میزان صادرات استان 
براساس آمار گمرک مشهود است. در نیمه نخست امسال ازطریق گمرکات استان، 
۷۲۰هزار و ۲۹۴تن کاال به ارزش ۴۶۲میلیون دالر صادر شده است که از نظر وزن 

۲۶درصد افزایش داشته ولی ازنظر ارزش ریالی، ۵۴درصد کاهش نشان می دهد.

آذربایجانشرقی
آذربایجان شــرقی را می توان از معدود استان هایی دانســت که درسال های اخیر 
توانسته اســت محصوالتش را به بیش از 1۰۰کشــور صادر کند و اگر زمانی فرش 
مهم ترین محصول صادراتی استان بود، چند سالی می شود که شیرینی و شکالت 
و 8۰گروه کاالیی دیگر، جای آن را گرفته اند، اما به لحاظ وزنی هنوز فرش جایگاه 
برتر را دارد. امسال هم این اســتان توانست محصوالت بیشــتری به کشورهای 
خارجی صادر کند و صادرات ۶۲۲میلیون دالری از گمرکات استان، نشان از رشد 
۵۵درصدی این رقم در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. 
این درحالی است که مسئوالن اقتصادی استان و فعاالن بخش خصوصی معتقدند 
استان ظرفیت های بیشتری برای صادرات دارد و باید زمینه  مناسب برای ورود به 
بازارهای جدید فراهم شود. دراین میان مهم ترین چالش فعاالن صادراتی استان 
بازنگشتن بخشی از پول محصوالتی است که صادر شده است. برخی صادرکنندگان 
بخش خصوصی دراین زمینه با مشکالتی مواجه شده اند و مقرر شده در کمیته ارزی 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصمیم های کاربردی گرفته شود.

قزوین
استان قزوین در 8سال گذشته با تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، ارزش صادرات 
خود را به میزان ۹۲درصد افزایــش داده و صادرات کاالهای این اســتان به بیش از 
۶۰کشــور دنیا صورت گرفته است. صادرکنندگان اســتان دراین حوزه موفق عمل 
کرده اند و توانســته اند بیش از 8۰درصــد ارز صادراتی خود را به کشــور برگردانند. 
کشمش، کاشی و سرامیک، شیشه ساختمانی، ظروف شیشه ای، آهن آالت و فوالد، 
انواع مواد شوینده، موادغذایی و مواد شیمیایی، مصنوعات پلیمری، سیم و کابل، چرخ 
خیاطی و کولرآبی محصوالت صادر شده از این استان به کشورهای هدف یعنی عراق، 
افغانستان، ترکیه، پاکستان، امارات متحده عربی و کشورهای آسیای میانه است. قزوین 
در صادرات برخی محصوالت مانند شوینده ها، سی دی و دی وی دی و چرخ خیاطی 
نیز صادرکننده برتر کشور اســت. حضور صادرکنندکان فاقد اهلیت و تعدد قوانین 
صادراتی که کاغذبازی های اداری و محدودیت ها را بیشــتر کرده، نبود ماشین های 
مناسب حمل ونقل و یخچال دار برای صادرات کاالهای غذایی و همچنین گران بودن 
هزینه های حمل ونقل از مهم ترین معضالت صادرکنندگان قزوینی به شمار می رود. 

بوشهر
با احتســاب میعانات گازي، میزان صادرات گمرکات استان بوشهر در نیمه نخست 
سال جاری، حدود 13میلیون و 331هزارتن به ارزش ۴میلیارد و۶3۰میلیون دالر بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ازنظر وزنی 1۵درصد و ازنظر ارزشی 8۷درصد 
افزایش یافته اســت. عمده کاالهاي صادراتی از گمرکات اســتان شامل محصوالت 
پتروشــیمی، میعانات گازي، مواد معدنی، انواع آبزیان و ســبزیجات و صیفی جات 

بوده است و کشورهاي چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، پاکستان، آفریقاي 
جنوبی، برزیل، قطر، نیجریه و افغانستان مهم ترین مقاصد کاالهاي صادراتی 

اســتان بوده اند. دراین زمینه آنچه از تحلیل آمارهای حوزه صادرات 
اســتان به دســت می آید، این اســت که آثار تحریم های ظالمانه 

دشــمنان ایران و همه گیری ویروس کرونا درحد قابل توجهی 
کم تر شده است و امید می رود این روند ادامه یابد.

قم
صادرات کاال از اســتان قم در ۶ماهه نخست امسال 
ازنظر ارزش ریالی 8۹درصد و ازنظر وزنی ۹۷درصد 
نســبت به مــدت مشــابه سال گذشــته افزایش 
داشته است. سال گذشته ۴8هزارتن کاال به ارزش 
۵۷میلیون و ۵۰۰هزاردالر از اســتان صادر شد که 
این حجم در نیمه نخست سال جاری به ۹۴/۵تن و 
1۰8میلیون و ۵۰۰هزار دالر رسیده است. ۹۷درصد 
از این کاالها به 1۰کشور عراق، ترکیه، افغانستان، 
امارات متحده عربی، پاکستان، آلمان، هند، روسیه، 
ازبکستان و ترکمنســتان صادر شده است. یکی از 
چالش های مهم در رصــد کاالهای صادراتی، 

صــادرات از گمرک های خارج از اســتان 
است. عالوه براین، هزینه های جانبی و 

حمل ونقل صادرات کاال از قم گران 
است. مشــوق های صادراتی، 

بازگشــت ارز و پرداخــت 
مالیات بر ارزش افزوده 

از دیگر چالش های 
صادرکنندگان 

قمی است.

خراسانرضوی
»دوغارون«، »ســرخس«، »باجگیران« و »لطف آباد« از پایانه های مرزی اســتان 
خراسان رضوی هستند که بخش مهمی از صادرات کشور ازطریق آنها انجام می شود. 
درحال حاضر پایانه مرزی دوغارون فعال است، اما با تحوالت سیاسی پیش آمده در 
افغانســتان، روند صادرات از این مرز تاحدودی دچار اختالل شده است و بازرگانان 
فعالیت خود را محدود کرده اند. هرچند شرایط دراین پایانه مرزی روبه عادی شدن 
است، اما در سایر مبادی مرزی استان مانند ســرخس، باجگیران و لطف آباد که با 
کشور ترکمنستان هم مرز هستند، وضعیت متفاوت اســت. در گذشته این 3مرز 
به دلیل محدودیت هایی که دولت ترکمنســتان ایجاد کرده بــود، تقریبا به حالت 
تعطیل درآمده بودند، اما امسال این شرایط بهبود یافته و صادرات از طریق مرزهای 
سرخس، باجگیران و لطف آباد افزایش قابل مالحظه ای داشته است. در ۴ماه ابتدایی 
 سال جاری حدود ۴۶۲میلیون دالر صادرات از مرزهای استان انجام شده که نسبت 
به سال گذشــته 8درصد افزایش داشته اســت. اصلی ترین کاالهای صادر شده از 
مرزهای خراسان رضوی میله های آهنی یا فوالدی، سیمان، پسته، زعفران، سیب، 
سیب زمینی، کف پوش ها و محصوالت پلی اتیلن اســت. افغانستان، ترکمنستان، 
تاجیکستان، قرقیزســتان و کشــورهای آســیای میانه مقاصد اصلی صادرات از 

خراسان رضوی هستند.

خراسانجنوبی
»دوکوهانه«، »یزدان«، »گلورده« و »ماهیرود« در خراسان جنوبی، بازارچه های مرزی 
میان ایران و افغانستان هستند که از آنها تنها بازارچه ماهیرود فعال است و 3بازارچه 
دیگر ۶سال اســت که فعالیتی ندارند. صادرات کاال از مرز ماهیرود درسال گذشته با 
وجود مشکالت بسیار ازجمله همه گیری ویروس کرونا و تحوالت سیاسی افغانستان، 
نسبت به سال قبل از آن، بیش از 1۰3درصد افزایش یافت و در ۴ماه ابتدایی سال جاری 
نیز با وجود تحوالت سیاســی افغانســتان، میزان صادرات نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۴۲درصد افزایش نشان داد. محصوالت پتروشیمی، مصالح ساختمانی، 
سوخت، کاشی و سرامیک، آهن و شیشه عمده کاالهایی هستند که از مرز ماهیرود 
به افغانستان صادر می شود. مهم ترین بازارهای هدف صادراتی خراسان جنوبی شامل 
افغانســتان، عراق، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان هســتند. واگذاری اختیارات 
الزم به مسئوالن اســتانی برای رفع موانع صادرات، تقویت زیرساخت های صادراتی 
و شبکه های حمل ونقل با هدف کاهش هزینه ها، تثبیت قوانین و مقررات صادراتی 
و اصالح فرایندهای موجود و حمایت از ســرمایه گذاری های خارجی برای تولیدات 

صادرات محور در استان، از مهم ترین الزام های توسعه صادرات است.

لرستان
محصوالت زیادی درلرستان تولید می شــود، اما این استان تاکنون بهره چندانی از 
صادرات این محصوالت نداشته است؛ فرایندی که نبود زیرساخت و فقدان برندسازی، 
مردم اســتان را از خوان نعمت صادرات کم بهره کرده اســت. بسیاری از محصوالت 
صادرات پذیر استان حتی در بازارهای محلی نیز فروش خوبی ندارند. محصوالتی مانند 
انار، انجیر، سیب قرمز، شیرخام، عسل، زعفران، انواع حبوبات و شیالت در لرستان 
تولید می شود، اما به دلیل فراوری نشدن و نبود بازارهدف، از صادرات بازمی مانند. پس 
باید توسعه و ترویج صادرات پذیری کاالهای کشاورزی استان را در دستورکار قرار 
داد که این مهم صرفا تکلیف جهادکشاورزی نیست، بلکه باید به عنوان یک موضوع 
فرابخشی تلقی و پیگیری شــود. با وجود ظرفیت های بالقوه زیربخش های مختلف 
کشاورزی استان برای صادرات، اما لرستان با چالشی به نام نبود تقاضای موثر برای 
بسیاری از کاالها مواجه اســت. درحالی که ارزش تولیدات کشــاورزی لرستان در 
زیربخش های زراعی، دامی و باغی ۵میلیارد و 3۰۰میلیون تومان است، اما به دلیل 

کم توجهی به صادرات محصول، ارزش افزوده زیادی نصیب مردم نمی شود. 

کرمانشاه
استان کرمانشاه دارای ۶مرز رسمی فعال و بازارچه مرزی با کشور عراق است که 
از دروازه های بزرگ تجاری کشور برای صادرات کاالهای ایرانی به عراق و سوریه 
محسوب می شوند. در نیمه نخست سال جاری حدود یک میلیارد و ۲۰۰میلیون 
دالر کاال از مرزهای استان صادر شده است. سهم استان کرمانشاه از صادرات ایران 
به عراق در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۴۰درصد برآورد شده است که ۶۰ تا 
۷۰درصد صادرات، از کاالهای تولید استان بوده است. عمده کاالهای صادراتی 
استان مصالح ساختمانی شامل سیمان، کاشی، ســرامیک، موادغذایی شامل 
لبنیات، خشکبار، بیسکویت، میوه و تره بار و مواد پتروشیمی مانند کود اوره، مواد 
پلی اتیلن است. عراق، عمان، قطر، افغانستان، ترکیه، امارات متحده عربی، تانزانیا، 
ارمنســتان، جیبوتی، فلیپین و... مهم ترین کشورهای هدف  صادرات کرمانشاه 
هستند. استان کرمانشاه دارای ظرفیت های بسیاری در زمینه تولید و صادرات 
فراورده های نفتی و معدنی و محصوالت کشــاورزی است، اما بسته شدن گاه و 
بی گاه مرزها، مشکالت زیرساختی در برخی مرزهای استان و نبود ارتباط های 
مناســب بانکی در نقاط مرزی، از مهم ترین مشــکالت صادرکنندگان استان 

کرمانشاه است.

کرمان
ارزش کاالهای صادراتي اســتان کرمان نســبت به ارزش واردات کم اســت و 
کاالهایی با ارزش دالری باال صادر نمی شوند. پسته عمده کاالی صادرات استان 
است که بیشــتر در نیمه دوم سال صادر می شــود، زیرا محصولی که از انبارها 
ترخیص می شود از مهرماه بیشتر خواهد شد. پسته، خرما، کاشی و سرامیک و 

مصنوعات مسی از اصلی ترین کاالهای صادراتی استان است که پسته در رتبه 
اول و خرما در رتبه دوم صادرات اســتان قرار دارد. این درحالی است که 

در نیمه نخست امسال ارزش صادرات کرمان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته ۴۰درصد افزایش یافته است. چین، هند، آلمان، 

عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، ایتالیا و روسیه، ازجمله 
کشــورهای هدف صادرات استان هستند. ضعف های 

موجود در شبکه حمل و نقل کاال، نبود تشکل های 
صادراتی منسجم، رقابت  های غیرمفید برخی 

صادرکنندگان در بازارهــای هدف، اعمال 
تحریم های ظالمانه ازسوی دشمنان ایران 

و بی ثباتــی نرخ ارز، از مهم ترین مشــکالت 
صادرکنندگان کرمانی است. 

اردبیل
با موقعیت جغرافیایی مناسب، استان اردبیل سهم صادراتی مطلوبی 

درکشور ندارد و کارشناسان مهم ترین دلیل این موضوع را وجود مشکالت 
زیرساختی، نبود برنامه منســجم برای بازاریابی و ضعف در ارزیابی بازارهای 

خارجی می دانند. این درحالی اســت کــه به دلیل نبود یخچــال، مجوز صادرات 
برای لبنیات، به عنوان مهم ترین محصوالت دشــت مغان، در گمرک بیله ســوار 
صادر نمی شود و از گمرک دیگر اســتان ها مانند گیالن و آذربایجان شرقی صادر 
می شود. ازســوی دیگر برای ســیب زمینی، به عنوان مهم ترین محصول تولیدی 
استان نیز به دلیل نبود سردخانه کافی، نمی توان قرارداد صادراتی مستمر منعقد 
کرد. فرش هم از تولیدات پرآوازه اســتان اردبیل است، اما تقریبا هیچ صادراتی به 
نام استان اردبیل انجام نمی شود. مقصد صادرات فرش اردبیل، کشورهای اروپایی 
و آمریکاست که ازطریق تهران یا اســتان های جنوبی انجام می شود. در نیمه اول 
امسال میزان صادرات استان 1۲۵هزارتن به ارزش 1۹1میلیون دالر بود. بیشترین 
کاالی صادراتی نیز شامل پالستیک، سیب زمینی، شیشه و آینه، مصالح ساختمانی، 
ام.دی.اف و سبزیجات و میوه می شود که به جمهوری آذربایجان، عراق، گرجستان، 
افغانستان، پاکســتان، ارمنســتان، امارات متحده عربی، قزاقستان و ترکمنستان 

صادر می شود.

چهارمحالوبختیاری 
نیمــه نخســت ســال جاری ۴1هــزار و ۶3۶تــن کاال از 
چهارمحال وبختیاری صادر شــده که این میزان ازنظر وزنی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 118درصد و ازنظر 
ارزش ارزی نیز 8۲درصد افزایش داشته است. بیشترین 
کاالهای صادر شــده از اســتان لوازم خانگی شامل 
لباسشــویی، آبگرمکن برقی و کولرآبی، مغز بادام و 
خوراک ماهی است و مقصد بیشــترین کاالهای 
صادراتی اســتان نیز به ترتیب کشورهای عراق، 
هند و ترکیه است. دراستان چهارمحال وبختیاری 
۷۴واحد تولیدی صادرکننده فعالیت می کنند. 
تعهد ارزی واحدهای صادرکننده استان از ابتدای 
سال13۹۷ تا شــهریورماه امسال 188میلیون 
دالر محاســبه شــده  که تاکنون ۷3درصد آن، 
معادل 133میلیون دالر محقق شده است. این 
اســتان با وجود کاالهای صادراتــی مانند بادام 
و فرش هنــوز دارای گمرک تخصصی نیســت و 
بسیاری از کاالهای صادراتی این استان از گمرک  
دیگر استان ها صادر می شود. همچنین ایستایی کاال 
در گمرک این استان ۷روز است که با وضعیت ایده آل 
فاصله دارد. تنوع کاالهای صادراتی اســتان کم است 

و هرسال کاالهای مشخصی از اســتان صادر می شود 
و ازسوی دیگر، تنوع شــرکت های صادراتی 

استان نیز کافی نیست.

مازندران
استان مازندران با توجه به اســتقرار ۵مبدأ گمرکی اتصال به شبکه سراسری راه آهن، 

وجود 3بندر فعال امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر، داشتن 3فرودگاه و همچنین مرز 
مشترک آبی با کشــورهای حوزهCIS  )کشورهای مستقل مشترک المنافع(، 

ازنظر زیرساخت های صادرات کاال وضعیت خوبی دارد. به این ظرفیت ها باید 
تولید بیش از ۷میلیون تن انواع محصوالت باغی و کشاورزی را افزود که 

می تواند سهم قابل توجهی از بازار کشورهای همسایه را دراختیار 
بگیرد، اما ضعف در برندسازی، بسته بندی و بازاریابی، سبب 

شده است مازندران به جایگاه مطلوبی در صادرات نرسد. 
نبود شرکت های حمل ونقل بین  المللی هم از دیگر 

چالش های صادرات از این اســتان اســت. با 
اینکه ۴سال پیش چشــم انداز صادرات 

3میلیارد دالری بــرای مازندران تا 
سال 1۴۰۰ ترســیم شده بود، 

اما همچنان میزان صادرات 
ساالنه این استان حدود 

۵۰۰میلیون دالر 
است. 

البرز
استان البرز بزرگ ترین 

شــرکت های دارویــی و 
موادغذایی، ازجمله کارخانه های 

بزرگ ماکارونی، قطعات خودرو و... را 
در دل خود جــا داده  و از صادرکنندگان 

این محصوالت نیز به شمار می رود، به گونه ای 
که سال گذشــته یکــی از شــرکت های دارویی 

اســتان عنوان برترین شــرکت صادراتی کشور را به 
خود اختصاص داد. بیشــترین صادرات استان متعلق به 

محصوالت کشــاورزی، غذایی و دارویی است و البته در بخش 
صنایع فلزی و شــیمیایی هم صــادرات وجود دارد. کشــورهای 

حاشــیه خلیج فارس، عراق، روســیه، چین و حتی کشورهای اروپایی 
مقصد کاالهای این اســتان محسوب می شــوند. با وجود شرایط کرونایی، 

البرز جزو معدود اســتان هایی بود که سال گذشته تراز تجاری مثبت داشت؛ 
در ســال13۹8، ۴۲۲میلیون دالر کاال از اســتان صادر شــد که این میزان 
در ســال13۹۹، به 8۹۵میلیون دالر رســید. 8۰درصد صادرات از استان و 

۲۰درصد آن از گمرک استان های دیگر انجام می شود و ازجمله مشکالت 
صادرکنندگان اســتان، می توان به تعهدهای ارزی و بازگشــت ارز 

حاصل از صادرات اشــاره کرد. به گفته صادرکنندگان البرزی، 
بانک مرکزی باید شرایط را در اجبار بازگشت ارز محصول 

صادراتی آســان تر کند تا بخش زیادی از مشکالت 
صادرکنندگان رفــع شــود. کاغذبازی های 

اداری و نبود تشکل قوی برای حمایت 
از صادرکننــدگان، از دیگــر 

مشکالت موجود است.
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برای داشتن اقتصادی بدون اتکا به نفت، باید دروازه صادرات کاالها و محصوالت تولیدی استان های مختلف کشور به جهان گشوده شود که این موضوع عالوه بر تالش تولیدکنندگان و فعاالن حوزه های 
کشاورزی، دامپروری و...، نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب، قانونگذاری های مشخص و حذف کاغذبا زی های اداری پیچیده و زمان بر است. براین اساس به دلیل اهمیت موضوع صادرات، یک روز در تقویم برای 

آن نامگذاری شده و 29مهرماه هرسال صادرات در کانون توجه قرار می گیرد.با توجه به این موضوع همشهری نیز به مناسبت روز صادرات، در پرونده ویژه ای به بررسی مهم ترین مشکالت صادرکنندگان استان ها از حوزه 
تولید گرفته تا زیرساخت های صادراتی پرداخته و تالش کرده تا ضعف های بازاریابی برای محصوالت استان، مهم ترین کشورهای مقصد کاالهای صادراتی و حجم صادرات استان ها در نیمه نخست سال جاری را مورد 

تحلیل و بررسی قرار دهد که در ادامه می خوانید.

همشهری به مناسبت ۲۹مهرماه، 

روز صادرات، مهم ترین مشکالت 

صادرکنندگان استان های مختلف 

در حوزه  بازاریابی و زیرساخت ها را 

بررسی کرده است



چالشهایصادراتازاستانها
زنجان

صــادرات اســتان زنجــان 
به دلیل صنعتی بــودن، ارزش دالری 
قابل توجهی دارد. به گفته مســئوالن مربوط 
در زنجان، میزان صادرات این استان در نیمه نخست 
امسال ۱۸۰میلیون دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، ۱۴۶درصد افزایش نشــان می دهد. گفته می شود 
ارزش دالری هر تن کاالی صادراتی زنجان ۴برابر میانگین کشور است 
که نشــان می دهد کاالهای صادراتی این اســتان ارزش افزوده باالیی دارد. 
هرچند شمش روی، مهم ترین محصول صادراتی استان است و بیش از 7۰درصد 
صادرات زنجان را شامل می شــود، اما پروفیل، شمش ســرب، ترانسفورماتور، 
خشــکبار، کاغذ فلوتینگ، پلیمر پروپیلن، لبنیات، مفتول مسی و پارچه های 
نبافته نیز در فهرست کاالهای صادراتی استان قرار دارند. به صورت میانگین 
مقصد ۹۶درصد صادرات زنجان، کشورهای هند، پاکستان، ارمنستان 
و روسیه بوده است. اینها درحالی است که کافی نبودن شرکت های 
صادراتی و صادرات بخشی از کاالهای استان از سایر گمرکات 
کشور مورد انتقاد کارشناســان اقتصادی استان است. 
تســریع در روند اداری صدور مجوزهای الزم برای 
تولیدکننــدگان و تجار و اجــرای روش های 
الکترونیکی برای تسریع در امور صادراتی 
ازجملــه راهکار هایــی اســت که 
کارشناســان معتقدند می تواند 
نقــش ویژه ای در تســهیل 
فرایند صادرات از استان 

ایفا کند.

گیالن
گیــان به دلیــل 
بندرانزلــی  وجــود 
همچنیــن  و  آســتارا  و 
همسایگی با کشورهای حاشیه 
دریای خزر، از استان های توانمند در 
بخش صادرات محسوب می شود، اما سهم 
این استان از صادرات مواد غذایی و محصوالت 
کشاورزی به روسیه، معادل ۲۲صدم درصد از کل 
واردات این کشور است. به همین دلیل با تکمیل کریدور 
شمال- جنوب )نوستراک( و ایجاد زیرساخت های ترانزیتی 
موردنیاز در گیان، می توان درایــن بخش تحول بزرگی ایجاد 
کرد. گیان مهم ترین سکوی صادرات کاالها و موادغذایی به روسیه 
و جمهوری آذربایجان است که ساالنه ۶۰۰میلیون دالر کاال به کشورهای 
هدف همسایه دریای خزر صادر می کند، اما موانعی در پایانه مرزی زمینی و 
ریلی وجود دارد که رفع آن نیازمند توجه مسئوالن مربوط است. مقاصد صادراتی 
گیان ۲۴کشور و عمدتا کشورهای حاشیه خزر، روسیه، آسیای میانه و اروپا هستند 
و محصوالت کشاورزی مانند کیوی، برنج، بادام، چای، زیتون، فندق، خاویار و ماهی 
را به کشــورهای دیگر صادر مي کند. برای صادرات محصوالت کشاورزی، وجود 
مجوز سامت و قرنطینه الزم است، اما در بیشــتر شهرهای مبدأ صادرات، 
کلینیک های گیاه پزشکی فعال نیســتند که سبب برگشت محصول 
صادراتی در مرز آستارا می شــود. درمجموع حذف تصمیم های 
لحظه ای، تســریع در ترخیــص کاال بــرای جلوگیری از 
فاسد شدن محصوالت کشــاورزی و سبزیجات و 
اســتفاده از توان و ظرفیت باالی ترانزیتی 
استان، از مهم ترین درخواست های 
صادرکننــدگان گیانی 

است.

سمنان
استان سمنان در سال های اخیر رشد قابل توجهی در حوزه 

صادرات داشته است. حجم صادرات کاال از این استان از ابتدای امسال 
تا پایان شــهریورماه، ۱۱۲هزارتن بوده که با رشد ۴۰درصدی ازنظر ارزش 

اقتصادی، طــی ۶ماه ۱۶۹میلیــون دالر برای این اســتان آورده ارزی 
ثبت کرده اســت. این درحالی اســت که مجموع صادرات سمنان در 
سال گذشــته حدود ۲۱۶میلیون دالر بود و اکنــون در یک نیمه از 
ســال جاری 7۸درصد میزان صادرات سال گذشته سمنان انجام 
شده است. کاالهای صادراتی ســمنان در سال جاری به 33کشور 
فرســتاده شده اســت که امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه، 
پاکســتان، عراق و جمهوری آذربایجان عمده کشورهای هدف 
بوده اند. طی ســال های اخیــر گام هایی بــرای بهبود وضعیت 
زیرساخت های گمرکی و مبادی صادراتی استان سمنان برداشته 
شده است تا سرعت صادرات استان افزایش یابد. به همین دلیل 
ایســتایی کاال در گمرک سمنان بسیار اندک اســت. تازه ترین 
خدمت گمرکی در ســمنان بــه صادرکنندگان، انجــام ارزیابی 

کاالهای صادراتی در محل ازســوی کارشناســان گمرک با هدف 
افزایش سرعت انجام امور گمرکی و صادرات کاالست. با این حال هنوز 

ضعف هایی مانند برندسازی، به ویژه برای محصوالت معدنی سمنان یا 
مشکات حمل ونقلی در حوزه صادرات این استان وجود دارد.

سیستانوبلوچستان
پاکســتان و افغانســتان از عمده تریــن کشــورهای مقصد کاالهــای صادراتی 
سیستان وبلوچستان هستند و بیشتر محصوالت تولیدی و صادراتی کشور، ازطریق 
مرزهای خاکی این اســتان وارد کشــورهای هدف می شــود. درچنین شرایطی 
مجموع صادرات انجام شده از گمرگات و بازارچه های مرزی استان در نیمه نخست 
امســال 7۲میلیون و ۹۵۶هزار و ۱۱۵دالر و به وزن ۴۲۴هزار و 73۶تن بوده است. 
مصالح ساختمانی)ســیمان(، میوه، نخودخام، گاز، گوگرد، خرما و صیفی جات، 
پودر لباسشویی، قیر، محصوالت سرامیکی، به کشــورهای پاکستان، افغانستان، 
ترکیه، کویت، امارات متحده عربی و سایر کشورها ازطریق گمرک و مرزهای استان 
صادر می شود. حوزه بازرگانی و تجارت استان با ۲چالش سخت افزاری و نرم افزاری 
مواجه است. بخش سخت افزاری مربوط به تکمیل نبودن زیرساخت ها مانند نبود 
بزرگراه های مناسب تجاری و ترانزیتی برای انتقال کاالهایی تولیدی سراسر کشور 
به بندر چابهار و مرزهای بازرگانی استان اســت. بخش نرم افزاری نیز تابع شرایط 
کشور است و صادرات غیرنفتی دارای مشکاتی مانند موانع پیمان سپاری ارزی، 
نوسان نرخ ارز، تحریم های ظالمانه دشــمنان، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش 
هزینه تولید، نبود بازاریابی مناسب و مســتمر و طوالنی شدن زمان ایستایی 

کاال در گمرک است.

یزد
یزد، پنجمین استان صنعتی کشــور، طی سال های 
اخیر از رشد مطلوب صادراتی برخوردار بوده است. 
حجم صادرات سال گذشــته اســتان بیش از 
3میلیــون و ۹۸هزارتــن کاال بــه ارزش 
3۸۰میلیون و ۲۵۸هزار دالر بوده است. 
عمده کاالهای صادراتی استان کاشی 
و سرامیک، هیدورکربن ها، شیشه های 
ساختمانی، ظروف شیشــه ای، محصوالت 
پتروشیمی و محصوالت کشــاروزی شامل انار 
دانه، پســته و مغز پسته است. افغانســتان، سوریه، 
پاکســتان، امارات متحده عربــی، جمهوری آذربایجان، 
عمان، ارمنســتان، ترکیه، تایلند، قزاقستان و هند مهم ترین 
مقاصد کاالهای صادراتی استان هســتند. اینها درحالی است که 
با وجود اســتقبال یزدی ها از فعالیت دربرخــی صنایع و بخش های 
تولیدی که حجم باالیی از صادرات را به خود اختصاص داده اند، همچنان 
بزرگ ترین مانع در توسعه این استان کم آبی است، چراکه بسیاری از واحدهای 
در دست ساخت کاشی و سرامیک اســتان با معضل تأمین آب مواجه اند یا 
 در بخش کشت پسته، خشکسالی زمینه ســاز تخریب بخشی از باغ ها شده 

است.

اصفهان 
به گفته مسئوالن اســتان، بیشــترین صادرات اصفهان به عراق انجام می شود و 
پس از آن افغانســتان، امارات متحده عربی، میانمار، پاکستان و ترکیه قرار دارند. 
ارزش صادرات گمرکات این استان از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰۶میلیون دالر 
بوده است که 7۲درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد. 
صادرات امسال از مراکز گمرک اســتان ازنظر وزنی ۸۸3میلیون کیلوگرم بود که 
نسبت به سال گذشته ۲۹درصد رشد داشت.عمده محصوالت صادراتی استان شامل 
آهن و فوالد، محصوالت پتروشــیمی، فرش، فراورده های شیمیایی و محصوالت 
و مصنوعات آهنی اســت و شــرایط خوبی در بخش زیرســاخت های صادراتی و 
مبادی گمرکی وجود دارد. با این وجود رفع تعهدهای ارزی سال۱3۹7، معافیت 
مالیاتی صادرکنندگان، دریافت مابه التفاوت نرخ ارز بــرای واردکنندگان، ارجاع 
پرونده های رفع تعهد ارزی قبل از سال۱3۹7، لزوم افزایش سرمایه بانک ها برای 
راه اندازی پروژه های سرمایه گذاری و نحوه تسویه تسهیات از مهم ترین مشکات 

صادرکنندگان اصفهانی به شمار می رود.

خوزستان
خوزستان یکی از قطب های صادرات و واردات کشور محسوب می شود که چند 
مرز زمینی و دریایی دارد و مجتمع بندری امام خمینی)ره( آن با 3۸اسکله فعال، 
بزرگ ترین بندر فعال ایران است. مرزهای تجاری و مسافری چذابه و شلمچه 
و مرز دریایی خرمشهر هم ازجمله مرزهای تجاری فعال خوزستان هستند که 
نقش مهمی در صادرات کشــور دارند. براســاس آخرین آمار، میزان صادرات 
غیرنفتی از خوزستان در ۲ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
ازنظر وزنی 3۲درصد و ازنظر ارزشی ۹7درصد رشد داشته است. نیمه کاره ماندن 
برنامه های توسعه ای بندر امام خمینی)ره(، ظرفیت های مغفول مانده منطقه 
آزاد اروند و بنادر خوزستان، ناهماهنگی بین دستگاه ها و کاغذبازی های اداری از 
مهم ترین موانع صادرات از خوزستان به حساب می آید که استاندار به تازگی وعده 
رفع آنها را داده است. این درشرایطی است که خوزستان سال گذشته رتبه دوم 
صادرات کاالهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داد. بیشترین صادرات 
خوزستان محصوالت کشاورزی اســت و به ترتیب کشورهای 
عراق، عمان، امارات متحده عربــی، کویت و قطر 
مهم ترین شــرکتی تجاری استان 
به حساب می آیند.

كردستان 
طی نیمه نخســت ســال جاری حدود یک میلیون و ۵۶۰هزارتن کاال به ارزش 
بیش از ۴۹۹میلیون دالر از گمرکات کردســتان و مرزهای »سیرانبند« بانه و 
»باشماق« مریوان صادر شده است. میوه وتره بار، مصالح ساختمانی، سنگ آهن، 
فرش، محصوالت کشاورزی، پتروشیمی، لبنی و مصنوعات فلزی و پاستیکی 
از مهم ترین محصوالت صادراتی از مرزهای استان است و ۵کشور عراق، ترکیه، 
هند، آفریقای جنوبی و کانادا عمده مقاصد صادراتی کردستان محسوب می شوند. 
از ۲3درصد صادرات کشور ازطریق مرزهای کردستان، بیش از ۱3درصد آن کاالها 
و تولیدات استان است که۵۰درصد آن را محصوالت کشاورزی تشکیل می دهد. 
این استان درحوزه صنعت و معدن با مشکاتی در زمینه زیرساخت های جاده ای 
و حمل ونقل و همچنین ضعف تولید مواجه است و از کمبود سرمایه گذار، منابع 
مالی و تسهیات بانکی و همچنین خام فروشی و گرانی زمین رنج می برد. رقابت 
پذیرنبودن تولیدهای استان در برابر تولیدات دیگر کشورها و نبود مشوق های 

صادراتی از دیگر موانع کردستان درمسیر حضور در بازار های بین المللی است. 

هرمزگان
براســاس اعام اداره بنادر و دریانوردی  هرمزگان، تا نیمه مهرماه ســال جاری 
حدود 3میلیون و ۲۲۸هزارتن کاالی نفتی و غیرنفتی از این استان صادر شده که 
شاخص ها رشد 3۰۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. 
این درحالی است که تعاونی های این استان سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی 
هرمزگان دارند. براساس آمار منتشر شده ازسوی استانداری هرمزگان، در پایان 
شهریورماه ســال جاری تعاونی های استان موفق شــدند در ۴سال اخیر، حدود 
۵۶۴میلیون دالر صادرات کاال داشته باشند. همچنین از پایان شهریورماه امسال 
صادرات سنگ گچ معادن استان که از اواخر سال گذشته متوقف شده بود، از طریق 
بندر شهیدرجایی ازسر گرفته شــد. مقصد عمده صادرات هرمزگان کشورهای 
حوزه خلیج فارس اســت. با وجود توسعه زیرســاخت های تبادل کاال به ویژه در 
بنادر استان، هرمزگان سهم اندکی از صادرات موادغذایی و محصوالت کشاورزی 
دارد. صادرکنندگان این استان بزرگ ترین مانع در صادرات کاالهای غیرنفتی و 

کشاورزی را نوسان نرخ ارز عنوان می کنند.

گلستان 
مسئوالن گمرکات اســتان گلســتان از صادرات ۱3۰هزارو 7۱۰تن انواع کاالی 
غیرنفتی در ۴ماه ابتدایی ســال جاری خبر می دهند که ارزش این مقدار صادرات 
بیش از 3۵میلیون و ۲۵۴هزار دالر برآورد می شــود که نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشته رشد زیادی داشته است. براین اساس، حجم کاالهای صادراتی که از 
مبادی گمرکی گلستان به دیگر کشورها صادر شد ازنظر وزنی در مقایسه بامدت 
مشابه سال گذشته ۴۵۰درصد رشد داشته است. پلی استایرن، پنیر، خرما، پسته، 
سیمان، ســیب زمینی و ید به ترتیب از مهم ترین اقام صادراتی گلستان به شمار 
می روند که به کشورهای مختلف ازجمله قزاقستان، ترکمنستان، عراق، افغانستان، 
بلغارستان، رومانی، ایتالیا، روسیه، قرقیزستان، ازبکستان و پاکستان صادر می شود. 
دراین میان کمبود واگن های حمل بار و مجهز نبودن پایانه ها به انبارهای استاندارد 
و با حجم باال، از بزرگ ترین مشکات صادرکنندگان اســتان است که به ویژه در 
حوزه موادغذایی گاه منجر به ایجاد خسارت های ســنگین به بازرگانان می شود. 
اینها درحالی است که عمده محصوالت گلستان به صورت فله ای و بدون برندسازی 

صادر می شود.

ایالم
از ابتدای امسال تاکنون، ۴۶۶میلیون و ۱۴۲هزاردالر کاال از استان 

ایام به کشــورهای هدف صادر شده که این میزان صادرات در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ازنظر ارزشی ۱۵۴درصد 
و ازنظر وزنی ۱77درصد رشــد داشته اســت. کشــورهای 
عراق، ترکیه، پاکســتان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
از مهم ترین بازارهای هدف صادراتی استان هستند. عمده 
محصوالت صادراتی نیز شــامل صنایع معدنی، کشاورزی 
و صنایع غذایی، فرش و صنایع دســتی و پتروشــیمی و 
حوزه صنعت است. مشــکات بیمه ای، نبود مشوق های 
ســرمایه گذاری، نبود بهره گیری مناسب از مرز بین المللی 
مهران و ضرورت آسان ســازی فرایندها برای ســهولت در 

صادرات کاال، ضرورت ایجاد و تقویت زیرســاخت های تولید 
و تجارت اســتان و همچنین فراهم کردن زمینه مناسب برای 

سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز به عنوان ظرفیت مناسبی برای 
استان، ازجمله مشــکات صادرکنندگان استان است. همچنین 

مهم ترین مشــکات صادرات در مرز مهــران در ۲بخش خارجی و 
داخلی بوده که در بخش خارجی ناشی از تحریم های ظالمانه دشمنان و 

همه گیری ویروس کروناست. در بخش داخلی نیز مسائل مربوط به تعهدهای 
ارزی، موازی کاری و برخی ســخت گیری ها صادرکنندگان را با مشکاتی مواجه 

کرده است. 

خراسانشمالی
در نیمه نخست امسال میزان صادرات کاال از استان، 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ازنظر ارزشی بیش از 
۲برابر و از لحاظ وزنی ۵۲/۶درصد افزایش داشت. دراین مدت 

۲۱۵/۲هزارتن کاال از استان صادر شد. همچنین عمده کاالهای 
صادراتی استان شــامل محصوالت پتروشیمی، محصوالت فوالدی، 

شــمش آلومینیوم، ســیمان، زعفران، موادغذایی و کاالهای صنعتی 
بوده است. این میزان کاال بـه کشورهای مختلف ازجمله افغانستان، 
عـــراق، ترکمنستان، ازبکســتان، آلمان، چین، ترکیه، اوکراین و 
پاکســتان صادر شــد. با وجود اینکه صادرات خراسان شمالی در 
۶ ماه نخست ســال جاری افزایش قابل توجهی داشــته، اما برخی 
سیاست های ارزی، ضعف زیرساخت های حوزه حمل ونقل، اباغ 
بخش نامه های متعدد و ضعف مالی تجار ازجمله مشــکاتی است 
که صادرکنندگان خراسان شــمالی از آن گایه مند هستند و آنها 
را مانع توسعه تجارت دراین استان می دانند. عاوه براین ها، یکی از 
مشکات استان برای صادرات، نبود زیرساخت های ریلی است. نبود 
این زیرساخت سبب شده هزینه حمل ونقل، به ویژه برای کاالهای با 

حجم و وزن زیاد، باال باشد. 

فارس
کاال های صادراتی از استان فارس براساس اولویت و مزیت صادراتی، شامل کود اوره، 
محصوالت فوالدی، پودر و عصاره شیرین بیان، سیمان و کلینگر، رب گوجه فرنگی، 
فرش و گلیم دستباف، صنایع الکترونیک، انواع میوه وتره بار، خرما، انجیر، قیر، کاشی 
و سرامیک و چینی بهداشتی و صنایع غذایی است. کشور های هدف صادراتی استان 
فارس نیز افغانســتان، عراق، امارات متحده عربی، پاکســتان، ویتنام، کویت، آلمان، 
ترکیه، روسیه، هند، اندونزی، قطر و دیگر کشور های حاشیه خلیج فارس است. ازجمله 
مطالباتی که فعاالن اقتصادی استان در راستای توسعه فعالیت ها در حوزه صادرات 

دارند، توسعه سامانه های صادرات محور درحوزه حمل ونقل هوایی است. 

همدان
حدود ۸۰قلم کاال از اســتان همدان صادر می شــود که ســفال، کشمش، انواع  
چینی آالت بهداشتی، سیمان ســفید، موتور کولرآبی، وازلین صنعتی و کلینگر 
خاکستری از مهم ترین این کاالها هستند. کاالهای استان همدان به 3۹کشور صادر 
می شود و عراق، پاکستان، روسیه، افغانستان، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس 
ازجمله کشورهای مقصد صادرات به شــمار می روند. این درحالی است که اعمال 
تحریم های ظالمانه و همه گیری ویروس کرونا اثرات مخربی بر وضعیت بخش بزرگی 
از صنعت استان برجا گذاشته که حوزه صادرات را نیز متأثر کرده است. تعدادی از 
صنایع، ماشین های موردنیاز خود را وارد کرده اند، اما ماه هاست درانتظار شرکت های 
نصب کننده خارجی به سر می برند که به دلیل همه گیری ویروس کرونا خلف وعده 
کرده اند. درحال حاضر مســتهلک بودن دســتگاه های برخی واحدهای تولیدی 

بزرگ ترین مانع در مسیر توسعه صادرات از استان همدان محسوب می شود.

كهگیلویهوبویراحمد
کهگیلویه وبویراحمد سال گذشته و امسال با رشد صادرات روبه رو بود؛  میزان صادرات 
این استان در سال گذشته ۲میلیون و ۶۱۰هزاردالر بود که ازنظر وزنی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱۵درصد و ازنظر ارزش دالری ۱۱3درصد رشد داشت. همچنین 
صادرات استان در ۴ماه نخست امســال به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۶درصد رشد و ازنظر ارزش دالری ۹درصد کاهش داشت. دراین میان آلمان، 
افغانستان، ارمنستان، سوئیس و عراق مقصد کاالهای تولیدی کهگیلویه وبویراحمد  
و پودر و عصاره شیرین بیان، انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی، زعفران، اسانس، 
کفش اسپورت، پوشاک، اسپری خوشبوکننده، گل رز و سایر محصوالت مهم ترین 
محصوالت صادراتی این استان هســتند. تعداد کم صادرکنندگان، مشکات راه و 
حمل ونقل، نبود صنایع بسته بندی و تبدیلی و نداشتن فرهنگ صادرات از مهم ترین 
موانع بر سر راه توسعه صادرات این استان محسوب می شود که سبب شده است این 

استان رتبه خوبی در زمینه صادرات غیرنفتی نداشته باشد.

مركزی
صادرات از استان مرکزی در نیمه نخست سال جاری به ارزش ۵۹3میلیون دالر بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7۰درصد افزایش داشته است. کاالهای این استان به 
۱۰۰کشور صادر می شود که دراین میان کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان 
و ازبکســتان به ترتیب از مهم ترین بازارهای هدف کاالهای صادراتی اســتان مرکزی 
به شمار می روند. همچنین سال گذشته بیش از ۶۰۰واحد صادراتی محصوالت خود را از 
گمرکات استان صادر کردند. دراین میان مشکات ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه 
ازسوی دشمنان ایران به ویژه در زمینه حمل ونقل کاال، انتقال ارز حاصل از صادرات به 
کشور و افزایش هزینه های حمل ونقل دریایی، مشکات ضمانت در معامات خارجی 
ازسوی بانک ها، از مهم ترین مشکات صادرکنندگان است. ازسوی دیگر نبود آزمایشگاه 
یا ارزیاب برای برخی کاالها ازجمله مشــکات زیرساخت های گمرکی است. درچنین 
شرایطی نقش برندسازی در صادرات کاال را نیز نمی توان نادیده گرفت؛ همان گونه که 

به عنوان پسته رفسنجان صادر می شود، انار پسته استان مرکزی 
دیگر استان ها نیز به عنوان انار 
ساوه صادر می شود.
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  خسارت زلزله به آبزی پروران اندیکا
زلزله اخیر در شهرســتان اندیکا از توابع استان خوزستان آســیب های فراوانی به زندگی و 
کسب وکار مردم این شهرستان وارد کرد که جبران آنها نیازمند همیاری همه مسئوالن کشوری 
و استانی است. به عنوان فردی که سال هاست دراین منطقه در زمینه پرورش آبزیان فعالیت 
می کنم، شاهدم که فعاالن این حوزه در زلزله اخیر خسارت های سنگینی را متحمل شدند. 
حتی براساس برخی آمارها، حدود 15تن ماهی در مجتمع های آبزی پروری این شهرستان 
ازبین رفته است. اختصاص تسهیالت ارزان قیمت به فعاالن خسارت دیده در حوزه آبزی پروری 

می تواند بخشی از مشکالت ما را رفع کند.
رحیم آل کثیر از اندیکا در استان خوزستان

  مشکل قطع برق 
قطع مکرر برق یکی از مشکالتی است که مردم شهرستان کوهچنار در غرب شیراز دراستان 
فارس همچنان با تبعات آن دست به گریبان هستند. در سفر اخیر هیأت دولت به استان، وزیر 
نیرو دراین شهرستان حاضر شــد و قول هایی درباره رفع این مشکل داد که امیدواریم هرچه 
سریع تر محقق شود. از مسئوالن اســتان تقاضا داریم برای عملی شدن وعده های مسئوالن 
ارشد دولت پیگیری های الزم را انجام دهند، چراکه مردم این منطقه امید زیادی دارند که در 

دولت سیزدهم مشکالت شان رفع شود.
یک شهروند از کوهچنار استان فارس

صدای همشهری

فاطمه چاپاری
خبرنگار

امروز »روز اراک« اســت؛ در ســال1397 
شورای اســالمی شــهر اراک 28مهرماه را 
به عنوان »روز اراک« نامگذاری کرده است. 
دلیل این نامگذاری به امیرکبیر برمی گردد؛ بیش از 170 
سال قبل، در چنین روزی »میرزا محمدتقی خان فراهانی« 

ملقب به امیرکبیر، یکی از مشاهیر ایران، به عنوان 
صدراعظم ایران در دوره ناصرالدین شــاه قاجار 
انتخاب شد. با اینکه صدراعظمی امیرکبیر تنها 
3سال و 3ماه به طول انجامید، اما آوازه اقدام های 

آموزشــی، اجتماعی و سیاســی او پس از 
گذشت بیش از یک ونیم قرن، هنوز در اذهان 

ایرانیان جاری است.مردم اراک از کودکان و 
نوجوانان گرفته تا سالخوردگان، امیرکبیر را 

می شناســند؛ برخی با تأســیس 
مدرســه دارالفنــون و برخی با 
روزنامــه »وقایــع اتفاقیه« از 
کارهــای امیرکبیــر یــاد 

می کنند، اما کم تر کسی از 
تاریــخ آغاز صــدارت او و 
نامگذاری »روز اراک« آگاه 

است.

بی خبری شهروندان از روز اراک
»نرگس بیات« معلم 
بازنشســته تاریخ، 
متولد اراک است و 
اکنون در 54سالگی 
خود دراین شــهر 
دارد.  ســکونت 
همان طــور کــه 
درایستگاه تاکسی 
ایســتاده ایم، از او 
می پرسم که آیا خبر 
داریــد »روز اراک« 

چه روزی است؟
او سر تکان می دهد و می گوید: »اراک؟ مگر »روز اراک« 
هم داریم؟« با ســر تأیید می کنــم و از تاریخ صدارت 
امیرکبیر که می پرسم بین ســال های 1227 یا 1228 
مردد است. دختری جوان کنار او ایستاده و با کنجکاوی 
وارد گفت وگو می شود و می گوید: »در یکی از صفحات 
شبکه های اجتماعی درباره این روز مطلبی دیدم؛ گمان 

می کنم روز اراک در مهرماه است.
بیشتر مردم اراک مانند خانم بیات از این موضوع که یکی 
از روزهای سال به نام اراک نامگذاری شده است، اطالع 
دقیقی ندارند. معدود افرادی که از این روز خبر دارند 

نیز از چرایی نامگذاری بی خبر هستند.

احیای هویت فرهنگی
سرپرســت شــهرداری اراک در گفت وگــو بــا 
خبرنگارهمشــهری دراین بــاره می گوید: هدف از 
نامگذاری یک روز به نام شهر، احیای هویت 
فرهنگی و افزایش سرمایه های اجتماعی 

است.
»محمــد جعفرپور« ادامــه می دهد: با 
توجه به رشد شتابان شهر اراک و تسلط 
صنعت دراین منطقــه، خأل به وجود 
آمده در پیوندهای اجتماعی شــهر 

محسوس است.
وی تصریح می کند: به دلیل صنعتی 
و مهاجرپذیر بودن اراک، جمعیت این 
شهر ترکیب ناهمگونی دارد. از این رو، 

ی حس تعلــق  ند و شــهر
درمیــان 
شهروندان 

اراک آن چنان 
بایــد  کــه 

نگ  ر پر
نیست. 

همین  بر
س  ســا ا

ش  تال
کرده ایم 

به بهانه »روز اراک« در برنامه هایی که از روز 28مهرماه 
آغاز می شود و تا یک هفته ادامه دارد، در راستای تقویت 

حس تعلق شهروندی درمیان مردم شهر بکوشیم.

استفاده از ظرفیت های مردمی
با توجه به اینکه برنامه های فرهنگی شــهرداری اراک 
ازسوی سازمان فرهنگی - ورزشی این نهاد برنامه ریزی 
و عملیاتی می شود، به ســراغ »اکبر رضایی« سرپرست 
سازمان فرهنگی - ورزشی شهرداری اراک رفتیم. وی با 
بیان اینکه ازجمله راه های تقویت هویت شهری، استفاده 
از مشــارکت های مردمی در برنامه های شهری است، 
اظهار می کند: 60درصــد از برنامه های هفته فرهنگی 
اراک با مشارکت های مردمی و با استفاده از ظرفیت های 

بومی این شهر برگزار می شود.
وی می گوید: سعی کرده ایم بیش از نیمی از برنامه های 

فرهنگی این هفته را با مشــارکت مردم 
شــهر برگزار کنیم و از طرح ها و 

پروژه های پیشنهادی استفاده 
کرده ایــم. درایــن میان 

طرح هایی هــم بوده که 
به دالیل مختلف مانند 
تکراری بودن، یا عدم 
امکان برگزاری دراین 
بازه زمانی محدود و... 
مورد تأیید قرارنگرفته 

است. در تالش هستیم 
دبیرخانــه »روز اراک« 

را دائمــی و از ظرفیت های 
شناســایی شــده در آینده نیز 

استفاده کنیم.
به گفته سرپرســت ســازمان فرهنگی - ورزشــی 

شــهرداری، بخشــی از برنامه های هفته اراک شــامل 
جشنواره ها و ُجنگ های فرهنگی ورزشی به صورت مستقل 
ازسوی این ســازمان طراحی شده است و برخی دیگر با 

مشارکت دیگر نهادهای فرهنگی برگزار می شود.

برگزاری جشنواره ملی توسعه گردشگری پایدار
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی 
اســتان مرکزی نیز با تأکید بر نمایش ظرفیت ها 
در »روز اراک«، از برگزاری جشنواره ملی توسعه 
گردشــگری پایدار خبر می دهد و اظهار می کند: 
این جشــنواره ازجمله برنامه هایی اســت که با 
هدف گسترش دانش روز گردشگری، خالقیت در 
کارآفرینی و اشتغال زایی در مقاصد نوین گردشگری 
در بازار تاریخی اراک و سرای کتابفروش ها برگزار 

می شود.
به گفته »هما داوری«، دبیر جشــنواره ملی توسعه 

گردشگری پایدار خالق، دراین جشنواره، شهر اراک 
میزبان اســتادان شاخص گردشــگری ایران خواهد 
بود که در خانه امیرکبیر سخنرانی خواهند داشت و 
بازدید از جاذبه های تاریخی اراک ازجمله بازار اراک 
و روســتای »هزاوه« به صورت مجازی و زنده به نظر 

مخاطبان در سراسرکشور خواهد رسید.
وی ادامه می دهد: موضوع هایی که دراین جشــنواره 
ازسوی اســتادان شاخص کشــور مطرح می شود، از 
مباحث به روز حوزه گردشــگری است و از مهم ترین 
ویژگی هــای این جشــنواره می توان بــه تخصیص 
 عواید مالی آن برای احیای جنگل های زاگرس اشاره

 کرد.

اکران رایگان فیلم
معاون امورهنــری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی اســتان مرکزی نیز درباره 
برنامه هــای روز و هفتــه اراک بــه 
خبرنگارهمشــهری می گوید: در 
برنامه هــای »روز اراک« همه 
دستگاه های متولی فرهنگ 
شــرکت دارند که معاونت 
هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
دراین هفته تدارک نمایش 
فیلم های سینمایی درچند 
سالن شهر را به صورت رایگان 

درنظر گرفته است. 
»افشین حسینی« ادامه می دهد: 
در برنامه ای دیگر سعی داریم با معرفی 
فعاالن حوزه هنر و سینمای شهر به ستاد 
برگزاری »روز اراک« برای دریافت نشان و لوح، ضمن 
قدردانی از این هنرمندان، در راســتای شناســاندن 
آنان بــه مردم بکوشــیم. همچنین درایــن هفته از 
فیلم »ازعراق تا اراک« ساخته »سعید شاه حسینی، 

فیلمساز اراکی، رونمایی می شود.

***
به نظر می رسد هدف از برگزاری برنامه های فرهنگی 
در »روز اراک« در سومین سال پیاپی، تنها شناساندن 
هویت این شهر به مردمان این دیار است و باید دید آیا 
این برنامه ها می تواند از ظرفیت های مردمی این شهر 
به خوبی اســتفاده کند و مفاخر آن را به مردم سراسر 
کشور معرفی کند. اینها درحالی است که اراک به مهد 
مفاخر کشــور معروف بوده و محل تولد فرهیختگان 
زیادی اســت؛ موضوعی که ضــرورت معرفی هرچه 
بیشتر مفاخر و قابلیت های این شهر را به مردم سراسر 

کشور دوچندان می کند.

غربت »روز اراک« درمیان شهروندان

 چهارشنبه 28 مهر  1400 
شماره 8341 

همین چند روز قبل بود که در پارک ملی »پابند«  فاطمه کاظمی
مازندران، یک خرس قهــوه ای که دارای توله هم خبرنگار

بود، توســط یک زن و مرد شــکار و به شــکل 
بی رحمانه ای تکه تکه شد تا از آن روغن گرفته شود. این خبر درحالی منتشر 
می شود که استان لرستان از زیستگاه های ارزشمند گونه خرس قهوه ای به شمار 
می رود؛ موضوعی که دوست داران محیط زیست را دراین استان نگران کرده که 
مبادا با بروز حوادث مشابه در لرستان، نژاد این گونه از خرس درمعرض خطر 

انقراض قرار گیرد. 
کارشناسان حوزه محیط زیست معتقدند از میان 8گونه خرس موجود در دنیا، 
2گونه »خرس قهوه ای« و »خرس سیاه آسیایی« در ایران زندگی می کنند و 
لرستان از اصلی ترین زیســتگاه های خرس قهوه ای به شمار می رود. براساس 
بررسی های انجام شده، این گونه زیبا با پراکندگی مناسب، در مناطق مرتفع 
و نیمه مرتفع رشته کوه زاگرس و البرز زندگی می کند و در چند سال اخیر به 
نسبت خرس سیاه، تلفات بیشتری داشته و کاهش چشم گیر جمعیت این گونه 
نگران کننده اســت.برای خرس قهوه ای، زاگرس زیستگاه مناسبی به حساب 
می آید، اما این موضوع درحالی است که در سال های اخیر، جنگل های زاگرس 
به شدت تخریب شده اند؛ موضوعی که ســبب شده است اتحادیه  بین المللی 
حفاظت از محیط زیســت)IUCN( از ســال2004 این گونه جانوری را در 

فهرست گونه های »درمعرض تهدید« قرار دهد.

 سراسر لرستان؛ زیستگاه خرس
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرســتان درباره وضعیت گونه 
خرس دراین استان با بیان اینکه خرس گونه »چتری« محسوب می شود، یعنی 
نشانگر چرخه کامل جانوری دراین منطقه است، می گوید: در زیستگاه هایی که 

خرس زندگی می کند، گونه های دیگر نیز یافت می شوند. 
»نبی اهلل قائد رحمتی« می افزاید: »جایگاه«، »امنیت« و »فضا«، 3مولفه مهم 
برای زندگی این گونه در زیستگاه خود است که باید برای حفاظت از خرس ها 

موردتوجه قرار گیرد.
وی ادامه می دهد: در شــرق لرســتان، مناطــق »قالی کــوه« در الیگودرز، 
»اشــتران کوه«، »ســپیدکوه« در خرم آباد، »گرین« در الشتر، »چهارشاخ« 
نورآباد و »رومشگان« در کوهدشــت، زیستگاه خرس محسوب می شوند، اما 
به طورکلی می توان گفت که این گونه در سراسر استان که اقلیم کوهستانی 

دارد، زندگی می کند.

 کاهش تعداد گونه های جانوری
قائد رحمتی عنوان می کند: براســاس مشــاهده های مســتقیم، بین 65 تا 
70رأس خرس در استان لرستان حضور دارند و از آن جایی که امسال هنوز کار 
سرشماری انجام نشده، احتمال کاهش یا افزایش آنها وجود دارد. این تعداد 

کم نیست، اما نمی توان گفت که وضعیت در زمینه حفاظت مطلوب است.
وی اظهار می کند: به طور قطع اگر حفاظت و حمایت بیشــتری دراین زمینه 

انجام می شــد، االن تعداد این گونه بیشــتر بود، اما در سال های اخیر برخی 
زیستگاه های موجود در لرستان، خارج از مدیریت و نظارت اداره کل حفاظت 
محیط زیست تخریب شــده اند و همین موضوع، زمینه ســاز کاهش تعداد 

گونه های جانوری ازجمله خرس قهوه ای شده است.
قائد رحمتی با بیان اینکه فقط 11/37درصد از مساحت لرستان تحت مدیریت 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان است، تأکید می کند: گشت های ما در 
مناطق خارج از پوشــش مدیریتی اداره کل حفاظت محیط زیســت، دائمی 

نیستند و این موضوع به تخریب زیستگاه ها دامن می زند.

 چالش های مردم با خرس ها
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به تعارض های موجود 
میان اهالی بومی منطقه و خرس ها نیز می گوید: این گونه تعارض ها بیشتر میان 
دامداران و عشایر با خرس ها مشاهده می شود، چون برای چرای دام های خود 

وارد زیستگاه خرس می شوند.
قائد رحمتی ادامه می دهد: ازســوی دیگر زنبورداران نیز با گونه خرس دچار 
مشکل هستند. در مناطقی که انسان ها وارد جنگل می شوند، مشکالت موجود 
بیشتر است.وی تصریح می کند: برای کاهش این گونه مشکالت، کارگاه های 
آموزشی برای جوامع محلی برگزار می شود تا آموزش های الزم برای رفتار با 

خرس ها را فرا بگیرند و وارد حریم آنها نشوند.
قائد رحمتی می افزاید: عشایر نباید دام های خود را وارد محدوده امن خرس ها 
کنند. یک پنجم مناطق تحت حفاظت، مناطق امن محسوب می شوند و ورود 

دام به این مناطق ممنوع است.

 آگهی فروش روغن خرس
اینها درحالی اســت که اخیرا آگهی های زیادی در ســطح شهر و شبکه های 
اجتماعی در زمینه فروش روغن، کیســه صفرا، جگر و گوشــت خرس دیده 
می شود؛ موضوعی که نگرانی های زیادی را به همراه داشته است. معاون اداره کل 
حفاظت محیط زیست لرستان دراین باره نیز می گوید: سال های گذشته این 

مشکل بیشتر بود، اما با اقدام های انجام شده امسال کم تر شده است.
قائد رحمتی می افزاید: اگر دراین  زمینه اطالع رسانی های الزم به شهروندان 
انجام شود و از آســیب های این موضوع آگاه شــوند، به طورقطع شاهد بروز 
مشــکالت کم تری خواهیم بود. متأســفانه برخی از شــهروندان حرف های 
بی اساس درباره تأثیر روغن خرس در درمان بعضی بیماری ها را باور کرده اند؛ 
موضوعی که واقعیت ندارد و باید اطالع رســانی های الزم برای زدودن آنها از 

برخی اذهان انجام شود.
وی اضافه می کند: اداره کل حفاظت محیط زیســت بــه تنهایی نمی تواند از 
زیست بوم منطقه حفاظت کند و نیاز به همراهی  جوامع محلی بیش از پیش 
محسوس است. استان لرستان 1/7درصد از مساحت کشور را تشکیل می دهد، 
اما 25درصد از تنوع زیستی کشور دراین اســتان قرارگرفته است که نیاز به 

حفاظت و حمایت بیشتری دارد.

 باورهای غلط؛ دشمن خرس قهوه ای
یک کارشناس محیط زیست هم درباره آگهی های فروش اجزای خرس قهوه ای 
اظهار می کند: روغن خرس در آگهی هــای تبلیغاتی مختلف برای درد کمر، 
دیسک کمر و مفاصل تجویز می شوند، درحالی که اصال نمی دانیم روغنی که 

در بازار به اسم »روغن خرس« فروخته می شود، اصل است یا نه.
»مهرداد نهاوندچی« می افزاید: به نظر من اینکه روغن خرس خواص درمانی 
دارد یا نه، در درجه دوم اهمیت قرار دارد و کارشناســان حوزه سالمت باید 
دراین زمینه نظر بدهند. موضوع تأســف بار این است که با یک جست وجوی 
ساده در اینترنت، می توان روغن خرس را با برندها و بسته بندی های مختلف 

پیدا کرد. 
وی عنوان می کند: عالوه بر روغــن خرس که به وفور در اینترنت و شــاید 
گاهی در برخی مغازه ها پیدا می شود، با اندکی جست وجو می توان دریافت 
که گوشــت خرس را نیز در برخی اســتان ها با قیمت های گزافی به فروش 
می رسانند.نهاوندچی ادامه می دهد: واقعیت این است که برخی خرافات و 
باور های غلط مانند خواص دارویی جگر، کیسه صفرا، گوشت و روغن خرس، 

حیات خرس های قهوه ای را درمعرض تهدیدهای جدی قرار داده است.

 کاهش وسعت پراکندگی خرس ها
این کارشناس محیط زیست درباره وضعیت پراکندگی خرس ها در ایران و 

استان لرستان نیز می گوید: با توجه به بررسی های انجام شده درکشور 
می توان گفت خرس های قهوه ای درحال انقراض هستند و 

خرس های سیاه در وضعیت بحرانی قرار دارند.
نهاوندچی می افزاید: در گذشــته در بســیاری از 
اســتان های کشــور، مانند اســتان همســایه 
ما همــدان، خرس ها حضــور داشــته اند، اما 
وســعت پراکندگی خرس ها در ایران ســال به 
ســال، کوچک تر می شــود. وی ادامه می دهد: 
این درحالی اســت کــه پراکندگــی برخــی 

زیرگونه هــای خرس قهــوه ای در اســتان هایی 
ازجمله خراسان رضوی، گلستان، سمنان، مازندران، 

تهران، گیالن، چهارمحال وبختیاری، قزوین، زنجان، 
آذربایجان شرقی، کردستان، لرستان، کرمانشاه، فارس و 

خوزستان دیده می شود.
نهاوندچی عنوان می کند:  یکی از مشکالت مهم جوامع محلی با 

خرس ها، آسیب زدن آنها به کندوهای عسل و در اصطالح رایج »عسل 
دزدی« خرس هاست. در صورت بروز چنین مواردی مردم باید از هرگونه 
اقدام تهاجمی خودداری کنند و با شماره گویای شبانه روزی 1540 تماس 
بگیرند.این کارشناس محیط زیست اضافه می کند: توسعه مشارکت های 
مردمی، جوامع محلی و ســازمان های مردم نهاد می تواند در حفاظت از 

خرس قهوه ای لرستان نقش پر رنگی ایفا کند.

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

28مهرماه به عنوان »روز اراک« نامیده شده است، اما بخش قابل توجهی از مردم شهر اطالع دقیقی از این موضوع و دلیل نامگذاری ندارند

 روستای تاریخی کزج در استان اردبیل
 عکس: رضا خانبابایی
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ري
شه

هم
ا : 

س ه
عك
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