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آغاز ثبتنام مسکن دولتی
اگر ميخواهيد بدانيد 4شرط كلي براي دريافت
يارانههاي مسكن را داريد يا نه ،صفحه 4را بخوانيد

افرادي كه 4شرط كلي براي دريافت يارانههاي مســكني دولت را دارند از امروز به
مدت يكماه ميتوانند با مراجعه به ســامانه وزارت راه و شهرسازي براي واحدهاي
مسكوني قانون جهش توليد كه بهصورت مشــاركت در ساخت احداث ميشود در
شهر محل اقامت خود اقدام كنند.
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فصل تغيير چهره
شهر فرارسيد

عليرضا زاكاني ،شهردارتهران
با حضور در صحن پارلمانشهري
گزارشي از اقدامات انجامشده
و برنامههاي پيشروي
مديريتشهري ارائه داد

خزانه واحد را دنبال کردیم
که سال ها شهرداری تهران
جرأت نمیکرد به سمتآن برود

اضافهوزن دانشآموزان ايراني ،افزايش مشكالت رواني در جامعه و اختالل در زنجيره جهاني تامين كاال
صفحههاي  12 ،10و 23
فقط بخشي از ميراث كرونا عالوه بر بيماري و مرگ و مير است

دبير ستاد احيا و تعادلبخشي منابع آب ايران در گفتوگو با همشهري:

فرونشست ،زيرپايآيندگانرا
خاليميكند

 ۱۲۰۰حساب بانکی در شهرداری
به یک حساب تبدیل شد
دیگر دغدغه حقوق و دستمزد
را نداریم ،اين چالش از طريق
استقرار نظم حل شده است

زير آوار سرما

اقدام گسترده در حوزه
واکسیناسیون ،سومین اقدام ما
در یک ماه گذشته است

اينبار سوزسرما ،زلزلهزدههايبيخانمان  5استان را ميلرزاند

دستكم 300دشت ايران از مجموع 609دشت
دچار پديده فرونشست زمين هستند

فعاليتهاي اجتماعي اساسي
شهرداري آغاز شده است تا پس
از ساليان سال چهره ديگري
براي شهر در حوزه اجتماعي
داشته باشيم

بهاحتمال زياد 80درصد دشتهاي ايران دچار مشكل
فرونشست هستند

اگر عالم هم به بنده فشار
بیاورند که کسی را منصوب کنم
که بهترین نیست ،قطعا این کاررا
نخواهم کرد

بالغ بر 15ميليارد مكعب آب اضافي از منابع زيرزميني
برداشت و بهصورت بيرويه مصرف ميشود
برخی نمايندگان بيشتر دنبال منافع و رأي خودشان
هستند و جلوي انسداد چاههاي غيرمجاز را ميگيرند

در گذشته ۱۵مشاور در
شهرداری فراتر از حدنصاب
فعالیت میکردند و من فقط
۳مشاور منصوب كردهام

صفحه4

نتايج نظرسنجي دانشگاه مريلند درباره محبوبترين
سياستمداران ايران ،شرايط اقتصادي و انتخابات
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عكس :همشهري /وحيد ميرزايي

محبوبترين سياستمداران ايران
چه كساني هستند؟

نهضت خدماترسانيجديد
در حوزه نگهداشت شهر را
آغاز كردهايم
از هفتههاي گذشته
اقداماتي براي مهار مشكالت
سرما در شهر آغاز شده است
صفحه3

درمراسمي با حضور وزير علوم انجام شد

ناصر اماني؛ عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر

شهر نيازمند
درآمد پايدار است

به همت بنياد 15خرداد وابسته به
جامعه ستاد اجرايي فرمان امام3 ،خوابگاه
دخترانــه دانشــجويي جديد در
دامغــان ،اروميه و ســنندج احــداث و تحويل
وزارتخانههاي علوم و بهداشت شد.
ظهرديــروز آييــن افتتــاح و بهرهبــرداري از
 ٣خوابگاه دانشــجويي دخترانه دانشــگاههاي
اروميه ،سنندج و علومپزشكي دامغان باحضور
وزيرعلوم ،معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان
امام ،مديرانعامل 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 سرمايهگذاري در كشور،
هزينه براي آيندهســازان و نخبگاني اســت كه
نيروي انساني و سرمايه اصلي كشور را خواهند
ساخت.
محمدعلي زلفيگل افزود :از دكتر مخبر و ستاد
اجرايي فرمان امام واقعا متشــكرم بابت برعهده
گرفتن مسئله ساخت خوابگاههاي دانشجويي
دختران و رفع دغدغه خانوادهها و دانشجويان،
آن هم در شرايطي كه ســتاد درگير پروژههاي
بزرگ و ملي متعدد ديگري است كه هركدام يك

پروژه عظيم بهحساب ميآيند.
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 ميداند كه اگر ايــران در زمينه علم و
فناوري دســت برتر را پيدا كند شكستناپذير
ميشود ،پس بايد با تمام توان به اين سمت پيش
برويم و همانطوركه بعداز انقالب با سرعت قابل
قبولي به جلو رفتهايم.
او با بيان اينكه اگر ما هزينه الزم را براي توسعه
علم و فناوري ،كارآفريني و اشتغالزايي 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 ريشهاي برخورداريم كه بسياري
از كشورهاي پيشرفته آن را ندارند.
وزير علوم ادامه داد :دشمنان ما يقين دارند كه
جمهوري اسالمي دنبال سالح هستهاي نيست،
بلكه ميدانند زمينه هستهاي ايران پايهاي براي
ديگر علمها و افقهاي آينده علم است.
زلفيگل با اشاره به اينكه بعد از پيروزي انقالب
اسالمي ،ايران در منطقه رتبه اول را دارد ،ادامه
داد :در بدو انقالب ١٧٠هزار دانشجو در مقاطع

كارشناسي و بعضا كارشناسيارشد داشتيم اما
امروز بالغ بر ١۵٠هزار دانشجوي دكتري شاغل
به تحصيل داريم.
زلفيگل تأكيد كرد :هماكنــون تعداد اعضاي
هيأت علمي به ٨٠هزارنفر رسيده و دانشگاههاي
ما در آسيا و رنكينگ دنيا سري در سرها دارند و
اين نشان ميدهد سرمايهگذاري 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 ميكرديم كــه طبق آمــار كمتراز
نيمدرصد آن صرف تحقيقات شده است ،افزود:
اين ميزان نشان ميدهد آنطور كه شايسته است
ســرمايهگذاري انجام نشــده و دولت سيزدهم
مصمم اســت كه در اين مبحــث ورود جدي و
متفاوتي كند و بهطور 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 ١۵خرداد ســاخت كامل

١۴خوابگاه را طي تفاهم با وزارتخانههاي علوم
و بهداشــت متعهد شده اســت ،افزود :تا امروز
5خوابگاه جديد دانشــجويي افتتاح كردهايم،
سال گذشته 2خوابگاه در شــهركرد و نيشابور
و امروز(سهشــنبه) خوابگاههاي دانشــجويي
دانشگاههاي اروميه ،ســنندج و دانشگاه علوم
پزشــكي دامغان را افتتــاح و تحويــل دولت
ميدهيم.
سيدمصطفي سيدهاشــمي در ادامه گفت :كل
ظرفيت اين ١۴خوابگاه 3هزار و  ١٠٠نفر است
و ٧٠هــزار مترمربع زيربناي خوابگاههاســت،
۶خوابگاه براي دانشــگاههاي وزارت بهداشت و
٨خوابگاه متعلق به وزارت علوم است.
وي با بيان اينكــه خوابگاههايي كه امروز افتتاح
شد ظرفيت ٧۴٠نفري دارد و زيربناي آن ١۶هزار
و ۵٠٠مترمربع است ،افزود١٣٠ :ميليارد تومان
براي ساخت و تجهيز اين 3خوابگاه هزينه شده
و عمليات ســاخت خوابگاههاي دانشــگاههاي
بجنورد ،علومپزشكي و خليجفارس بوشهر هم
بهپايان رسيده و آماده تجهيز است.
سيدهاشمي تصريح كرد :خوابگاههاي دانشگاه
اراك ،علوم پزشكي بيرجند ،علوم پزشكي قائن،
تربتحيدريه ،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
خوابگاهها با استفاده از مدرنترين استانداردهاي
فني طراحي و ساخت شده است كه شامل اتاق
تلويزيون ،مطالعه ،سالن ورزشي ،اتاق مهمان و
سالن مالقات جهت رفاه و بهرهبرداري دختران
دانشجو است.
سيدهاشــمي افزود :خوشبختانه ســامانهاي
در بنياد 15خرداد راهاندازي شــده كه مردم و
خيرين بتواننــد به هر ميزاني كــه ميخواهند
كمك كنند و كمكشان به اسم خودشان ثبت
شود ،خوشــحالم كه اعالم كنم ظرف ١۴ماه با
اســتفاده از اين ســامانه ٣١٣ميليارد تومان با
كمك مردم و خيرين جمعآوري شده كه نشان
ميدهد اين سامانه ،سامانهاي قوي بوده و خيرين
نيز به خوبي بــه ميدان آمدهاند كــه اين مبالغ
صرف احداث مدارس ،خوابگاهها ،بيمارستانها،
اشتغالزايي و ســاير طرحها در مناطق محروم
ميشود.
در ادامه اين مراسم در ارتباطي ويدئوكنفرانسي
با 3استان كردستان ،آذربايجانغربي و سمنان
خوابگاههاي دانشجويي جديد افتتاح شدند.

ضمیمهامروزهمشهری استانی
حریم بيدفاع بافت تاریخی اصفهان
چالشهای صادرات از استانها
غربت «روز اراک» درمیان شهروندان
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گزارشی از اجرای مهمترین پروژههای شهری و محیطزیستی منطقه18

آبادانی و رفاه در یک قدمی

گفتوگو با صاحب مدال برنز مسابقات جهانی کشتی فرنگی و فرزند خلف ری

مدال جهانی را از «اسلو» به «باقرشهر» آوردم

مطالب خواندنی دیگر
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موضوع درآمدهاي پايدار شــهرداريها به موضوعي
قديمي و تكراري و بينتيجه تبديل شــده و ايدههاي
زيادي هم در مورد آن مطرح شده كه هيچكدام عملي نشده است .از دهه 60تاكنون
كه شهرداريها تبديل به نهاد عمومي غيردولتي شدهاند ،قرار بود دولتها اليحه
درآمدهاي پايدار شهرداريها را تهيه كنند و به مجلس ببرند ،اكنون ميبينيم كه
اين اليحه بعد از ۴دهه در مجلس نهايي نشده و در حال رفع ايرادات شوراي نگهبان
است .بعضي از كارشناسان مديريت شــهري معتقدند با اصالحات بهعملآمده در
مجلس ،اين اليحه درد مزمن و تاريخي مورد نظر را درمان نخواهد كرد .اگر سهم
شــهرداريها از ماليات ارزش افزوده را كســركنيم -كه عمده درآمدهاي پايدار
شهرداري را در حال حاضر تشكيل ميدهد -مابقي ســرفصلهاي درآمدي عدد
ناچيزي است .از طرفي سهم شــهرداريها از موضوعاتي نظير جرایم راهنمايي و
رانندگي هم توسط دولتها پرداخت نميشود .به همين دليل شهرداريها به سمت
درآمدهاي ناپايدار سوق داده شدهاند و در حال حاضر ۶۰درصد درآمد شهرداري
تهران از فروش امالك و صدور پروانههاي شهرســازي است .برخی از آن بهعنوان
شهرفروشي يادميكنند ،اما واقعيت اين اســت كه تهران طرح جامع و طرحهاي
تفصيلي دارد و اگر مجوزهاي ساختوساز در چارچوب آن طرحها باشد نميتوان
عنوان شهرفروشي بر آن گذاشت.
مشكل آنجاســت كه مشــاوران طرحهاي جامع و تفصيلي ،برخي از مسائل را در
تعيين كاربريها ناديده گرفتهاند و اين طرحها 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 طرحهاي تفصيلي را مطلقا
ممنوع ميكند .بهنظر ميرســد بايد در اين موضوع مهم طرحي نو درانداخت .در
مورد شهر تهران معتقدم اگر دولت تعهدات خود در زمينه ۵۰درصد توسعه مترو،
82/5درصد نوســازي ناوگان اتوبوســراني۶۰ ،درصد جرایم رانندگي۵۰ ،درصد
تخفيف پروانه در بافت فرســوده و ۳۰درصد يارانه بليت متــرو و اتوبوس را كامل
و بموقع پرداخت كند و از طرفي ،وزارتخانهها و ســازمانهاي دولتي و ارگانهاي
وابسته به دولت ،حقوق شهرداري در ســاخت و سازهايشان در تهران را بپردازند،
شهرداري ميتواند با ســاير درآمدهاي خود هم توســعه و هم نگهداشت شهر را
بهصورت نرمال و طبيعي اجرا كند.
نكته قابل تامل ديگر اين است كه تجربه نشان ميدهد سرمايهگذاري و مشاركت
با بخش خصوصي منبع مطمئني براي درآمدهاي پايدار شهرداري نيست .اكنون
پروژههاي مشاركتي زيادي در شهر تهران ،بهصورت نيمهتمام بهخاطر اختالفات
حقوقي رها شده و حتي پروژههاي تكميلشــده و در حال بهرهبرداري هم همين
مشكل اختالفات حقوقي را دارند .البته اين مشكل خاص تهران نيست و متأسفانه
در كشور ما بستر سرمايهگذاري و مشاركت بخش خصوصي با موانع و چالشهاي
زيادي مواجه است .مثال يك سرمايهگذار بهصورت مستقل و بدون مشاركت دولت و
شهرداري در تهران با آوردن سرمايهاش از خارج كشور يك مجموعه بزرگ در مدت
۱۱سال ساخته اما چند نهاد تالش ميكردند تا به بهانههاي واهي مانع كارش شوند.
۷۰درصد مردم كشــور شهرنشين هستند .اگر بر استقالل شــهرداريها از دولت
اصرار داريم و همچنان معتقديم اين ســازمان بزرگ خدمترساني بايد خودكفا
باشد و از بودجه عمومي كشور سهمي نداشته باشد؛ بايد با تفكيك كارهاي ملي از
كارهاي محلي ،ضمن تشكيل پارلمانها و دولتهاي محلي (مديريت واحد شهري)
همه مالياتهاي محلي را به آنها واگذار كنيم و همه سازمانهاي خدماتي شهرها
را به دولت محلي بسپاريم .در حال حاضر شــهرداريها 2متولي و باالسري دارند؛
از يكطرف شوراها و از طرف ديگر وزارت كشور ،و تا اين اشكاالت ساختاري حل
نشود موضوع درآمدهاي پايدار شهرداريها هم بهصورت ريشهاي حل نخواهد شد.

افتتاح ۳خوابگاه دانشجویی دخترانه درکشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام

مناط

يادداشت

ضـمیـمهامـروز روزنامه هـمـشهری

2

ايران

چهارشنبه  28مهر  1400شماره 8341

23023608

رئيسجمهور در سی و پنجمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمي تاکید کرد

سيوپنجمين كنفرانس
دولت
بينالملليوحدتاسالمي
در آغاز هفتــه وحدت با
حضــور رئيسجمهــور در نهــاد
رياستجمهوري برگزار شد .اين مراسم
امسال نيز بهعلت شــيوع بيماري كرونا
تعداد مهمانان حضوري كمتري داشت و
اكثريت آنها بهصورت مجازي با جلسه در
ارتباط بودند .مهماناني از ايران و39كشور
جهان در اين كنفرانس 5روزه شــركت
دارند .رئيسجمهــور در افتتاحيه اين
كنفرانس تقريب و وحدت امت اسالمي را
تأكيد امام راحل و رهبر معظم انقالب و
يك حركت راهبردي در جهان اســام
دانست و گفت :تالش براي وحدت امت
اسالميبايدتوسطعلمايدينيباجديت
و قاطعيت پيگيري شــود .سيدابراهيم
رئيسي با قدرداني از تالشها و اقدامات
انجام شده براي تحقق وحدت اسالمي و
تقريب مذاهب گفــت :اقدامات عملي
شهيد گرانقدر سپهبد قاسم سليماني و
اقدامات علمي مرحوم آيتاهلل محمدعلي
تسخيري براي رفع شبهات و انحرافات در
جهان اسالم و ايجاد وحدت و انسجام در
امت اســامي ماندگار و ستودني است.
بيداري اسالمي كه به بركت مجاهدتها
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
تفرقهافكني و توطئه دشــمنان اسالم
هســتيم و همه ما بايد بكوشــيم امت
اســامي در برابر اين توطئهها مصون
بماند.
رئيسي درباره داليل مواجهه نظام سلطه
با دنياي اســام گفت :بعد از فروپاشي
شوروي و تكقطبي شدن جهان ،نظام
ســلطه فقط يك قدرت را در برابر خود
ميديد و آن هم قدرت بزرگ اسالم بود؛
لذا به روشهاي مختلف تالش كرد اين
قدرت را از كارايي بينــدازد كه ازجمله
آنها ،تشكيل گروههاي تكفيري در بين
مسلمانان ،پشتيباني مالي و مسلح كردن
آنان براي كشتار و غارت در امت اسالمي
بود.
رئيسجمهور درباره شيوههاي مقابله با
اسالم در منطقه توضيح داد :شبههافكني
در ميان امت اســامي با اســتفاده از
جريان رســانهاي و امپراتوري خبري و
اختالف انداختن بين امت اســامي با
گمــاردن دولتهاي سســتعنصر و
كساني كه بهدنبال عادي كردن روابط
خود با رژيمهاي 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 بهرهكشي از دانشمندان

در امت اسالمي نيز ازجمله اقداماتي است
كه نظام سلطه براي تضعيف و جلوگيري
از تشــكيل و تقويت امت اسالمي انجام
ميدهد.
نظام ســلطه همانگونه كه در گذشته
بهدنبال استثمار ملتها از طريق غارت
نفت ،گاز و ثروتهاي آنــان بود ،امروز
بهدنبال انرژيهاي جديد در كشورهاي
اســامي اســت كه مهمتريــن آنها،
انرژي نيروي انســاني كارآمد و بهويژه
دانشمندان كشــورهاي اسالمي است.
همه اين اقدامات حلقههاي يك زنجيره
هستند تا با سســت كردن مولفههاي
قدرت مسلمانان ،فلسطين ،مسئله اصلي

تهران ميزبان آينده كنفرانس افغانستان

وزير خارجه ديروز با همتايان منطقهاي درباره آخرين تحوالت كابل رايزني كرد

افغانستان ،محور رايزنيهاي
وزيرخارجه

طبق بيانيه وزارت خارجه روسيه
شركتكنندگان در نشست مسكو
بيانيهمشتركيراتصويبميكنند.
در اين نشست ســرگئي الوروف،
وزير خارجه روسيه نيز سخنراني
خواهدكرد.حسيناميرعبداللهيان،
وزير خارجه كشورمان اما پيش از
اين نشست به گفتوگو و رايزني
با مقامات منطقهاي و بينالمللي
درباره تحوالت افغاستان پرداخت.
به گزارش ايرنا اميرعبداللهيان در
گفتوگو 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
نمازگزاران 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
گفتوگو بر تداوم ارسال كمكهاي
بشردوستانه به افغانستان و تشكيل
دولتي فراگير كه شامل همه اقوام و
اقليتهاي افغانستاني باشد تأكيد
كرد .در ادامه وزير خارجه با همتاي
پاكســتاني خود نيز گفتوگويي

ايران و اتحاديه اروپا در مسير بروكسل

تلفني داشت .براساس بيانيه وزارت
خارجه پاكستان اميرعبداللهيان ،از
شاه محمود قريشي ،براي شركت
در كنفرانس تهــران دعوت كرد و
گفت كه ايران بهطور كامل از ابتكار
پاكستان براي رويكرد منطقهاي در
قبال افغانستان حمايت ميكند.
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
نخستوزير و وزير امور خارجه قطر
نيز با وزير امور خارجه كشورمان
گفتوگوي تلفني داشــت .طبق
گزارشها مسائل و تحوالت جاري
در منطقه و حــوزه خليجفارس و
تشريك مساعي در مسير حفظ و
تأمين بهتر صلح و ثبات و امنيت در
خليجفارس از ديگر موضوعات مورد
مذاكره وزراي خارجه دو كشور بود.
وزیر امور خارجه ديــروز با بدر بن
حمد البوسعیدی ،وزیر امور خارجه
سلطنت عمان گفتوگو كرد .دو
طرف پيرامون مســائل دوجانبه،
منطقهای و بین المللی و گسترش
روابــط فیمابیــن در بخشهای
مختلف سیاسی و اقتصادی رايزني
كردند و وزير خارجه عمان از او براي
سفر به مسقط دعوت كرد.

مكث

درحاليكه برنامهريزي مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا در بروكســل نهايي شده ،مقامات آمريكايي آن را
غيرضروري دانستند .رافائل گروسي ،مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي به واشنگتن رفته و رابرت مالي
نماينده ويژه آمريكا در امور ايران نيز سفري منطقهاي را آغاز كرده است .مالي تاكنون با وزراي خارجه قطر،
امارات و عراق ديدار كرده و محور تمام اين رايزنيها نيز ايران و توافق هستهاي 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 بينالمللي انرژي اتمي حمايت ميكند .فعاليت آن براي كمك به حفظ صلح و
ثبات بينالمللي حياتي است .مسلما آژانس نقش مهمي در نظارت از فعاليتهاي هستهاي ايران ايفا ميكند و
در كمك به ايجاد همكاري در زمينه استفاده صلحآميز انرژي هستهاي هم نقش مهمي دارد .گروسي همچنين
به روزنامه فايننشال تايمز گفت كه فورا ً نياز دارد كه با وزير امور خارجه ايران براي آنچه بحث درخصوص
پيشنهادها بهمنظور تقويت برنامه نظارت شكننده اين نهاد در ايران ميداند ،ديدار و گفتوگو كند .گروسي
پيش از اين كنفرانس ساالنه آژانس با رئيس سازمان انرژي اتمي ايران ديدار و توافقهايي 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 نامهاي به آژانس پاسخ اين
اتهامات را دادند .حال بايد ديد كه گفتوگوهای تهران و اتحاديه اروپا در بروكسل چه زماني انجام ميشود
و چگونه كشورها را به ميز مذاكرات احياي برجام در وين نزديك ميكند؟

كند .مدتي بعد هم معلوم شد اينها ريشه
آمريكاييوصهيونيستيدارندوبعدهاهم
وزير خارجه آمريكا رسما اعالم كرد داعش
را ما تشكيل داديم.
رئيسي خطاب به دانشــمندان ،علما،
دلســوزان و دغدغهمندان جهان اسالم
گفت :ما بهدنبال ايجاد ثبات در كشورهاي
اسالمي هستيم و دشمن بهدنبال ايجاد
تفرقه و بيثباتي اســت و معتقديم در
جهان اسالم هر كس دانسته يا نادانسته،
خواسته يا ناخواســته كلمهاي ،سخني
يا اقدامي در جهت وحدتشكني انجام
دهد ،در جهت راهبرد دشــمن حركت
كرده است.

براساس گزارش خبرگزاري صداوسيما
در آييــن افتتاحيه ايــن كنفرانس،
عالوه بر رئيسجمهــور ،زياد نخاله،
دبير جنبش جهاد اسالمي فلسطين،
عادل عبدالمهدي ،نخستوزير سابق
عراق ،عزيز حسنويچ ،مفتي كرواسي،
خليل الحليه ،معاون بينالمللي حماس،
بوعبداهلل بوغــاماهلل ،رئيس مجلس
الجزاير و تعدادي ديگر از انديشمندان
جهان اســام در فهرست سخنرانان
قرار داشــتند .حجتاالسالم حميد
شــهرياري ،دبيركل مجمع تقريب
مذاهب در ابتداي اين مراسم با اشاره
به مشكالت جهان اسالم گفت :وجود
اختالفات دامنــهدار در كالم ،عقايد،
مذاهب ،جهالت و خيانت برخي پيروان
مذاهب ،مهمترين 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 ملغيكننده حق اجتهاد
و تفاوت ديدگا هها ميــان ملتهاي
مسلمان نيست و پذيرش ديدگاههاي
ديگران با آنچه در دين اســام بر آن
تأكيد شــده ،متناقض نيست .عادل
عبدالمهدي ،نخستوزير 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 بهدنبال ايجاد ويراني در
كشورهاي اسالمي هستند تا سيطره بر
آنها راحتتر شود.

محبوبترین سیاستمداران ایران چه کسانی هستند؟
براساس نظرسنجي دانشگاه مريلند بیش از ۵۰درصد مردم معتقدند شرایط اقتصاد ایران در 3سال آینده بهتر خواهد شد

یافتههای تازهترین نظرسنجی
نظرسنجی دانشگاه مریلند آمریکا از مردم
ایران درباره موضوعهایی چون
شرایط اقتصادی ،کرونا ،فساد و ناکارآمدی،
سیاســتمداران محبوب و منفــور ،دالیل
کاهش مشارکت در انتخابات ،رابطه ایران با
چین و آمریکا و روسیه و ...منتشر شد.
به گزارش همشــهری ،این نظرســنجی
بازه زمانــی پایان ســپتامبر(۲۰۲۱اوایل
مهرماه )۱۴۰۰را دربرمیگیرد و از آنجا که
دانشگاه مریلند توانسته در چند انتخابات
ریاستجمهوری اخیر نتایج نهایی انتخابات
را با درصــد باال درســت پیشبینی کند،
میتوان به یافتههایش در حوزههای دیگر
هم تا حدودی اعتماد کرد.
سیاستمداران محبوب و منفور

براساس یافتههای نظرســنجی دانشگاه
مریلند ،ســیدابراهیم رئیسی با ۴۵درصد
زیاد و ۳۳درصد تــا حدودی محبوبترین
سیاســتمدار ایران اســت .نکتــه اینکه
رئیسجمهوری ایران از نظر فقط ۱۰درصد
پاســخدهندگان نامحبوب اســت؛ رقمی
که برای حســن روحانی ۵۹درصد و برای
علی الریجانی ۳۵درصد است .محمدباقر
قالیباف با ۲۲درصد(۱۵درصد نامحبوب)
و محمدجواد ظریف با ۲۰درصد(۲۳درصد
نامحبوب) در ردههای بعد سیاستمداران
محبوب هســتند و روحانی و الریجانی به
ترتیب  ۵و ۴درصــد محبوبند .روحانی در

از بين ۱۴صنف۲۱ ،عضو جديد هيأتمنصفه
دادگاههاي مطبوعاتي و سياسي تهران تعيين شدند
اعضاي هيأتمنصفه دادگاههاي مطبوعاتي و سياسي تغيير كردند و
بنا به گفته نماينده رئيس قوه قضاييه در تعيين اعضاي هيأتمنصفه
مطبوعات سراســر كشــور از اين به بعد دادگاههاي مطبوعاتي و
سياسي با حضور هيأتمنصفه جديد برگزار خواهند شد.
هيأتمنصفه مطبوعات در حقيقت از زماني اهميت مضاعف پيدا
كرد كه پس از تصويب قانون جرم سياسي ،اعضاي اين هيأتمنصفه،
اعضاي هيأتمنصفه جرايم سياســي نيز محســوب ميشوند .به
گزارش ميزان ،ناصر ســراج ،نماينده رئيس قوه قضاييه در تعيين
اعضاي هيأتمنصفه مطبوعات سراسر كشور ،درباره اعضاي جديد
تصريح كرد :از بين۱۴صنف۲۱عضو جديد هيأتمنصفه دادگاههاي
مطبوعاتي و سياسي تهران تعيين شدند و از اين پس دادگاههاي
مطبوعاتي و سياسي با حضور اعضاي جديد برگزار خواهد شد .از
جمله چهرههاي اين هيأت ميتوان به علياكبر كسائيان ،يوسف
غروي قوچاني ،علياكبر اشــعري ،نادر قدياني ،حســن خجسته
باقرزاده ،محسن اسماعيلي و ابوالقاسم طالبي اشاره كرد.
قانون جرم سياسي؛ از تصويب تا اجرا

قانون جرم سياسي سال ۱۳۹۴و در آخرين روزهاي كاري مجلس
نهم به تصويب رسيد و پس از تأييد شوراي نگهبان در سال ۱۳۹۵از
سوي حسن روحاني ،رئيسجمهور وقت ،ابالغ شد .ابالغ اين قانون
در حالي تا سال ۹۵به تأخير افتاده بود كه مطابق اصل ۱۶۸قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران كه سال ۱۳۵۸به تصويب رسيد،
«رسيدگي به جرايم سياســي و مطبوعاتي علني است و با حضور
هيأتمنصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد».
پس از ابالغ ايــن قانون و از ســال ۱۳۹۶اعضــاي هيأتمنصفه
مطبوعات ،اعضاي هيأتمنصفه جرايم سياســي نيز محســوب
ميشوند .در حقيقت يكي از مهمترين مزاياي قانون جرم سياسي و
تفكيك آن از جرايم امنيتي ،برگزاري دادگاه اين متهمان بهصورت
علني و با حضور هيأتمنصفه بود .همانطور كه تصويب قانون جرم
سیاسی با تأخير 37ساله همراه بود ،اجراي آن هم با تأخير صورت
گرفت و تا سال 99به مرحله اجرا درنيامد؛ تا اينكه دقيقا يكسال
پيش يعني 25مهر 99دو پرونده بــا «5متهم» در دادگاه كيفري
تهران براساس قانون «جرم سياسي» رسيدگي شدند چهرههاي
شناختهشده سياسي از2جناح چون عليرضا زاكاني و نعمت احمدي
نخستين متهمان دادگاه جرم سياسي در كشور شدند.

اعضاي هيأتمنصفه چه كساني هستند؟

حالی از نظــر نزدیک بــه ۸۰درصد مردم
نامحبوب اســت که در ســال تاییدشدن
برجام این رقم بــرای او کمتر از ۱۵درصد
بود.
نگاه مردم به شرایط اقتصادی

از هر 4ایرانــی 3نفر(۷۵درصد) وضعیت
اقتصــادی را بــد میدانند؛ رقمــی که تا
بهار(۲۰۱۵کمــی بیش از 6ســال پیش)
کمتــر از ۵۰درصد بــود۶۳ .درصد مردم
ایران معتقدنــد دلیل اصلی شــرایط بد
اقتصادی فســاد و ناکارآمدی مســئوالن
است و ۳۴درصد نقش تحریمها را در این
شــرایط نامناســب اقتصادی پررنگتر از
فســاد و ناکارآمدی مدیران و مســئوالن
میدانند .با این حال ،بیــش از ۵۰درصد
از مردم معتقدند شــرایط اقتصاد ایران در
3سال آینده بهتر خواهد شد.

انتخابات و شورای نگهبان

۵۳درصد شــرکتکنندگان در نظرسنجی
دانشگاه مریلند در انتخابات ریاستجمهوری
اخیر رای دادهاند که نزدیک به رقم تقریبی
۴۹درصد مشارکت نهایی در انتخابات۱۴۰۰
اســت .دالیل رای نــدادن در انتخابات هم
به ترتیب از این قرار اســت۱۴ :درصد برای
ناکامی رئیســان جمهوری پیشین در عمل
کردن به وعدههــا۱۳ ،درصد بــرای ترس
از کرونــا۱۲ ،درصد در اعتراض به شــرایط
نامناسب اقتصادی و ۱۰درصد به خاطر اینکه
نتیجه انتخابات و فــرد برنده از پیش معلوم
بوده است۷۲ .درصد مردم از پیروزی رئیسی
در انتخابات زیــاد و تا حــدودی راضیاند
و نزدیک بــه ۶۰درصد از پاســخدهندگان
عملکرد شــورای نگهبان را به ویژه در حوزه
احــراز صالحیــت نامزدهــا راضیکننده
نمیدانند.

كافه مجلس
مجلس يازدهم ؛ جزو منظمترين
مجلسها

نايبرئيس مجلس ديروز در پاســخ به تذكر
يكي از نمايندگان ،مجلــس يازدهم را يكي
از منظمترين دورهها دانســت .غالمحسين
رضواني ،نماينده تهران در جريان بررســي
اليحــه رتبهبنــدي معلمــان گفــت :اگر
هيأترئيسه مجلس به سوگند خود در رابطه
با بند ۴و مــاده ۲۲آييننامه داخلي مجلس
بهدرستي عمل ميكردند ،شــايد الزم نبود
من اينجا مصدع اوقات شما شــوم .در موارد
متعددي ديدهايم 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 دادهاند و
فرمايشات ايشان الزماالجراست .عبدالرضا
مصري ،رئيس وقت جلسه علني مجلس اما
در پاسخ به اظهارات رضواني گفت :در رابطه با
بند ۴ماده ۲۲آييننامه بايد بگويم خوشبختانه
اين مجلس در بين تمامي مجالس گذشــته
با حضور تعــداد باالي نماينــدگان محترم،

هيأت منصفه جديد دادگاههاي
مطبوعاتي و سياسي

مكث

افغانستان همچنان
دیپلماسی در آستانه تحوالت
بســياري اســت.
تحوالتي كه ميتواند بر معادالت
منطقه اثرگذار باشد و از همين رو
رايزنيهاي وزارت خارجه و ديگر
كشورهاي منطقه در اينباره ادامه
دارد .وزير خارجه كشورمان ديروز
در ايــن رايزنيهــا از برگــزاري
كنفرانس منطقهاي 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 بيانيهاي در اين زمينه اعالم
كرد كه تحوالت سياسي و نظامي
احتمالي در افغانستان و چشمانداز
تشكيل دولتي فراگير در اين كشور
در اين نشست مورد گفتوگو قرار
ميگيرد.
همچنين گفته شــده كــه اين
گردهمايي ،بــه روشهاي متحد
كردن تالشها و تمهيدات جامعه
جهانيبرايجلوگيري ازبروزبحران
انساني در افغانســتان ميپردازد.
آمريكاييها با وجود دعوتشدن در
اين نشست شركت نميكنند .اين
خبر را ند پرايس سخنگوي وزارت
خارجه اين كشور تأييد كرده است.
ي است كه هفته گذشته
این درحال 
رئيسجمهور 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.

جهان اسالم به حاشيه رانده شود.
رئيسجمهور يكي از ضرورتهاي اين
نشست را ايجاد فهم درست از توطئهها
و انحرافات دانســت و گفت :زماني كه
فعاليت داعــش با پرچم الالــه االاهلل و
محمدرســولاهلل آغاز شد ،برخي درك
و شناخت درســتي از داعش نداشتند.
در همان زمان رهبــري حكيم و فرزانه
انقالب اسالمي اعالم كردند كه جنس كار
داعشيها ،جنس كار صهيونيستهاست
و تأكيد كردنــد صرفنظر از اينكه اينها
وابسته به كجا هســتند و از كجا نشأت
گرفتند ،اين كارها ،كا ِر يك مســلمان
نيست كه اينگونه خون بريزد و جنايت

مكث

لزوم مقابله امت اسالمی با تفرقهافکنی

اختالفات دامنهدار مذهبي
مهمترين مشكالت جهان

قضایی

آشتي كنان دو نماينده در جلسه علنی ديروز مجلس -ايرنا

جزو منظمترين مجلسها بوده است ،اما اگر
نمايندهاي نطقي كرد هيأترئيسه نميتواند
اظهارنظرها را محدود كند.

پاسخ وزارت كشور به ميرسليم

ديروز همچنين وزارت كشور به انتشار متني
منسوببهمصطفيميرسليم،نمايندهتهران
پاسخ داد .مصطفي ميرسليم گفته بود :وزارت
كشور با توجه به اينكه مجري انتخابات بوده،
نبايد اجازه مــيداد 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 دســتورالعملهاي انتخابــات را به دقت
رعايت كرده است و ازجمله ،دستورالعملها
و مكاتبات هيأت مركزي نظارت بهصورت
قانوني اجرا شده است .كوليوند افزود :قانون
فصلالخطاب 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 اســامي شهر و روستا
معين كرده اســت ،از فضاسازيهاي منفي
عليه مجموعه وزارت كشور اجتناب كنيد.

علياكبر كسائيان (معلم) ،عليرضا سربخش(بسیجی
جانباز) ،يوسف غروي قوچاني(خبرنگار) ،علي سرلك
(روحانيــون) ،محمود خسرويوفا(ورزشــكاران)،
علياكبر اشعري(فرهنگيان) ،احمد مؤمنيراد (استاد،
وكيل) ،حسن حميدزاده (اســتاد) ،پروين سليحي
(نماينده بانوان) ،نادر قدياني(انتشــارات) ،سيدعلي
جماليان (پزشكان) ،حسن خجسته باقرزاده (رسانه)،
رمضان موسويمقدم (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 هيأتمنصفــه دادگاههاي
مطبوعاتي و سياسي تهران هستند.

غیر رسمی
بودجه ۱/۵ميليارددالريصهیونیستها
علیهبرنامههستهایایران
درحاليكه جامعه جهاني بر ازســرگيري مذاكرات احياي برجام
تأكيد ميكند و كشورهاي نقشآفرين در اين توافق بينالمللي در
تالش براي بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات برجام هستند،
رژيم صهيونيستي آشكارا مشغول برنامهريزي براي حمله نظامي
احتمالي به تاسيسات هستهاي كشورمان است.
در جديدترين خبرها در اين زمينه ديروز كانال ۱۲اسرائيل اعالم
كرد كه اين كشــور رقمي بالغ بر 1.5ميليــارد دالر را به تقويت
توانمنديهاي نظامي خود بهمنظور حمله به تاسيسات اتمي ايران
اختصاص داد ه و اين بودجه قرار اســت صرف تهيه و تقويت انواع
هواپيما و جنگنده ،پهپادهاي جمعآوري اطالعات و تســليحات
خاصي شــود كه در حمله احتمالي به ايران بهكار ميرود .از اين
رقم بيش از يك ميليارد و ۵۰۰ميليون دالري۹۳۱ ،ميليون دالر
از بودجه ســال مالي جاري و ۶۲۱ميليون دالر نيز از بودجه سال
مالي آينده هزينه ميشود .به گزارش روزنو ،بخشي از اين بودجه
ممكن است صرف ماهوارههايي شود كه در جمعآوري اطالعات
از تاسيسات هستهاي ايران مورد استفاده قرار ميگيرد .بخشي از
بودجه نيز احتماال صرف تســليحات بخصوصي ميشود كه براي
نفوذ به تاسيسات زيرزميني ايران الزم است.
چندي پيش يوســي كوهن ،رئيس پيشين ســازمان موساد در
مصاحبهاي با رسانهها بهطور تلويحي نقش اسرائيل در حمله به
تاسيسات هستهاي ايران را پذيرفت .ترور دانشمندان هستهاي،
خرابكاريهاي اخير در نطنز و ديگر تاسيسات هستهاي كشورمان
و حمله به كشــتيهاي ايراني هم از ديگر نمونههــاي اقدامات
تروريستي منتسب به اين رژيم است كه گاه رسمي و گاه غيررسمي
رد پاي خود در آنها را تأييد كرده اســت .بهرغــم تحركات عيان
اسرائيل عليه برنامههاي هستهاي ايران ،مقامات كشورمان همواره
تأكيد كردهاند روند و برنامه هستهاي كشورمان صلحآميز و براي
توليد انرژي و تحقيقات است و آنچه در اين ميان محل ترديد است،
برنامه هستهاي رژيم صهيونيستي است .در همين راستا هم بود كه
كاظم غريبآبادي ،نماينده ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي
اخيرا از آژانس بينالمللي انتقاد كرد و گفت كه اين نهاد نظارتي
تمام تمركزش را به برنامه هستهاي ايران معطوف كرده و برنامه
هســتهاي اســرائيل را ناديده ميگيرد .رافائل گروسي ،دبيركل
آژانس بينالمللي انرژي اتمي اخيرا نيز اعالم كرده بود كه اسرائيل
پيمان منع گسترش سالحهاي هستهاي را امضا نكرده است.
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گزارش 2
مقابله با بحران آلودگي قبل از وقوع

چهارشنبه  28مهر  1400شماره 8341
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 ميتوانند
مخاطرهساز شــوند؛ چراكه مستقيم با جان
انسانها ارتباط دارند و گاهي مواقع خسارات
ناشي از آنها جبرانناپذير است.

شهردار تهران با حضور در صحن پارلمان شهري گزارشي از اقدامات انجام شده و برنامههاي
پيشروي مديريت شهري ارائه داد

فصل تغيير چهره شهر فرارسيد

ي گرمخانهها
آمادهساز 
سيداحمد علوي :فصل سرما در پيش است
و طبق پيشبينيها هوا امسال سردتر خواهد
بود؛ بنابراين الزم است با توجه به مسئوليتي كه
بر دوش داريم از همين امروز به فكر آمادهسازي
گرمخانههاي پايتخت باشيم.

عكس :محمد حسن ظريفمنش

رئيس كميسيون سالمت ،محيطزيست
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
بيقاعده خودروهاي شخصي و مصرف باالي سوخت است كه به
بحرانيترين معضل شهري تبديل شده و چون كالف سردرگمي
هر روز رشتههايش از دست مردم و مسئوالن خارج ميشود .مهدي
پيرهادي تأكيد كرد« :در تهران ساالنه افراد زيادي بهدليل آلودگي
هوا جان خود را از دســت ميدهند و براساس آمار موجود ساالنه
حدود ۴هزار مرگ زودرس در شهر تهران خسارات هنگفتي به بدنه
اقتصادي كشور تحميل ميكند».
او در گفتوگو با همشهري سوءمديريت و چندپارگي قانون و اجرا و
كشمكشهاي تمامنشدني 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 ميدهد و يكي از گروههاي مرجع محسوب
ميشود .مطلع هســتم كه برنامههايي براي توسعه ايستگاههاي
اندازهگيري و ســنجش آلودگي هوا ،پيشبيني شــده است كه
قطعا ميتواند در پايش دقيق و برنامهريــزي اصولي براي مقابله
با آلودگي هوا مؤثر باشــد ».اين عضو شوراي شهر تهران به حوزه
حملونقل هم اشاره و عنوان كرد« :توسعه حملونقل 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».
بهگفته 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 تحولخواهانه انجام دهد.
رئيس كميسيون سالمت ،محيطزيست و خدمات شهري شوراي
شهر تهران گريزي هم به افزايش قيمت خودرو زد و گفت« :بهدليل
افزايش قيمت خودرو ،از يكسو اسقاط خودروهاي فرسوده بهويژه
در مجموعههاي 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 ،نميتوان انتظار كاهش آلودگي داشت ».او با بيان
اينكه بخشي از آلودگيها مربوط به صنايع هستند ،گفت« :برخي
از صنايع وابسته به مجموعههاي دولتي هستند و نظارت كاملي در
اين زمينه وجود ندارد و يكي از ضعفهاي مهم در كاهش آلودگي
هوا همين بخش اســت كه بايد با تدابير خاص مديريت شــود».
مهدي پيرهادي در پايان صحبتهايش تأكيد كرد« :هر ســال
در فصول پاييز و زمستان با پديده آلودگي هوا مواجه ميشويم و
تاكنون هيچگاه اقدام اصولي صورت نگرفته است؛ بنابراين ضروري
اســت قبل از غافلگيري در برابر بحران آلودگي هوا و وقوع بحران
آلودگيها اقدام كنيم كه اميدوارم اين امر محقق شود».

شهر

زينب زينالزاده

خبرنگار

حدود يكماهونيم از حضور عليرضا زاكاني
شورا
در خيابان بهشــت و پذيرش سكانداري
شهرداري تهران از ســوي او ميگذرد؛ از
اينرو شهردار پايتخت ديروز به صحن پارلمان شهري رفت
و گزارشي از اقدامات انجام شده و برنامههاي تدوينشده
براي روزهاي آتي را ارائــه داد .زاكاني با بيان اينكه براي
تهران ،افق و آينده مطلوب ترسيم كرديم و همه تالشمان
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 بهدنبال خواهد
داشت ».او تأكيد كرد« :موضوع مهم براي مديريت شهري
اين است كه شهرداري و شوراي شهر بهعنوان دستي واحد
در مســير تحقق وعدههايي كه به مردم دادهاند ،حركت
كنند ».بهگزارش همشهري ،جلسه ديروز براساس روال
هر هفته با صحبتهاي رئيس شوراي شهر تهران شروع
شــد و مهدي چمران ضمــن تبريك ميــاد 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».

حركت شهرهاي بزرگ كشور
به سمت هوشمندسازي

تشكيل10كارگروه

شهردار تهران كه مهمان ويژه صحن شوراي شهر بود ،در
ابتداي صحبتهايش و پيش از ارائــه گزارش خود ،بابت
غيبتش در جلسه روز يكشنبه بهدليل 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 خدماترساني جديد در
حوزه نگهداشت شهر را آغاز كردهايم .درحقيقت براي شهر
تهرانافقوآيندهمطلوبترسيمكرديمكهبرايچنينافقي
ابتدا نياز بود تا اشراف كاملي از وضعيت موجود شهر تهران
داشته باشيم؛ چراكه بايد برنامه بهصورت منطقي و براساس
داشتهها و ضروريات ترسيم ميشد .درواقع از فرصت26روزه
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 داشتهها اشراف كامل
پيدا كرده و جدول برنامهها و افقهاي مديريت شهري براي
ماههاي آينده آماده شده است ،ادامه داد« :حدود يكماه
و نيم از مديريتم ميگذرد و اســاس كارم اين بوده كه در
همكاري تام و تمام با شورا ،قاعدهگذاريهايي انجام شود؛
چراكه اهل كار سليقهاي نيستم و اقتضاي شهر نيز مسئله
سليقهاي را نميطلبد؛ بنابراين گام به گام به سمت آينده
مطلوب پيش خواهيم رفت».
حل چالش پرداخت حقوق كاركنان

زاكاني به بزرگترين چالش شهرداري تهران در دورههاي

لطفاهلل فروزنده ،معاون برنامهريزي و توسعه سرمايه انساني و امور شوراي شهرداري

با آغاز بهكار مديريتهاي جديد شهري در كالنشهرهاي كشور ،هوشمندسازي بهعنوان
يكي از اصليترين اولويتهاي كار مطرح شده است .بر همين اساس ،تعدادي از مديران
شهري جديد نســبت به اهميت هوشمند شــدن بخشهاي مختلف براي ارائه خدمات
بهتر به شهروندان تأكيد كردهاند .بهگفته آنها هوشمندسازي و بهرهمندي از فناوريهاي
نوين نهتنها با افزايش شــفافيت و كاهش فســاد همراه اســت بلكه باعث خدماتدهي
سريعتر در تمامي حوزههاي شــهري ميشــود .در ادامه برخي از اظهارنظرهاي اخير
مديران چند كالنشــهر كشــور درباره لزوم هوشمندســازي فرايندهــا را ميخوانيد.

تهران :اولويت مديريت شهري در معاونت برنامهريزي و توسعه سرمايه انساني ،ايجاد شهر
هوشمند است و اين اولويت در راستاي خدماترساني به مردم بهصورت 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.
ت شهري و محيطزيست شوراي اسالمي
حسن كريمدادي ،رئيس كميسيون خدما 

شهر مشــهد :حوزه خدمات شــهري ،خدمات متعددي مانند فعاليــت سازمانهاي
آتشنشاني ،پاركها و فضاي ســبز ،ميادين ،فردوسها و پسماند را در بر ميگيرد كه در
اينباره قرار اســت خدمات حضوري در اين حوزه تا سال ۱۴۰۲حذف و تمام سامانههاي
خدمات شهري بهصورت آنالين و سيستمي اداره و هوشمندسازي شوند و در اين سيستم

پيشين هم اشاره و عنوان كرد« :مهمترين چالش مديريت
شهري ،موضوع حقوق و دســتمزد بود كه در برخي مواقع
توهشــتمماه جاري شــروع ميشــد و
واريزيها از بيس 
تا پانزده م مــاه بعد طول ميكشــيد .همچنين بعضي از
شهرداران با گرفتن قرض ،اقدام به پرداخت دستمزد كاركنان
ميكردند؛ بنابراين همت اصلي خود را براي حل اين مشكل
گذاشتيم و اكنون بيستوهشتم هرماه حقوق كاركنان بدون
تخلف پرداخت ميشود ».شهردار تهران تأكيد كرد كه اين
چالش از طريق استقرار نظم حل شده است.
تشكيل خزانه واحد

تجميع حسابهاي شــهرداري ،اقدام ديگري است كه
زاكاني در اهميت آن گفت« :موضوع تشكيل خزانه واحد از
آن جهت اهميت دارد كه شهرداري سالها جرأت رفتن به
سمت اين كار را نداشت؛ بنابراين با تمهيدات صورت گرفته
۱۲۰۰حساب شهرداري تهران تجميع و به يك خزانه واحد
تبديل و موجب ايجاد شفافيت شــد ».بهگفته او ،ايجاد و
تحقق خزانه واحد ،كار ارزشــمندي است كه شهرداري
سالها چشمانتظار آن بود.
شيوه انتصاب در شهرداري ميتواند الگو باشد

انتصابات ،موضوع ديگري بود كه شــهردار به آن اشاره
كرد و گفت« :در مورد انتصابات هم ميتوانستيم يك كار
ســليقهاي 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 هيچيك از
انتصابات كشور اين مدل پياده نشده و پيشروترين مدل

سهم نميخواهيم
محمد آخوندي :هدف اصلي شوراي ششم
و اين دوره مديريت شهري خدمت خالصانه
و بيمنت به مردم اســت .متأسفانه برخي از
رسانهها با اهداف سياسي اقدام به نشر اخبار
كذب ميكنند .اين درحالي اســت كه هيچ
درگيري و تنشي ميان شورا و شهرداري نيست
و ما بهدنبال سهمخواهي نيستيم.
سهم 30درصدي بانوان
ناصر اماني :ماده 74قانون برنامه پنجســاله
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 اختصاص30درصد تا پايان برنامه اقدام شود.
اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد.
پيامد يك طرح بر پيكر شهرداري
زهرا شمساحسان :اختيار شوراها بهطور
كامل در متن طرح «اصالح قانون اســتفاده
از خدمات تخصصي و حرفهاي حســابداران
ذيصالح بهعنوان حســابدار رسمي» حذف
شده است كه پيامد آن ورود مستقيم دولت
به امور حسابرسي شهرداريها خواهد بود كه
قطعا بر پيكر شهرداري ضربه ميزند.

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 ميكنند و بهدنبال ايجاد
اختالف بين شورا و شــهردارياند ،اما با وجود اختالف
سليقهها ،هيچيك از اعضاي شورا براي انتصابات به بنده
فشار نياوردند؛ چراكه همگان ميدانند اگر فشار بياورند
به يك ديوار محكم برخورد ميكنند ،اما پيشــنهادها را
دريافت و به كانون ارزيابي منتقل كرديم و در اين مسير
صددرصد مالكها رعايت شدهاست ».زاكاني همچنين

با حذف امضاهاي طاليي و ديدگاههاي غلط به عدالت اجتماعي در اين شــهر دست پيدا
خواهيم كرد.
معصومه آمره ،عضو شوراي اسالمي شهر قم :نظام برنامهو بودجه و نظام فناوري يكي از
اولويتها در شهر قم است .اطالعات و نظام منابع انساني همه بايد با يكديگر مرتبط باشند
بهنحوي كه بهصورت يكپارچه عمل كنند و جزيرهاي 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
ويژگيهاي مثبتي دارد ازجمله كاهش آلودگي محيطزيستي ،كاهش هزينهها ،كاهش
زمان انجام كار و سفر درونشهري و از همه مهمتر افزايش قدرت پاسخگويي و شفافسازي

آزمون عملي آتشنشاني در حال برگزاري است و امسال 16آتشنشان زن هم به
نيروهاي اين سازمان افزوده خواهند شد

آتشنشانان توانمند وارد عمل ميشوند
محمد سرابي

خبرنگار

5هزار نيرو و 133ايستگاه

مكث

نيروي آتشنشانی 5300نفراست كه 5هزار نفر در ايســتگاهها و ۳۰۰نفر براي پشتيباني از آنها خدمت ميكنند .تعداد
ايستگاههاي پايتخت تاكنون به 133مركز رسيدهو بخش بزرگي از شهر را زير پوشش خود دارد .از نظر ارزيابي عملكرد
اين سازمان ميتوان گفت ،مهمترين 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 ميشود و آتشنشاني
تهران خوشبختانه در اين نقطه قرار دارد.

عكس :همشهري /امير پناهپور

آتشنشاني از معدود سازمانهاي شهري است كه
آتشنشاني به جاي مــازاد نيروي انســاني ،بــا كمبود نير و
روبهروست .آزمونهاي ورودي اين سازمان كه در
دو بخش عملي و علمي اجرا ميشــود ،آســان نيســت و تنها
نيروهاي توانمند ميتوانند در آن موفق شوند تا بعدا در مراحل
عملي از توانايي آنها استفاده شود.
امسال بخش عملي آزمونها كه از داوطلبان گرفته ميشود ،از
چند روز پيش آغاز شــدهو از هر 10نفر يك نفر در آن پذيرفته
ميشــود .در اين بخش توانايي جســمي افراد مورد آزمايش
قرار ميگيرد .افرادي كه بهترين امتياز را كســب كنند پس از
طي مراحل اداري ،وارد ســازمان آتشنشاني شهرداري تهران
ميشوند.
مديرعامل سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهري تهران در
گفتوگو با همشهريميگوید« :با توجه به افزايش ايستگاهها
در سطح شــهر و همينطور رسيدن ســالهايي كه تعدادي از
نيروهاي قبلي بازنشسته ميشــوند ،بايد مراحل جذب نيرو را
هر سال انجام دهيم .نيروهايي كه امســال وارد ميشوند نياز

آتشنشاني به نيروی انســاني را تكميل نميكند و قصد داريم
در 5سال آينده بتوانيم هر ســال 200نفر را جذب كنيم .اين
منوط به موافقت شوراي شهر تهران و مجموعه مديريت شهري
اســت ».مهدي داوري ميافزايد« :آزمونهاي ساالنه معموال
زودتر برگزار ميشود اما شــرايط كرونا باعث چندماه تأخير در
اجراي آنها شده است».
اما برخيسازمانهای اداري آنقدر با نيروي انساني مازاد روبهرو
هستند كه قادر به اســتفاده بهينه از نيروهاي خود نميشوند.
برخي از مديران شهرداري اين مشــكل را بارها بيان كردهاند.
داوري در اينباره ميگويد« :در ســالهاي اخير آتشنشــاني
هيچگاه با تراكم نيرو روبهرو نبوده است تا نتواند از آنها استفاده
كند يا نتواند بــه آنها آموزش دهد .ايســتگاهها و نوع تيمهاي
عملياتي كامال تعريف شده هستند؛ زياد و كمبودن ميتواند به
ساختار اين تيمها لطمه بزند».
امسال آتشنشانهاي خانم هم در آزمون عملي شركت كردند.
داوري در اين رابطه ميگويد« :آزمــون عملي خانمها به پايان
رسيده است .تا آخر پاييز ميتوانيم مراحل اداري جذب نيرو را
براي آنها انجام دهيم و آموزشهايي كه الزم است هم تا پايان
سال به اتمام برسد تا وارد كادر عملياتي شوند ».در مراسم روز
آتشنشان كه چندي قبل باحضور شهردار و در مركز آموزش
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صالحآباد جاده بهشــتزهرا برگزار شد ،آتشنشــانان نكاتي
درباره اختالف بيمه كاركنان اين سازمان بيان كردند كه باعث
تفاوتهايي در ميان نيروهاي آن ،حتي تيمهاي يك ايستگاه
ميشــود .بهگفته داوري ،براســاس قانون نميتوان 10سال
سنوات ارفاقي به آتشنشــاناني كه بيمه شهرداري دارند ،ارائه
كرد ،اما آتشنشاناني كه بيمه تأمين اجتماعي دارند ميتوانند از
10سال سنوات ارفاقي استفاده كنند .حدود هزارنفر از كارمندان
آتشنشــاني بيمه تأمين اجتماعي هســتند .عمال يكپنجم
نيروهاي عملياتي سازمان مشكل 10سال سنوات ارفاقي ندارند
اما بقيه بهدليل اينكه بيمهشان شهرداري است ،نميتوانند از
اين 10سال استفاده كنند و فقط شامل 5سال سنوات ارفاقي
ميشوند.
امسال آزمون عملي آتشنشــاني با كمك كارشناسان تربيت
بدني آكادمي ملي المپيــك برگزار ميشــود و در آن توانايي
بدني متقاضي بــراي اجراي ماموريتها ارزيابي ميشــود .در
نهايت در آن 116نفر جذب ميشوند كه 16نفر آنها زن هستند.
انعطافپذيري بدني ،قدرت ،بارفيكس ،حركات تركيبي و دو،
قسمتي از مراحل تعيينشده در آزمون عملي هستند.

ايستگاهها و نردبانهاي جديد

در 4سال گذشته 11ايستگاه آتشنشاني آماده بهرهبرداري شد و
حجم زيادي از دستگاههاي مورد نياز مانند 21نردبان بلندمرتبه
به ناوگان آتشنشاني اضافه شد .يك بخش از تجهيزات نيز لوازم
حفاظت فردي براي آتشنشانان بود .مثال تعداد زيادي لباس براي
آتشنشانان خريداري شد كه قسمتي از آنها مخصوص مقابله با
آتش است.هزار دستگاه تنفسي هم براي آتشنشانان خريداري
شد تا در هنگام عملياتها استفاده كنند .مانند جذب نيرو ،خريد
ي فشــار قوي به
تجهيزات همچنــان ادامه دارد .اخيرا ً پمپها 
بهرهبرداري رسيده كه روي خودروهاي سبك نصب ميشود .در
خودروهاي سبك حجم آب كم است ،اما اين پمپها كمك خوبي
براي اطفاي حريق اســت و قدرت فوقالعادهاي دارد در نتيجه
ميتواند در معابر تنگ و باريك هم حركت كند .در كارگاههاي
ي ميشود تا آتشنشانان بتوانند
آموزشي نيز شرايطي شبيهساز 
در شرايط خاص شهري هم بهكار خود ادامه دهند .پروژه ساخت
يك برج 16طبقه آموزشــي نيز درحال اجراســت كه تا فصل
زمســتان به پايان ميرسد و در آن آتشنشــانها براي اجراي
عمليات در ساختمانهای بلندمرتبه آموزش ميبينند.

بر احياي اداره انتصابات تأكيد كرد.
نقش ۵۰درصدي در تشديد موج واكسيناسيون

شهردارتهران به موضوع واكسيناسيون افراد و ايجاد ايمني
در برابر كرونا هم ورود كرد .بهگفته زاكاني با اقدامات انجام
شده بيش از ۵۰درصد از موج تشديد يافته واكسيناسيون
را مديريت شهري برعهده داشته است .او همچنين افزود:
«روزانه حدود ۲۰۰نفر فوت ميكردنــد و خانوادههاي
زيادي عزادار ميشدند 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
هفتههاي گذشــته اقداماتي براي مهار مشكالت سرما
در شــهر آغاز شــده ،اما فعاليتهاي اجتماعي اساسي
شــهرداري در آستانه آغاز اســت تا پس از ساليان سال
چهره ديگري براي شهر در حوزه اجتماعي داشته باشيم».
بهگفته سكاندار پايتخت ،قرار است به افراد آسيبديده
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 بهعنوان نخ تسبيح
متصل و هماهنگكننده ساير نهادها در اين حوزه باشد».
انتخاب ۹مشاور براي شهردار تهران

شهرداري در دورههاي گذشته حدود 15مشاور داشت كه
بازرسي كل كشور هم در اين مورد تذكر داده بود .زاكاني
در صحبتهايش به اين موضوع اشــاره كرد و از انتخاب
9مشاور خبر داد و گفت« :در اين دوره 9مشاور انتخاب
ميشود كه سعي كرديم مشــاوران فرامعاونتي باشند».
بهگفته او ،تاكنون 3مشاور (مشاور مسئول حوزه شهردار،
مشاور زيستپذيري و آلودگي هوا و مشاور مناسبسازي
شهر) انتخاب شدهاند.
مصوبات شورا

تصويب 2طرح و تعيينتكليف 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 جايگاههاي كوچك سوخترساني در
تهران» تصويب شــد كه به موجب اين طرح زمينهاي
بالاســتفاده نظير لچكيها و زمينهــاي فاقد كاربري
بهعنوان آورده شهرداري بدون انتقال مالكيت به بخش
خصوصي واگذار ميشــود تا جايگاههاي سوخترساني
كوچك در آنها احداث شــود .پس از آن طرح دوفوريتي
«اليحه توقــف اجراي مصوبه اساســنامه 19ســازمان
وابسته به شهرداري به انضمام آييننامه مالي و معامالتي
سازمانهاي 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.

است .ويروس كرونا با وجود مشكالت و محدوديتهايي كه ايجاد كرده ،فرصتي براي حركت
سريعتر و منظمتر به ســمت الكترونيكي و غيرحضوري شدن بسياري از امور شهروندان
فراهم كرده اســت .براي اين منظور برنامهاي در شــيراز براي هوشمندسازي بخشي از
فرايندهاي شهرسازي تا سال 1402براي فاز نخست طراحي شده است.
محمدحســين واثق ،رئيس شوراي اسالمي شهر رشــت :اخيرا ً تعداد محدودي از
تاكسيهاي درونشهري رشت به دستگاه خودپرداز مجهز شدهاند و ما قصد داريم از اين
طريق مشكالت پيرامون مراودات مالي رانندگان تاكسي و مسافر برطرف شود .رشت در
ب افتاده است كه در گذشتههاي
شرايطي در اين حوزه نسبت به ديگر شهرهاي كشور عق 
نهچندان دور با ايجاد و ارائه خدماتي ازجمله نخستين كتابخانه عمومي ،نخستين داروخانه
شبانهروزي و بسياري از نخستينهاي ديگر ،عنوان شهر اولينها را كسب كرده بود.
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دبير ستاد احيا و تعادلبخشي منابع آب ايران در گفتوگو با همشهري:

مسکن

فرونشست ،زیر پای آیندگان را خالی میکند

آغاز ثبتنام مسكن دولتي
از امروز بهمدت يكماه

متقاضياني كه ثبتنا م مسكن ملي آنها در حال
پيگيري است نيازي به ثبتنام مجدد ندارند

چه فرونشست زمين را يك پديده شوم بدانيم يا تهديد ملي ،مســئله اين است كه با ادامه روند
رضا كربالئي
روزنامهنگار
كنوني برداشت آب از سفرههاي زيرزميني در يك افق بلندمدت نه آب كافي براي مصرف داريم و
نه ميتوانيم محصول كشاورزي براي توليد و مصرف داشته باشيم .عبداهلل فاضلي ،دبير اجرايي طرح احيا و تعادلبخشي آبهاي
زيرزميني ايران ميگويد :دستكم 300دشت ايران از مجموع 609دشت دچار پديده فرونشست زمين هستند و اگر مطالعات روي
بقيه دشتها صورت گيرد ،بهاحتمال زياد خطر فرونشست و فروچالهها 80درصد دشتهاي ايران را تهديد ميكند .اين مقام مسئول
در شركت مديريت منابع آب ايران در گفتوگو با همشهري ميگويد :حد معقول برداشت آب از منابع آب زيرزميني ايران 27ميليارد
مترمكعب در سال است و هماكنون بالغ بر 42ميليارد مكعب آب برداشت و بهصورت بيرويه مصرف ميشود .فاضلي همچنين به مقاومتها در برابر انسداد
چاههاي غيرمجاز اشاره و يادآوري ميكند كه دستگاههاي متولي و مسئول بهصورت جزيرهاي عمل ميكنند و راه خودشان را ميروند؛ حتي نمايندگان مجلس
هم مطالبات منطقهاي خودشان را دنبال ميكنند؛ تا جايي كه برخي جلوي انسداد چاههاي غيرمجاز را ميگيرند و برخی نمايندگان بيشتر دنبال منافع و رأي
خودشان هستند و در حوزه وزارت كشور فرمانداري اجازه انسداد چاه را نميدهد .اين گفتوگو را بخوانيد:
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 بهدليل برداشت
بيرويه آب از سفرههاي زيرزميني طي 40تا 50سال
گذشته تاكنون به كشــور تحميل شده و نظير بالهاي
طبيعي سيل و زلزله ،خشكســالي و گردوغبار كشور
را تهديد ميكند .فرونشســت زميــن محصول اعمال
خود ماست و با برداشــت بيش از حد از سفرههاي آب
زيرزميني تراز آب كاهش شديد پيدا كرده و باعث شده
در اغلب دشتهاي كشور فرونشست رخ دهد.
هماكنون وضعيت فرونشست زمين در
كشور چگونه است؟

براساس مطالعات ســازمان زمينشناسي و همچنين
سازمان نقشــهبرداري كشور در 300دشــت ايران از
مجموع 609دشت فرونشست زمين محرز شده است
و اگر در بقيه دشتها هم گزارشي منتشر نشده به اين
دليل بوده كه مطالعات انجام نشده و پيشبيني ميشود
با انجام مطالعات در ساير دشــتهاي كشور ،بيش از
80درصد دشــتها با پديده فرونشست زمين مواجه
شوند و در هيچ دشتي نيست كه كسري مخزن نداشته
باشيم و سطح آب پايين نرفته باشــد .هماكنون هم از
حيث وضعيت برداشت آب از سفرههاي زيرزميني بيش
از ظرفيت آبخوانها ،آب برداشت ميشود.
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 ميگيرد 27ميليارد
مترمكعب در سال باشد؛ درحاليكه هماكنون ساالنه
42ميليارد مترمكعب آب برداشت ميشود .اين شكاف
باعث شده تا تراز آب در سفرههاي زيرزميني پايين برود و
وقتي آب از داخل منافذ دشتها و خلل و فرج آن تخليه
ميشود ،يك فضاي خالي به وجود ميآيد كه سنگيني
و بار اضافه تحميلي به اين دشــتها باعث فرونشست
زمين شده و در برخي دشتها دچار فروچاله ميشود كه
هماكنون به اشكال مختلف خودش را نشان داده است.
نقطه اوج بحران فرونشست بيشتر در
كدام دشتهاي ايران مشاهده ميشود؟

در دشت كبودرآهنگ استان همدان با نوعي فرونشست
در شكل فروچاله مواجه هستيم و يك نقطه از اين دشت
يكباره دچار ريزش ميشود و پايين ميرود كه اين پديده
در دشــتهايي كه زير مخزن آب يا آبرفت سنگهاي
آهكي باشد ،اينطور است كه وقتي تراز آب منفي شود،
يك دفعه با يك فروچاله دايرهايشكل با ابعاد مختلف
مواجه ميشــويم .تصاوير ماهوارهاي 10سال اخير از
دشت كبودرآهنگ نشان ميدهد تعداد فروچالههاي
ناشي از فرونشست زمين از 3به 10افزايش يافته است.
در دشت فيروزآباد اســتان فارس هم همين وضعيت
فروچالهها را شــاهد هســتيم ،اما در اغلب دشتهاي
كشور ،فرونشست بهصورت شــكاف طوالني در زمين
مشاهده ميشود كه نهتنها در اســتان اصفهان كه در
همين استان تهران و دشت ورامين شكافهاي طوالني
زمين اتفاق افتاده است .در استان البرز هم ميبينيم كه
بر اثر فرونشست زمين حتي ساختمانها ترك خورده
است كه نمونه آن را ميتوانيد در مهرشهر كرج ببينيد؛ تا
جايي كه درهاي داخلي ساختمانها بهدليل فرونشست
زمين بسته نميشود و مشكل پيدا كرده است .در دشت

كاشان ما شكافهاي بسيار طوالني را مشاهده ميكنيم
كه طول آن به 40تا 50كيلومتر هم ميرســد .جالب
اينكه در دشت رفســنجان نخستين فرونشست زمين
در دهه 60اتفاق افتاد و االن آبخوان رفســنجان ديگر
رمقي ندارد و نبض آن كور شده است .يكي از پيامدهاي
فرونشست زمين اين اســت كه ظرفيت ذخيرهپذيري
آبخوانها كاهش پيدا ميكند؛ چراكه فضاهاي خالي آن
براي ذخيره آب از بين ميرود و ديگر فضا براي جذب آب
ناشي از بارندگي زيرزمين وجود نخواهد داشت.
اين روزها خبرهــاي نگرانكنندهاي از
فرونشست زمين در اســتان اصفهان بهويژه شهر
اصفهان منتشر شــده كه نشان ميدهد حتي آثار
تاريخي اين شهر هم آسيبهاي جدي ديده است.
وضعيت دشت اصفهان چگونه است؟

ما در اصفهان با 2پديده مواجه هستيم؛ يكي وضعيت
برداشت آب از آبخوانهاست كه همانند بقيه آبخوانهاي
كشور با اضافه برداشت مواجه است و ديگر نقش رودخانه
زايندهرود و تأثير آن بر تغذيه آب اين اســتان اســت؛
چراكه رودخانه زايندهرود اصليترين منبع آبي اســت
كه آبخوانهاي اين شهر را تا گاوخوني تغذيه ميكرده
و زماني كه آب در اين رودخانه جريان داشته ،بخشي از
آب آن به سفرههاي زيرزميني منتقل ميشد و تراز آب
را در آبخوانها در وضعيت معقول نگه ميداشت .االن در
اين شهر نهتنها برداشت آب از آبخوانها ادامه دارد ،بلكه
ورودي آب به زايندهرود متوقف شده و اين شريان اصلي
خشك شده كه نتيجه آن سرعت گرفتن تراز منفي آب
در سفرههاي زيرزميني اين شهر است؛ به همين دليل
سازههاي تاريخي شهر و دشــت اصفهان با يك تهديد
جدي ناشي از فرونشست زمين مواجه شدهاند.
آيا با ادامه روند فعلي برداشــت آب از
سفرههاي زيرزميني كشــور اين احتمال وجود
دارد كه در استانهاي 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 چاههاي
اين مناطق هم باالســت و بيش از حد آب برداشــت
ميشود و به جز در دشت بهشــهر در ساير دشتهاي
شمالي با پديده بيالن منفي آب مواجه نيستيم .البته در
بهرهبرداري آب از منابع زيرزميني استانهاي شمالي با
پديده بيانضباطي شــديد در بهرهبرداري از منابع آب
مواجه هستيم و بيش از حد چاه حفر شده كه ضرورت
دارد اين چاهها ساماندهي شود.
ديوان محاسبات مجلس در گزارش اخير
خود از وضعيت نامناسب انسداد چاههاي غيرمجاز
خبر داده است .دليل عدمپلمب شدن اين چاهها
چيست و چرا برخورد جدي صورت نميگيرد؟

االن بخشي از اشتغال در كشور بر پايه اقتصاد كشاورزي
استوار شده و يكي از علتهاي حفر اين چاههاي غيرمجاز،
خردهمالكي در بخش كشــاورزي است .در اين شرايط
تعداد زيادي مالك زمينهاي كشاورزي هستند و وقتي
نرخ بيكاري باال و اوضاع اقتصاد كشور بد باشد ،كشاورزان
براي امرارمعاش و فعاليت كشــاورزي خود به حفر چاه
بهصورت غيرمجاز يا بهرهبرداري بيش از حد از منابع آبي
روي ميآورند و دولت هم نيرو و امكان نظارت بر تمامي
اين چاهها در سراسر كشور را ندارد .وقتي هم بخواهيم
اين چاهها را ببنديم با مشكالت زيادي مواجه هستيم؛
چون از دادگاه بايد حكم گرفته شــود .در اجراي احكام
هم نيروي انتظامي بايد همكاري كند كه در اغلب موارد با

تأخير اين كار صورت ميگيرد يا اينكه نيروي كافي وجود
ندارد و از سوي ديگر عمده صاحبان اين چاهها بهدليل فقر
اقتصادي مقاومت ميكنند يا اينكه آدمهاي 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 جديتر شود.
براي مقابله با فرونشســت زمين چه
اقدامي بايد انجام شود و تا چه زمان فرصت هست؟
آيا منابع بودجهاي كفاف ميدهد؟

در بحث تعادلبخشي بايد به سمت حل ريشه مشكالت
حركت كنيم و در گام اول اقتصاد و معيشت افراد شاغل
كه زندگيشان وابسته به چاههاي آب كشاورزي است،
تامين شود و سرمايهگذاري در بخش كشاورزي شامل
گلخانهها ،مجتمعهاي كشاورزي و دامداري بهگونهاي
افزايش يابد كه پوششدهنده نياز معيشتي كشاورزان
باشــد تا با مصرف آب كمتر ،برداشت بيشتر محصول
صورت گيرد و سطح درآمدي كشاورزان بهبود پيدا كند
تا در ادامه چاههاي غيرمجاز پر شود .در بخش تخصيص
اعتبارات هم شاهد عملكرد ضعيف هستيم و اعتبارات
به هيچوجه كفاف 15پروژه تعادلبخشي منابع آبهاي
زيرزميني را نميدهد و اين پروژهها بهصورت زنجيرهاي
وابسته به هم هستند و منابع اعتباري كافي بايد براي
تكميل اين فرايند تخصيص يابد.
در طــرح تعادلبخشــي 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؛ بهنحوي
كه هم اقتصاد كشاورزان دچار خدشه نشود و هم اينكه
به ســمت توليد محصوالت كمآب طلب برويم .ما بايد
اقتصاد كشاورزي را به سمت اقتصاد كشاورزي صنعتي
و تجاري سوق دهيم و خامفروشي و آبفروشي نكنيم
و با كاهش مصرف آب ،درآمد بيشتري كسب كنيم تا
اضافه برداشت آب از آبخوانهاي 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 اينكه برداشت آب از چاههاي
كشــاورزي را از 42ميليارد مترمكعــب به 27ميليارد
مكعب در سال كاهش دهيم .در غير اين صورت محكوم
به نابودي و خاليشــدن ســفرههاي آب زيرزميني و
مواجهه با فرونشستهاي بيشتر هستيم .در اين شرايط
نه ديگر آبي خواهيم داشت و نه امنيت غذايي.

دســتگاههاي متولــي و مســئول
بهصورت جزيرهاي عمل ميكنند و راه
خودشان را ميروند؛ حتي نمايندگان
مجلس هــم مطالبــات منطقهاي
خودشان را دنبال ميكنند و برخي
جلوي انســداد چاههاي غيرمجاز را
ميگيرند و برخی نمايندگان بيشتر
دنبال منافع و رأي خودشان هستند

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

بايد ببينيم دنيا چه كار كرده اســت .برخي كشورها با
برداشت و استفاده صحيح از آب به كشورهاي برتر در
صادرات محصوالت كشــاورزي تبديل شدهاند .ما نياز
به آموزش ،منابع مالي و عــزم جدي براي تغيير داريم.
اين تغيير شدني است؛ به شرطي كه يك مجموعه واحد
تصميمگيرنده باشد و سياستها و استراتژي متناقض
را به اجرا نگذارند.
آيــا اراده و تصوير مشــتركي در بين
دستگاههاي متولي ازجمله وزارتخانههاي نيرو و
جهادكشاورزي و كشور درخصوص بحران پيشرو
و راه برونرفت از آن وجود دارد؟

متأسفانه آنچه در عمل مشاهده ميشود ،چنين درك
و تصوير مشتركي وجود ندارد و دستگاههاي متولي و
مسئول بهصورت جزيرهاي عمل ميكنند و راه خودشان
را ميروند؛ حتــي نمايندگان مجلس هــم مطالبات
منطقهاي خودشــان را دنبال ميكنند و برخي جلوي
انســداد چاههاي غيرمجاز را ميگيرند و برخی از آنها
بيشتر دنبال منافع و رأيشان هستند .در حوزه وزارت
كشــور وقتي فرمانداري اجازه انسداد چاه را نميدهد،
درواقع ميخواهد ميز و صندلي خودش را حفظ كند.
وزارت نيرو هم سياست خودش را دنبال ميكند 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
بيرويه آب مواجه هستيم؟

به اندازه كافي قانــون داريم ،ولي متأســفانه در حوزه
اجراي قانون لنگ ميزنيم .البته در گذشــته قوانين بد
هم داشــتهايم؛ مثل قانوني كه در سال 84درخصوص
بخشودگي حق بهرهبرداري از چاههاي كشاورزي اتفاق
افتــاد و آب را رايگان و بيارزش 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 .مشــكل اصلي اينجاست كه هيچ كاري
متناسب با ظرفيتها تعريف نكردهايم و صنايع فوالدي
را در دل كوير ايجــاد ميكنيم و جمعيت هم در همين
مناطق سكونت پيدا ميكند كه نتيجه آن افزايش نياز
به آب شرب و آب صنايع است و در نهايت سفرههاي آب
زيرزميني خالي ميشود؛ درحاليكه در دنيا همه صنايع
بزرگ را به ســواحل منتقل كردهانــد و از ظرفيتهاي
شيرينسازي آب دريا اســتفاده ميكنند ،اما در ايران
ميخواهيم هزار كيلومتر خط انتقال آب شيرين شده از
دريا به استانها و مناطق كويري و كمآب اجرا كنيم .با
چه هزينهاي و كدام منابع مالي اين كارها را ميكنيم؟ راه
درست انتقال صنايع بزرگ و آببر به ساحلها و كاهش
فشار روي آبخوانها و سفرههاي آب زيرزميني است.
ايدهاي مطرح شــده مبنــي بر اينكه
سرمايهگذاري و برداشت آب با حفر چاههاي عميق
دستكم براي تامين آب شرب در برخي استانها
صورت گيرد .ارزيابي شما چيست؟

از نظر كارشناسي مطالعات كافي و دقيقي صورت نگرفته
است و بدون مطالعات نبايد به سمت حفر چاههاي ژرف
برويم .بايد دقيق و همهجانبه بررسي كنيم و ظرفيتها
و هزينه تمامشده محاسبه شود كه وقتي ميخواهيم از
عمق 2500تا 3000متري آب شرب استخراج و آن را
شيرينســازي كنيم ،هزينه آن چقدر خواهد بود و آيا
مقرون بهصرفه است يا نه.

مجلس بهتازگي 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 دادهاند .از حيث
منابع آبي اين رويكرد چه پيامدهايي خواهد داشت؟

پيش از اين در مسئوليت مدير بهرهبرداري از منابع آب
زيرزميني خيلي تالش كرديم؛ چراكــه با اين رويكرد
بهدنبال تجزيه زمينهاي كشــاورزي ميرويم كه يك
تهديد جدي عليه منابع آبي كشــور خواهــد بود .به
جاي تجزيه بايد دنبال يكپارچهسازي باشيم .برآوردها
نشان ميدهد در يك استان مثل ســمنان ،براي يك
چاه حدود 300اســتخر ايجاد كردهاند و تلفات تبخير
آب در استخرهاي كشــاورزي در همين استان حدود
100ميليون مترمكعب است؛ درحاليكه ما ميلياردها
تومان هزينه ميكنيم تا يك ســد بسازيم؛ آنهم براي
جمعآوري يك ميليون مترمكعــب آب .اين وضعيت
تلفات آبي توجيهپذير نيســت و به جاي برنامهريزي
بيشتر دنبالهروي است و نشانهاي از سياستگذاري ديده
نميشود و اجازه ميدهيم هر كسي كار خودش را بكند.
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 اينكه با برنامه در جهت اســتفاده
بهينه از منابع آب و خاك همه دستگاهها همسو با هم
حركت كنند.

هماكنون شــهرهاي زيادي در ايران با
تنش آبي مواجه هستند .با ادامه روند كنوني فكر
ميكنيد نزاع بر ســر آب در آينده تشديد خواهد
شد؟

يكي از پيامدهاي كمبود آب ،بروز تنشهاي اجتماعي
اســت .شــك نكنيد هرجا كه كمبــود آب رخ دهد با
حاشيهنشيني در كالنشهرها مواجه خواهيم شد؛ چون
با خشك شدن چاههاي كشاورزي ،مهاجرت به شهرها
و كالنشهرها تشديد ميشــود و در مناطقي هم كه با
كمبود آب مواجه شويم ،قطعا منازعات بر سر آب بسيار
شديدتر خواهد شد كه نتيجه آن آسيبهاي 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 بيرويه آب دست و پنجه نرم ميكنند و از نظر
مصرف آب تجديدپذير رتبه اول را داريم .در مناطقي از
جهان كشورها با پديده فرونشست مواجه هستند؛ مثال
در كاليفرنياي آمريكا فرونشســت رخ داده كه قانوني
را تصويب كردند كه هدف آن احياي آبخوانهاســت و
بهشدت دنبال اجراي آن هستند .حتي در يكي از مناطق
ژاپن سياســتي را براي حل چالش فرونشست زمين
در پيش گرفته و سازمان مديريت آبهاي زيرزميني
را تشــكيل دادهاند كه بايد از آنها الگــو بگيريم .طرح
تعادلبخشــي ايران يك طرح جامع است و فقط بحث
ايجاد يك اعتماد بين بهرهبرداران و دولت مطرح است
كه بايد آن را جديتر بگيريم و همه در اين مســير گام
برداريم .هدفگذاري ما اين اســت كه برداشت آب در
بخش كشاورزي را از 42ميليارد مترمكعب به 27ميليارد
مكعب در 20سال آينده كاهش دهيم.

تغيير قيمت خودرو در دستور كار
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت اعالم كرد :شــرايط براي واردات خودروي
خودرو
خارجي فراهم نيست و قيمت جديد خودروهاي وطني نيز بهزودي و بعد از اعالم
نرخ تورم بخشي از سوي بانك مركزي ،اعالم خواهد شد .به گزارش همشهري،
ي صنعت خودرو با اشاره به اينكه شوراي نگهبان
محسن صالحينيا در پنجمين ميز داخليساز 
ايرادهايي براي طرح واردات خودرو مطرح كرده و بهويژه 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 هماكنون فراهم نيست.
او درباره برنامه صادراتي وزير صنعت براي صادرات يكميليون دستگاه خودرو تا سال۱۴۰۴
نيز اظهار كرد :برنامهاي در اين زمينه با همراهي خودروسازان ،قطعهسازان ،مجموعهسازان
و وزارت صنعت در حال تدوين اســت كه پس از تدوين نهايي جزئيات آن به استحضار عموم
خواهد رسيد .صالحينيا همچنين در مورد وضعيت خودروهاي ناقص گفت :در اين خصوص
مقرر شــده تا آخر آبان بخش عمدهاي از اين خودروها از كف پاركينگ خودروسازان خارج
شوند و در آينده نزديك نيز خودروها حداكثر  ۱۰تا ۱۵روز مجاز به ماندن در كف پاركينگ
خودروســازان خواهند بود .بهگفته 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 قيمتها را وابسته
به شرايط كالن اقتصادي و نرخ تورم دانست و اعالم كرد :بانك مركزي تا پايان هفته نرخ تورم
بخشي را اعالم ميكند و بر اين اساس قيمت خودرو نيز بهزودي مشخص خواهد شد .بهگفته
صالحينيا ،با توجه به اينكه قرار بود قيمت خودرو بهصورت ۶ماهه تغيير كند ،هماكنون برنامه
تغيير نرخ خودرو در دستور كار قرار گرفته است .معاون وزير صنعت درخصوص اثرات احتمالي
تغيير رئيس شوراي رقابت در وضعيت قيمتگذاري خودرو نيز گفت :شوراي رقابت يك نهاد
حقوقي است و بهعنوان يك ركن حقوقي در تعيين قيمت خودرو نقش دارد و تغيير رياست
اين شورا نميتواند تأثير خاصي بر قيمتگذاري داشته باشد.

افرادي كه 4شــرط كلي براي دريافت يارانههاي مسكني دولت را
دارند از امروز بهمدت يكماه ميتوانند با مراجعه به سامانه وزارت
راه و شهرسازي براي واحدهاي مســكوني قانون جهش توليد كه
بهصورت مشاركت در ساخت احداث ميشود در شهر محل اقامت
خود اقدام كنند .محمود محمودزاده ،معاون وزير راه و شهرسازي در
گفتوگو با همشهري تأكيد كرد :متقاضيان فاز آخر مسكن ملي كه
هنوز درخواست آنها در سامانه مربوط نهايي نشده ،نياز به ثبتنام
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
ثبتنام مسكن جهش توليد به نشــاني  saman.mrud.irاز امروز
فعال ميشــود و تا يكماه آينده امكان ثبتنــام متقاضيان در اين
سامانه وجود دارد؛ اما درنهايت فقط تقاضاي متقاضيان واقعي مسكن
دولتي يعني كســاني كه «فرم ج» آنها سبز باشد(از امكانات دولتي
و يارانهاي زمين و مسكن و تســهيالت استفاده نكردهاند) ،مالكيت
خصوصي ندارند ،متأهل يا سرپرست خانوار هستند و حداقل ۵سال
سابقه سكونت در شــهر مورد تقاضاي مسكن را دارند ،مشمول اين
قانون ميشوند و ساير تقاضاها مردود است.
شهرهاي مشمول ثبتنام مسكن

اولين مرحله ثبتنام واحدهاي قانون جهش توليد مســكن ،بيشتر
مربوط به شــهرهايي اســت كه تاكنون امكان تأمين زمين در آنها
وجود نداشته و اكنون شرايط احداث پروژهها مهيا شده است .آنگونه
كه معاون مســكن و ساختمان وزير راه و شهرســازي ميگويد :در
شهرهايي كه زمين براي آنها در اين مرحله تأمين نشده ،بهمحض
تأمين اراضي ،يك دوره جديد ثبتنام آغاز ميشــود و متقاضياني
كه شهر مورد تقاضاي آنها در اين دوره از ثبتنام در ليست شهرها
نيســت بايد منتظر تأمين اراضي در شــهر مورد تقاضا باشند .در
اطالعي ه معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي تصريح شده است كه
ثبتنامكنندگان طرح اقدام ملي نيز مشمول تمام مزاياي موجود در
طرح قانون جهش توليد مسكن خواهند شد و تفاوت ماهيتي از نظر
مزايا براي متقاضيان مسكن ملي و مسكن جهش توليد وجود ندارد؛
بهگونهاي كه درنهايت ،پروژهها طبق زمانبندي تحويل متقاضيان
خواهد شد .نكته قابلتوجه اين است كه هنوز تكليف آخرين دور از
ثبتنام متقاضيان مســكن 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 ميكند كه ثبتنام
قبلي اين افراد معتبر و در حال پيگيري است و اين افراد هيچ نيازي
به ثبتنام دوباره در ســامانه جديد ندارند ضمــن اينكه پروژههاي
مربوط به اين ثبتنامها نيز مشمول تسهيالت و مشوقهاي قانون
جهش توليد خواهد بود .او در پاسخ به سؤال ديگر همشهري در مورد
وضعيت سپردهگذاران صندوق مسكن يكم ،تأكيد كرد :پيشنهادهاي
وزارت راه و شهرسازي براي كمك به اين دسته از متقاضيان واقعي
مسكن به شورايعالي مسكن ارائه شده و دوباره در جلسه آتي اين
شورا تأييد نهايي پيشنهادها را پيگيري خواهيم كرد.
جزئيات ثبتنام مسكن دولتي

معاونت مســكن و ســاختمان وزير راه و شهرســازي اعالم كرده
اســت :ســامانه اجراي قانون جهش توليد مســكن به نشــاني
 saman.mrud.irاز امروز فعال ميشود و حداقل تا يكماه امكان
ثبتنام متقاضيــان بدون هيچ محدوديتي وجود خواهد داشــت؛
اما بعد از اتمام مهلت يكماهه ثبتنام ،ســامانه بسته و بررسي و
پيرايش اطالعات آغاز خواهد شــد كه در اين مرحله فقط ثبتنام
افراد واجدان شرايط به مرحله بعدي منتقل ميشود .محمودزاده
ميگويد :شــرايط ثبتنام براي متقاضيان واحدهاي قانون جهش
توليد مسكن همان 4شرطي است كه در طرح اقدام ملي مسكن نيز
مورد تأكيد بوده و همواره شرط اعطاي تسهيالت دولتي محسوب
ميشــود؛ ازاينرو فقط افرادي كه اوال «فرم ج» آنها ســبز است
يعني از ســال 57هيچيك از امكانات و يارانههاي زمين و مسكن و
تسهيالت دولت در حوزه مسكن را دريافت نكردهاند ،ثانیا در شرايط
فعلي مالكيت خصوصي مسكن ندارند از سال 84نيز هيچ مالكيتي
براي آنها نشده است ،ثالثا متأهل يا سرپرست خانوار هستند و مورد
چهارم ،حداقل ۵سال در شهر مورد تقاضاي مسكن سابقه سكونت
دارند ،متقاضي واجد شرايط دريافت مسكن دولتي شناخته خواهند
شــد .البته از مجموع اين شروط 4گانه3 ،شــرط در مرحله پايش
اطالعات متقاضيان مورد بررسي قرار ميگيرد و شرط چهارم يعني
سابقه 5سال سكونت ،پس از معرفي متقاضي براي مراجعه حضور
به ادارات كل راه و شهرسازي استانها يا ساير دستگاههاي كارگزار
و مجري ازجمله بنياد مســكن ،با ارائه مدارك ســكونتي ،بررسي
خواهد شد .درنهايت متقاضياني كه صحت مدارك آنها تأييد شده
باشد براي افتتاح حساب سپرده مسدودي به نام خود به نظام بانكي
معرفي ميشوند و در ادامه به پروژههاي شــروع شده و يا در حال
احداث معرفي خواهند شد.
جزئيات وام و يارانه مسكن دولتي

براســاس قانون جهش مســكن ،زمين دولتــي اختصاصيافته به
متقاضيان 5دهك پاييني جامعه رايگان خواهد بود و اين دســته از
متقاضيان فقط بايد نســبت به واريز آوردههاي نقدي و بازپرداخت
اقساط وام بانكي در سالهاي بعد اقدام كنند؛ اما مابقي متقاضيان
بعد از تحويل مســكن ،ارزش روز زمين را با سازوكاري كه از سوي
دولت مشخص خواهد شد ،طي اقساط 5تا 10ساله بهحساب خزانه
واريز خواهند كرد .در مورد تســهيالت بانكي نيز آنگونه كه معاون
مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي ميگويد :براساس قيمت
تمامشده 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 مسكن ،نسبت به تخصيص يارانه سود به متقاضيان بهخصوص
در دهكهــاي كمدرآمد اقدام خواهد كرد .پيــشاز اين وزير راه و
شهرسازي اعالم كرده بود كه سقف وام مسكن دولتي به 400ميليون
تومان افزايش يافته و محمودزاده نيز ميگويد :پيشــنهاد افزايش
تسهيالت بهنحوي بوده كه بتواند ۵۰درصد هزينههاي ساختوساز
را پوشش دهد.
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رشد قيمتهاي جهاني
فرصتي براي صعود بورس
بورس
با تداوم بحران انرژي و عبور قيمت نفت از
مرز 85دالر ،قيمت مواد پايه در جهان هم
در حال افزايش است .برآورد ميشود با
افزايش قيمــت اين محصــوالت در جهــان ،درآمد
شركتهاي صادراتمحور بورس هم افزايش يابد و چون
اين شركتها ســهم مهمي از ارزش بورس را در اختيار
دارند ،هر نوع افزايش درآمد اين شركتها ميتواند منجر
به رشد شاخصهاي بورس شود.
بهگزارش 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 نيروگاههــاي برقابي در جهــان كاهش يابد ،به
همين دليل نيروگاهها به ســمت مصرف گاز طبيعي و
گاز مايع طبيعي رفتهاند ضمن اينكه با نزديكشــدن
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؛ بهطوري كه هماكنون اقتصادهاي
بزرگ دنيا ازجمله اروپــا نگران كاهش ذخاير الانجي
خود در زمستان هستند كه ميتواند منجر به كمبود گاز
در اين فصل سرد شود .به همين دليل برخي مؤسسات
تحقيقاتي آمريكا بهتازگي اعــام كردهاند كه احتماال
نيروگاهها بهويژه در اروپا بهدليل كمبود گاز در زمستان
مجبور خواهند شد به سمت ســاير سوختها ازجمله
نفت حركت كنند.
همين موضوع احتماال ظرف ماههاي آينده منجر به رشد
بيشتر قيمت نفت و حتي زغالسنگ خواهد شد .اين در
حالي اســت كه اكنون قيمت نفت از مرز 85دالر عبور
كرده است ،اما اين همه ماجرا نيست .بهدنبال افزايش
قيمت انرژي در جهان ،قيمت ساير محصوالت جهاني
ازجمله مواد پايه يا كاموديتي هم افزايش يافته است.

افزايش قيمت مواد پايه

بهدنبال رشد قيمت انرژي در سطح جهان ،ابتدا قيمت
محصوالت پتروشيمي در جهان افزايش يافت و بعد از
آن رشد قيمتها به ساير بازارها ازجمله بازار محصوالت
فلزي هم كشيده شد .اين رشد قيمتها به ميزاني است
كه در برخي بازارها ركوردهاي تازهاي به ثبت رســيده
است .سرعت رشد قيمتها به حدي است كه منجر شد
ديروز قديميترين شــاخص تركيبي كاموديتي دنيا با
عبور از ركورد قبلي خود در سال 2011به باالترين سطح
تاريخياش برسد .اين شاخص كه از سال 1967محاسبه
ميشود ،نشــان ميدهد كه قيمت مواد پايه در جهان
امروز 6.3برابر سال 1967است.
مواد پايه نقش مهمي در اقتصاد جهان دارند و تغييرات
قيمت آنها كل اقتصاد جهان را تحتتأثير قرار ميدهد؛
بهطوريكه برآورد ميشــود 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 ميكند.
ايران يكي از كشورهاي صادركننده مواد پايه يا كاموديتي
در سطح جهان است و افزايش قيمت اين مواد درآمدهاي
ارزي ايران را افزايش ميدهد .هماكنون ســهام بخش
مهمي از صادركنندههــاي مهم مواد پايــه در بورس
دادوستد ميشود و ميتوان برآورد كرد با افزايش قيمت
مواد پايه در جهان ،درآمد اين شركتها با شيب صعودي
زيادي مواجه شــود .همين حاال آمارها از ميزان درآمد
اين شــركتها نشــان ميدهد كه درآمد شركتهاي
توليدكننده محصوالت پتروشــيمي و فلزات بهسرعت

در حال رشد است كه برخي از داليل آن به رشد قيمت
جهاني محصوالت اين شركتها بازميگردد .اطالعات
موجود نشان ميدهد كه فقط در نيمه نخست سال درآمد
توليدكنندههاي مهم پتروشيمي كه سهامشان در بورس
دادوستد ميشود ،به رقم بيسابقه 90هزار ميليارد تومان
رسيده است.
ميزان رشد قيمتها

آمارها نشــان ميدهد سرعت رشــد قيمتها در بازار
مواد پايه متفاوت بوده اســت اما اين رشــد قيمتها
اكنون و بعد از چند هفته به همه بازارها ســرايت كرده
و منجر به رشد قيمت محصوالتي ازجمله اتانول ،اوره،
متانول و انواع پلياتيلنشده است .با اين حال ،بيشترين
رشــد قيمت در بازار محصوالت پتروشيمي مربوط به
پلياتيلن بوده است؛ بهطوري كه قيمت هر تن پلياتيلن
سبك خاورميانه با رشدهايي كه در چند هفته گذشته
داشته ،اكنون به 1640دالر در هر تن رسيده است .اين
بهمعناي آن است كه قيمت پلياتيلن بهعنوان يكي از
پركاربردترين محصوالت پتروشيمي در يكماه گذشته
270درصد دالر رشد كرده است.
اين رشد قيمت اما فقط شامل محصوالت پتروشيمي
نيست .ظرف چند روز گذشــته موج رشد قيمتها به
بازار فلزات هم رسيد و روز گذشــته قيمت روي از مرز
3700دالر گذشــت و هر تن آلومينيوم با ثبت ركورد
تازهاي به مرز 3200دالر رســيد .قيمت ســاير فلزات
ازجمله مس نيز در حال رشد است و برآورد ميشود با
توجه به كاهش سطح عرضه حتي در روزهاي آينده با
رشد بيشتري مواجه شوند .اين موضوع ميتواند بهطور
مستقيم درآمد شــركتهاي توليدكننده محصوالت
پتروشيمي و فلزي و حتي معدني را در ايران تحتتأثير
قرار دهد .ضمن اينكه برآورد ميشود رشد قيمت نفت
نيز بهطور مستقيم بر درآمد پااليشگاه تأثير بگذارد.
اثر رشد قيمتهاي جهاني بر بورس

تجارب سالهاي گذشته نشان داده است كه رشد قيمت
جهاني مواد پايه با يك تأخير منجر به نوسان شاخصهاي
بورس ميشــود .علت اين موضوع اين است كه نوسان
قيمت جهاني مواد پايه روي ارزش ســهام شركتهاي
صادراتمحور كه عمدتا صادركننده مواد پايه هستند،
تأثير ميگذارد و چون اين شــركتها بخش مهمي از

بهدنبال افزايش قيمت نفت ،قيمت
جهاني مواد پايه و فلزات هم با رشد
مواجه شدند و اين ميتواند زمينه
رشد بورس را فراهم كند

ارزش بازار سهام را در اختيار دارند ،نوسان قيمت سهام
اين شركتها منجر به نوسان شاخص بورس ميشود.
اميرعلي اميرباقري ،يك كارشــناس بازار ســرمايه در
اينباره گفت :زماني كه قيمتهاي جهاني مواد پايه يا
كاموديتيها دستخوش تحول ميشود ،اين اتفاق همانند
اهرمي ميتواند در سودسازي شركتها تأثيرگذار باشد
و فعاالن بازار ســرمايه بايد به اين مسئله توجه جدي
داشته باشند.
او با تأكيد بر اينكه سرمايهگذاران بايد اكنون توجه زيادي
نسبت به قيمتهاي جهاني داشته باشند ،اضافه كرد:
براساس پيشبينيهاي صورتگرفته بهنظر ميرسد كه
در فصل پاييز و زمستان با بحران انرژي بهخصوص در
حوزه گاز مواجه شويم كه همين موضوع ميتواند منجر
به رشد بيشتر قيمتها در بازار مواد پايه شود.
وليد هالالت ،يك كارشناس بازار سرمايه هم در اينباره
گفت :با افزايش قيمت نفت ،بهاي تمامشده محصوالت با
شتاب بيشتري حركت ميكند و بهدنبال آن محصوالت
پااليشي و پتروشــيمي در بازار داخلي نيز در وضعيت
بهتري قرار خواهند گرفت ،اما درنظر داشــته باشيد،
افزايش قيمتها از يك نقطهاي ،بــا افت تقاضا مواجه
ميشــود .بنابراين ميتوان گفت وضعيت كنوني براي
سرمايهگذاران با افق ديد ميانمدت جذاب است ،زيرا
با افزايش بيش از حد قيمت نفت ،ممكن است با روندي
معكوس در قيمتها ناشي از كاهش تقاضا مواجه باشيم؛
موضوعي كه به نفع سرمايهگذاران نيست.
بهگفته او ،درنظر داشته باشيد كه با رشد دوباره قيمتها،
تعادل عرضه و تقاضــا از بين مــيرود .در اين نقطه تا
قيمتها بخواهند دوباره به روال عادي برگردند ،شاهد
يك هيجان و نوسان رفت و برگشتي جديد در قيمتهاي
جهاني خواهيم بود؛ اين روال زمانبر است و ممكن است
تا سال آينده به طول بينجامد.
اين كارشناس بازار سرمايه ،اضافه كرد :بهنظر من بهتر
اســت از اين نقطه به بعد ،قيمتهــاي جهاني افزايش
بيشتري نداشته باشد و روال جهاني بهطوري پيش رود
كه مشكل انرژي تا حد زيادي رفع شود ،تا سرمايهگذاران
در حوزه فلزات و كاموديتيها 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 كاموديتيها به مرور تحتتأثير قرار
خواهد گرفت.
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ارز  4200توماني در پايان راه

ستاد اقتصادي دولت ،طرح پرداخت كارت اعتباري بهجاي ارز ۴۲۰۰توماني به مردم را بررسي ميكند
بهنظر ميرسد باالخره بعد
دالر
از چندسال ،يك اجماع بر
سر حذف ارز 4200توماني
بهوجود آمده و بــه گفته رئيسجمهور و
وزير اقتصاد قرار اســت ارز 4200توماني
بهزودي حذف شود .آنطور كه وزير اقتصاد
و نمايندگان مجلس ميگويند دولت قرار
است از منابعي كه از محل حذف اين ارز
بهدســت ميآيد به مردم كارت اعتباري
بدهد.
به گزارش همشــهري ،در 5دهه گذشته
تصميمهاي غيراقتصادي زيادي در ايران
گرفته شده كه آثار زيانباري براي جامعه
ايراني داشته است اما دالر 4200توماني
از آندســت تصميمهايي بود كه جنبه
اجتماعي و رســانهاي پيدا كرد .سياست
تخصيــص ارز 4200توماني به كاالهاي
اساسي درست يكماه قبل از خروج آمريكا
از برجام در فروردينماه 1397آغاز شــد
و دولت از اين طريق قصد داشــت نسبت
به سياســتهاي تحريمي دونالد ترامپ
پيشدســتي كند؛ چراكــه تحريمهاي
مالي ،ورود ارز به كشور را نشانه رفته بود و
مانع از ورود آن حتي از سوي كشورهاي
همسايه ميشــد .با وجود اين بسياري از
اقتصاددانان هشدار دادند كه تخصيص ارز
4200توماني راهكار درستي براي مقابله
با تحريمها نيســت و ايران نيز بايد مانند
مسكو سياست تخصيص ارز شناور را براي
مقابله با تحريمهاي آمريكا در پيش بگيرد،
اما دولت به اين انتقادها گوش نكرد .بيش
از 40ماه است كه سياست تخصيص ارز
4200توماني دنبال ميشود و اين سياست
بهعنوان يك ارث براي دولت ســيزدهم
برجاي گذاشته شد و از دولت جديد انتظار
ميرفت كــه تكليف اين ميراث شــوم را
روشن كند .حاال آنطور كه رئيسجمهور
و وزير اقتصاد گفتهاند بحــث حذف ارز
4200توماني قطعي است.
حذف ارز 4200توماني

آنطــور كــه ســیدابراهيم رئيســي
دوشنبهشــب اعالم كرد ،براي بررســي

حذف ارز 4200توماني جلســات زيادي
برگزار شــده و اجماع براي حذف اين ارز
ايجاد شده اســت .رئيسجمهور گفت:
«براي بررسي حذف دالر ۴۲۰۰توماني
جلســات مختلفي برگزار كردهايم؛ همه
واقفند كــه ارز ۴۲۰۰تومانــي به جيب
دالالن ميرود .ايــن موضوع بايد اصالح
شــود .ما اين كار را با غافگيــري دنبال
نميكنيم و به بازار و اقتصاد شــوك وارد
نخواهيم كرد».
بهدنبال ســخنان رئيسجمهور ،ديروز
احســان خاندوزي ،وزير اقتصــاد هم از
حذف ارز 4200توماني ســخن گفت و
توضيح داد :مدتهاســت موضوع حذف
ارز 4200توماني مطرح است اما اجرايي
نميشود و اين روند بايد تغيير كند .نبايد
مانع فعاليت مولد بود ،بلكه بايد هدايتگر
مسير توسعه باشــيم .تصميمگيري در
برخي نهادها به جيــب فعاالن اقتصادي
هزينه بسياري را تحميل ميكند و قدرت
رقابت را كاهش ميدهد.
هنوز مشخص نيســت در 40ماه گذشته
تحتتأثير تخصيــص ارز 4200توماني
چه ميزان ارز بين دالالن توزيع شده ،اما
محاسبات و پژوهشهاي انجامشده نشان
ميدهد كه تخصيص اين ارز براي واردات
كاالهاي اساســي هيچ نقشي در كاهش
تورم نداشته است.
هادي قوامي ،معــاون وزيــر اقتصاد در
اينباره ميگويد :ميانگين شاخص تورم
در 3ســال اخير بيش از ۱۲۰درصد بود،
درحاليكه در اقالم مهم ســبد خانواده

ماننــد گوشــت گوســفند۱۸۶ ،درصد
افزايش قيمت داشــتيم كه نشاندهنده
آن است چيزي از ارز ترجيحي عايد سفره
مردم نشده اســت .بهگفته او تخصيص
اين ارز ،موجب خســارات متعدد ديگري
مانند هدررفت منابع ارزشــمند ارزي به
بيثمرترين شــكل و توزيع وسيع رانت
شده است.
اين اطالعــات نشــان ميدهــد كه در
ماههاي گذشته رانت زيادي با توزيع ارز
4200توماني بين عــدهاي خاص توزيع
شــده و اكنون دولت با حــذف اين ارز از
هدررفت منابع ارزي جلوگيري ميكند و
اين منابع ارزي در حسابهاي دولت باقي
خواهد ماند.
راهكار جايگزين

آنطور كه خبرها نشــان ميدهد پس از
حذف ارز 4200توماني قرار است دولت از
محل منابعي كه با حذف ارز 4200توماني
بهدســت ميآيد ،به مردم كارت اعتباري
بدهد .منابع خبری همشهری میگویند
تنها در این میان زمان اجرای طرح و تعداد
افراد مشمول این طرح هستند که هنوز
بین سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد برسر
آن به توافق نرسیدهاند .آیا همه مردم ایران
این کارت اعتباری را دریافت میکنند یا
فقط یارانهبگیرها؟
اين موضوعي بود كــه ديروز وزير اقتصاد
هم به آن اشــاره كرد و گفت :پيشــنهاد
پرداخــت كارت اعتبــاري به جــاي ارز
۴۲۰۰تومانی به مردم در ستاد اقتصادي
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دولت در حال بررسي است .براساس اين
طرح قرار اســت يارانهاي كه در قالب ارز
4200توماني براي خريد كاالهاي اساسي
اختصاص پيدا ميكرد بهطور 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 ميشود چقدر است اما
محمدرضا پورابراهيمي ،رئيس كميسيون
اقتصادي روز گذشــته در اينباره گفت:
پيشنهاد مشــخص ما به دولت اين است
كه اين مبلغ بهصــورت مابهالتفاوت و در
قالب كارتهاي اعتبــاري به خود مردم
داده شــود تا عدالت در مصرف سرانه در
كشــور برقرار شــود؛ البته اختصاص ارز
ترجيحي به تعدادي از كاالهاي اساســي
مثل دارو ،آرد و گنــدم به قوت خود باقي
خواهد ماند ،اما مابهالتفاوت ارز ترجيحي
برخي ديگر از كاالهاي اساسي بهصورت
كارتهاي اعتبــاري در اختيار مردم قرار
ميگيرد و بستر اجراي اين طرح در دولت
فراهم است.
پورابراهيمــي افــزود :اين طــرح ربطي
به بحــث كوپن نــدارد ،بلكــه موضوع
كارتهاي اعتباري اســت كه نمونه آن
را در كارتهــاي بنزين داريــم و مردم
ميتوانند تا 60ليتر بــا نرخ ارز ترجيحي
بنزين بزننــد و اضافه مصــرف آن نيز با
قيمت آزاد محاسبه ميشود؛ حسن اين
كار بهجز عدالت در مصرف كمك به توليد
است؛ چراكه وضعيت توليد در كاالهاي
اساسي نشاندهنده كاهش ميزان توليد
در كشور اســت و دليل اصلي آن نرخ ارز
4200توماني است.
او با بيــان اينكه اختصــاص كارتهاي
اعتباري پيشنهاد مجلس است ،گفت :اين
كارتها به كارتهاي سوخت براي خودرو
شباهت دارد كه بر اساس آن هر فردي يك
سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده كند
با قيمت ترجيحي بهاصطالح ســوخت را
دريافت ميكند ،درواقع مطابق ســهميه
خود سوخت دريافت ميكند اما اگر مازاد
بر آن سوخت بخواهد طبيعتاً با نرخ آزاد
محاسبه ميشود ،بنابراين شبيه اين مدل
كارت سوخت ،براي كارت اعتباري صادر
ميشود تا ســبد خانوار كه امروز بهدليل
تورم كوچك شــده اســت از اين طريق
جبران شود.
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زير آوار سرما

سالمت

حميده پازوكي

خبرنگار

در آســتانه فصل سرما ،مردم
زلزله
زلزلهزده 5استان خوزستان،
چها ر محا لو بختيــا ر ي ،
كهگيلويهوبويراحمــد ،كرمان و خراســان
شمالي چشمانتظارند تا ســرپناهي داشته
باشند .زلزل هزدگان سيسخت كه چند ماهي
است از بروز زلزله در شهرشان ميگذرد اكنون
منتظر تحويــل خانههايشــان هســتند،
درحاليكه مردم زلزلهزده كوهرنگ و انديكا
چشــمانتظارند تا بلكه فضايــي موقت مثل
كانكس يا خانه اجارهاي براي سكونتشــان
مهيا شود .كاهش دماي هوا آنطور كه سازمان
هواشناســي در روزهاي گذشته اعالم كرده
است ميتواند مشــكالت اين زلزلهزدگان را
چندبرابر كند؛ آن هم درحاليكه بارشها آغاز
خواهد شد و هيچ چادري توان گرفتن سرماي
پاييز را ندارد.
200خانوار بيسرپناه

12مهر بــود كه زلزلــه 5/7ريشــتري مرز
استانهاي 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
106روســتا در زلزله خسارت ديده است ،به
همشهري ميگويد :هماكنون 200خانوار در
چادر زندگي ميكنند و اسكان اضطراري داده
شدهاند .منطقه ،صبالعبور و كوهستاني است
و هنوز نيروهاي امدادي در حال پايش هستند
تا درصورت وجود خسارتهاي ديگر آنها را
گزارش كنند.
خســرو كياني ميافزايــد :البتــه بهدليل
سردسيربودن منطقه ،اسكان در چادر بهزودي
به اسكان موقت تبديل خواهد شد .هرچند
در اين منطقه كوهستاني نميتوان كانكس
استفاده كرد و بايد خانههاي استيجاري تهيه
شود تا مردم در چادر نمانند.
وي با اشاره به اينكه باتوجه به شرايط جوي

و حادثهخيزبــودن منطقــه ممكن اســت
خسارتهاي قبلي تشــديد شود ،میگوید:
پسلرزههاي 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 ميگويد:
در روســتاي ما 20خانواده در چادر زندگي
ميكنند ،حتي خود من هم به همراه خانوادهام
شبها در چادر زندگي ميكنیم.
اقبال صفدرنژاد با بيان اينكه روستا كال نياز به
بازسازي دارد ،میگوید :بعضي خانهها خشت
و گلي است و اصال قابل ســكونت نيستند.
فصل سرما هم در پيش است و فرصت زيادي
براي بازســازي خانهها وجود ندارد .از دولت
ميخواهيم كه تا بارشها شروع نشده است
كاري براي مردم منطقه انجام دهند.
وي با اشاره به اينكه كمبود مواد غذايي هم در
روستا وجود دارد ،میافزاید :خانه بهورز روستا
سالم مانده است و مردم براي انجام كارهاي
بهداشتي به خانه ايشان مراجعه ميكنند ،اما
اين يك خانه كافي نيست.
روستاييان انديكا نيازمند اسكان

شهرستان انديكا با حدود ۸۰هزار نفر جمعيت
و ۵۹۵روستا در كوهستان زاگرس واقع شده
و ۹۰درصد جمعيت آن در روستاها و مناطق
عشايري زندگي ميكنند كه زلزلهها ،چهره
محروميت اين شهرســتان را بيش از پيش
نشان داد .بيشترين خسارت به بخش چلوي
اين شهرستان وارد شد .بهگفته بخشدار چلو،
حدود ۶۰روســتاي باالي ۲۰خانوار در اين
بخش آسيب ديده و ۳۰روستا به كلي تخريب
شده است .طبق برآورد اوليه ۱۰۰۰-۱۵۰۰
واحد مسكوني و ۲۰مدرسه بر اثر زمينلرزهها
آسيب جدي ديده و از جمعيت ۹۹۴۵نفري
اين بخش ۷هزار نفر در معرض خسارت زلزله
بودند و اكنون آواره هستند.

جوالن كرونا در گيالن

كپرسازي براي فصل سرما

اسكان موقت در زرند

از زلزله زرند 4روز بيشتر نميگذرد؛ زلزلهاي
كه گرچه خسارت نداشــت اما به خانههاي
300روستا در زلزله آسيب وارد كرد.
مديركل مديريت بحران كرمان به همشهري
ميگويد :باتوجه به اينكه شــدت زمينلرزه
زياد بود اما بهدليل مقاومسازي منازل شهري
و روستايي كه در سالهاي 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 سالهاي
اخير فراهم شده بود ،استفاده نكردهاند.
مجيد سعيدي ميافزايد :تا االن تعداد كساني
كه براي اسكان آنها چادر درنظر گرفته شده
است 8خانوار اســت .البته تعداد افرادي که

هرچند پيك ششــم هنوز خيز برنداشــته ،اما در كمين است تا
خود را به تختهاي بيمارستانها برســاند .آن هم در ايامي كه
بسياري از مناسبتها و سفرها با كمترين رعايت ايمني و رعايت
فاصله اجتماعي انجام ميشود .ويروس كرونا در ۲سال اخير جان
بسياري از افراد را گرفت ،اما بهدليل رعايت نكردن پروتكلهاي
بهداشتي و نرسيدن واكسيناسيون به سطح ايمني ،پيك ششم
ميتواند هر لحظه در گيالن آغاز شود.
موجهاي پيدرپي گيالن

منطقه زلزلهزده سنخواست عكس :تسنیم

خانههايشان آسيب ديده بيشــتر است اما
بعضي در جــاي ديگري خانــه دارند و براي
سكونت به خانههاي ديگري كه دارند رفتهاند.
روستاييان آسيبديده

دهزوئيه يكي از روســتاهايي است كه در اين
زلزله آسيب ديده است .عضو شوراي روستاي
دهزوئيه شهرســتان كوهبنان به همشهري
ميگويد :االن چند روز است از زلزله گذشته
اســت و فقط به ما چند چادر دادهاند ،پس از
بازديد آقاي استاندار هم قرار شد به ما كانكس
بدهند اما هنوز بهدســت ما نرســيده است.
14خانواده در روســتاي مــا در چادر زندگي
ميكردند ،از بين آنها تعدادي توانايي زندگي
در چادر را نداشــتند به همين دليل به منزل
اقوامشان در زرند منتقل شدهاند ،البته چون
دامداري و كشــاورزي دارند روزها به روستا
برميگردند اما شبها چون امكان خوابيدن
ندارند به زرند برميگردنــد .مصطفوي ادامه
ميدهد8 :خانواده ديگر در روســتاي ما باقي
مانده است كه به آنها چادر دادهاند ،اما بهخاطر
وســايل و دامهايشــان در چادر نميمانند و
شــبها داخل ماشــين ميخوابنــد .اینها
نميتوانند 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 میگوید :روستاي ما قدمت بسياري دارد
اما هنوز گاز و آب لولهكشي ندارد .حاال هم زلزله
آمده و شرايط بسيار سختتر شده است.

90خانوار منتظر تكميل خانه

زلزله 5/6ريشــتري چهارشــنبه ۲۹بهمن
 ،۱۳۹۹شهر سيسخت كهگيلويه و بويراحمد
را چنان لرزاند كه هنوز خسارات آن جبران
نشده اســت و خانوادههاي زيادي هنوز هم
به خانههاي خودشــان بازنگشتهاند .معاون
بازسازي و بهســازي بنياد مســكن استان
كهگيلويهوبويراحمد به همشهري ميگويد:
هماكنون حدود 90خانوار در كانكس زندگي
ميكنند ،خانههاي اين افراد در حال ساخت
است و پس از پايان ساختوساز ميتوانند در
خانههاي خود زندگي كنند.
سهراب اصالتزاده ميافزايد :تمام تالش ما
اين است كه پس از آبان هيچكس در كانكس
زندگي نكند و خانهها تكميل شود .مديركل
مديريت بحــران كهگيلويهوبوير احمد هم
به همشــهري ميگويد :هماكنون بيشــتر
خانهها ســاخته و بعضي بهرهبرداري شده
است و بعضي نيمهكاره هستند .در خانههاي
شهري 234مورد و در روستاها 192مورد به
بهرهبرداري رسيده است و باقي خانهها تا پايان
آبان تمام خواهد شد تا پيش از سردشدن هوا
مردم به خانههاي خودشان برگردند.محمد
محمدي ميافزايد :كساني كه خانههايشان
تكميل نيست هم جايي ساكن شدهاند و ديگر
كسي در كانكس سكونت ندارد.
زلزلهزدهاي چادرنشين نيست

ارديبهشــت امســال هم از زلزله بينصيب
نبــود .سنخواســت خراسا نشــمالي

27ارديبهشتماه لرزيد و آنطور كه استاندار
اول مهر اعالم كرده بــود 143خانوار تا آن
زمان در چادر زندگي ميكردند .با اين حال
مديركل مديريت بحران خراسان شمالي به
همشهري ميگويد :االن همه خانوادههايي
كه تا اوايل مهر در چــادر زندگي ميكردند
اسكان دادهشد هاند و در مدارس ،دهياريها،
خانه اقوام يــا خانههاي اجــارهاي زندگي
ميكنند .اولويت ساخت خانه هم با همين
143خانواري اســت كه در چــادر زندگي
ميكردند .ايــن واحدها تا نيمــه اول آبان
تكميل خواهد شــد تا به خانوادهها تحويل
داده شــود .جواد نظري با بيان اينكه زلزله
3شهرستان گرمه ،جاجرم ،مانه و سملقان را
تحتتأثير قرار داده بود ،میگوید :البته تا اين
زمان واحدهاي خيلي بيشتري آماده خواهد
شد اما اين 143واحد چون ساكنانش اسكان
داده شدهاند در اولويت قرار دارند.
وي ميافزايد :بازســازي اين واحدها توسط
ستاد بازسازي استان نظارت ميشود .البته
خود صاحبان منازل هم همــكاري کرده و
كمك ميكنند تا زودتر ساخته شود.
روزهاي ســرد پاييز و زمستان نزديك است،
زلزلــهزدگان منتظر نگاه جدي مســئوالن
هستند ،بســياري از آنها هنوز درگير تامين
نيازهاي اوليه هستند اما اين چيزي از اهميت
نيازشان به مســكن كم نميكند؛ مسكني
كه سرپناه است و بيســرپناهي در زمستان
ميتواند فاجعهآفرين شود.

تلهكابين ناهارخوران در كشاكش لغو و اجرا

شوراي شهر و شهرداري گرگان در حال پيگيري بازگرداندن مصوبهاي هستند كه پاي مديران را به مراجع نظارتي كشانده است
ستاره حجتي

خبرنگار

6ســال قبل طــرح اجراي
گزارش تلــهكـــــابين در جنــگل
ناهارخــوران و در محدوده
زيرنظــر شــهرداري گــرگان بــا وجــود
مخالفتهاي گسترده و كارشناسي از سوي
شورا و شهرداري گرگان مصوب شد.
اين طرح براي اجرا نيازمند مطالعات ارزيابي
اثرات محيطزيســتي و دريافت مجوزهاي
الزم از سوي سازمان محيطزيست ،سازمان
جنگلداري و مراتع و شــورايعالي معماري
و شهرســازي بود .پــس از دريافت مجوز،
مخالفان كه معتقــد بودند اين طرح نابودي
جنگلها را در پي دارد و فاقد توجيه اقتصادي
است ،پيگيريهايي را در اينباره 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
مصوبهاي هستند كه پاي مديران بسياري از
دستگاهها را به مراجع نظارتي كشانده است.
2بار ابطال مجوز

رئيس شوراي شهر گرگان با بيان اينكه اين
مجوزها دي سال گذشته دريافت شده است
به همشهري ميگويد :با توجه به اينكه محل
اجراي طرح تلهكابين گرگان بيش از 5هكتار
مســاحت دارد ،طبق قانون بايد طر ح جامع
زيســتمحيطي آن اخذ شــود درحاليكه
تاكنون به اين مورد اشاره نشده بود .بهگفته
صفرعلي پايين محلي ،تاكنون اين طرح ۲بار
در شورايعالي شهرسازي و معماري مصوب
شده اســت و ابطال مجدد مجوزهاي آن از
سوي اين شورايعالي قابل پذيرش نيست.
كوچكسازي طرح

رئيس كميسيون گردشــگري گرگان هم
با بيان اينكه براســاس موارد طرح شده در
شورايعالي شهرسازي ،عالوه بر ابطال همه
مجوزها ،مديران صادركننــده هم بايد در
مراجع نظارتي پاسخگو باشند به همشهري
ميگويد :رويكــرد حاكم بر شــورايعالي
معماري و شهرسازي كشــور به تلهكابين
گرگان مطلوب نيســت .قرار بــود عمليات
اجرايــي تلهكابيــن گــرگان در زميني به
مســاحت ۱۰هزار و ۵۰۰مترمربع اجرايي
شود كه در كنار آن ســاخت يك مجموعه
فروشــگاهي ،پاركينگ و سالن همايش نيز
پيشبيني شده بود اما اكنون همه مجوزها
لغو شده است.

خبرنگار

پيك ششم چقدر به ما نزديك است؟

خانوارهاي زلزلهزده خوزستان ،كرمان ،خراسان شمالي ،چهارمحالوبختياري
و كهگيلويه وبويراحمد در آستانه فصل سرما منتظر ساخت خانههايشان هستند
روســتاهاي منطقه كمفه در بخش چلوي
شهرســتان انديكا كه شــامل ۵روســتا با
۱۲۵خانــوار ( ۷۵۰نفر جمعيت) اســت در
زمينلرزهها تخريب و بســياري از دامهاي
روســتاييان تلف شــدند .اين روســتا جزو
دورافتادهترين و مرتفعترين 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
ميكند و به همشهري ميگويد :اين منطقه
بسيار صعبالعبور اســت و هوا رو به سردي
ميرود .همه خانههاي روستا در زلزله خراب
شده است و مردم سرپناهي ندارند .اهالي اين
منطقه عشاير كوچنشين هستند كه شهريور
به اينجا ميآيند .چند روز ديگر بارانها شروع
ميشود 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» ميآورند 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 نميشود خانه ساخت.

فرشته رضايي

علياكبر بصيرنيا با اشاره به اينكه تلهكابين
گرگان در جلسه اخير شورايعالي معماري
و شهرســازي مطــرح و بهدليل نداشــتن
مجوز زيســتمحيطي رد شــد ،ميافزايد:
همه افرادي كه ۱۴مجوز اين طرح را صادر
كردهاند بايد بهدليل كوچكســازي طرح
به بازرســي مراجعه كنند زيــرا ابعاد طرح
بهصورت غيرواقعي مطرح شــده بود ،اما با
نمايندگان استان براي پيگيري مجوز دوباره
اجراي طرح رايزني ميكنيم.
جعل مطالبه مردمي

اما اين تنها اقدام شــهرداري و شوراي شهر
گرگان براي تغيير مختصــات طرح نبوده
است .در تابستاني كه گذشت شهرداريهاي
مناطق شــهر گرگان در مبــادي ورودي از
مراجعهكنندگان ميخواستند پاي طوماري
را بــراي حمايت از اجراي طــرح تلهكابين
ناهارخوران امضا كنند؛ امضايي كه بهگفته
مدير روابطعمومي شهرداري گرگان فقط
با مشاركت و همكاري شهرداري جمعآوري
شد و شهرداري خود باني آن نبوده است.
آرش پوالديــان در اينباره به همشــهري
ميگويد :گروهــي به شــهرداري مراجعه
كردند و خواســتند با همكاري شــهرداري
براي جلب رضايت شــورايعالي معماري و
شهرسازي طوماري از سوي مردم تهيه كنند
و درخواست كردند اين كار را در ساختمان
شــهرداريها انجام دهند و شهرداري فقط
موافقت كرد اما اين اقدام از سوي شهرداري
نبود.
حاال اما با وجود همه تالشها طرحي كه طي
۶سال گذشته بارها محل بحث بوده بهطور
كامل رد شــده است اما شــورا و شهرداري
گرگان همچنان پيگير اخــذ مجوز دوباره
براي آن هستند.
مخالفان چه ميگويند؟

موافقان ايــن طرح معتقدنــد اجراي طرح

تلهكابين جنگل ناهارخوران فرصتي مناسب
براي افزايش ظرفيت گردشــگري اســتان
گلستان محســوب ميشــود اما مخالفان
ميگويند با انجام اين طرح و تعريض جاده
دسترســي براي حمل تجهيزات و دكلها
صدها درخت ارزشــمند ممرز و بلوط قطع
خواهند شد .از سوی دیگري موضوع افزايش
قيمت اراضي اين محــدوده از جنگلهاي
هيركاني پس از اجراي طرح نيز مطرح است
كه منجر به افزايش ساختوساز و بارگذاري
گســترده بر اين ميراث جهاني و پهنه ملي
ميشود.
يك كارشناس محيطزيســت و از مخالفان
اجراي طــرح تلهكابيــن ناهارخــوران به
همشــهري ميگويد :تعــداد قابل توجهي
درخت در محــل ســاخت تلهكابين قطع
خواهد شد .شــهرداري از ابتدا اين موضوع
را رد ميكرد اما بهتازگي مشــخص شــد
طرح ارائه شــده براي گرفتن مجوز كوچك
شده است .همچنين جاده جنگلي موجود
بهمنظور عبور و مرور تعريــض و عرض آن
حداقل ۲برابر خواهد شد كه اگر چنين نشود
عجيب خواهد بود چون تلهكابين بارگذاري
مشخص ترافيكي همراه خود خواهد آورد.
اين طرح بهخودي خود منجر به افزايش بار
ترافيكي ناهارخوران خواهد شد كه هماكنون
نيز اشباع اســت و توان اكولوژيكي بيش از
اين ندارد.
صابر معصومــي با بيــان اينكــه تكليف
سياســتهاي شــهرداري گرگان در اين
منطقه روشن نيســت ،ميافزايد :بهعنوان
مثل بــراي كاهش بــار ترافيكي مســير
ناهارخوران كه فقط يك مسير است و جاده
جايگزين ندارد ،النگدره پيادهراه ميشود
و از سوي ديگر طرحي تصويب خواهد شد
كه بار ترافيكي منطقه را به توان چند برابري
ميرساند.
او توضيح ميدهد :فــارغ از اينكه طرحهاي
تلهكابين در كشور چقدر سودده يا زيانده

هســتند جانمايي تلهكابيــن در هزارپيچ
منطقيتــر بهنظــر ميرســد؛ مكاني كه
درصورت ســودآوري طرح به توزيع ثروت
در گرگان كمــك ميكند نــه مكاني كه با
افزايش قيمت اراضي حاشــيهاي ثروت بر
ثروت مالكان آن منطقــه اضافه كند .خود
اين موضوع يكي از داليــل مقاومت در برابر
بر هم خوردن مصوبه اجــراي تلهكابين در
ناهارخوران است .شــما در چند منطقه از
دنيا ســراغ داريد كه طرحهاي توســعه بر
محور مناطق ثروتمندنشــين استوار باشد؟
دقت كنيد ميگوييم طرح توسعه و براساس
سياستهاي محروميتزدايي كشور ،اجراي
اين طرح در محــدوده ناهارخوران عالوه بر
آسيب باالي محيطزيســتي و از بين بردن
منابع ملي مغاير همه سياســتهاي كشور
است.
معصومي با اشــاره بــه تهيه فهرســتي از
ذينفعان اراضي درصورت ساخت تلهكابين
ناهارخوران ،میگوید :اين موضوع تا جايي
اهميت دارد كه شهرداري گرگان تالش كرده
اســت ابعاد حقيقي طرح را از چشم مراجع
باالدســت پنهان نگهدارد و همين موضوع
نكتههاي زيادي دارد.
او ادامه ميدهــد :هماكنون مطالبه مردمي
نه بر لغو كامل مصوبه بلكه بر ساخت آن در
منطقه ديگري اســت؛ فرصتي كه ميتواند
به نفــع منطقه ديگــري در اســتان از آن
استفاده كرد .گرچه بايد ديد در شرايطي كه
تلهكابينهاي رامسر و نمكآبرود هم زيانده
هستند ،آيا ساخت تلهكابين گرگان صرفه
اقتصادي دارد يا خير؟
با انتشــار خبر كلنگزني تلهكابين گرگان
نخســتين واكنشها از ســوي كنشگران
محيطزيست و منابع طبيعي گلستان آغاز
شــد .كمپين نه به تلهكابين در جنگلهاي
هيركاني ،يكــي از اين واكنشهــا بود كه
توانست فقط در مدت ۲روز در حدود ۵هزار
عضو جذب و امضا گردآوري كند.
با وجود مخالفتهاي گســترده در محافل
كارشناســي و مطالبــه مردمــي اما طرح
تلهكابين ناهارخوران در نهايت با شعار توسعه
گردشــگري در دي  ۹۹مجوز شورايعالي
معماري و شهرسازي كشور را گرفت؛ مجوزي
كه عمرش بــه درازا نرســيد .اكنون و پس
از آشكار شــدن اينكه قرار بود در تلهكابين
اقداماتي غيراز آنچه به مســئوالن باالدست
گفته ميشود ،انجام شود ،هنوز هم مديران
شــهري گرگان در پي اخذ دوبــاره مجوز
هستند.

گيالن از استانهاي گردشگري كشــور است كه در ۲سال اخير
بارها شاهد حضور گردشــگران بوده اســت .تجمع بيش از حد
مســافران و مردم بومي در مناطق گردشگري و باز بودن راههاي
مواصالتي موجب شده است گيالن همواره جزو استانهاي اول با
رنگ قرمز در هر پيك كرونا باشد.
در موج پنجم كرونا حدود ۲۱۰۰بيمار مبتال در بيمارستانهاي
گيالن بستري شدند كه نسبت به  4خيز قبلي بيسابقه بود .حتي
تمام تختهاي بيمارستاني پر و ۲بيمارستان صحرايي ايجاد شد.

بستري  ۳۶۰نفر در گيالن

اما آخرين آمار درباره ابتالي شهروندان گيالني به كرونا به ما چه
ميگويد؟ سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي گيالن به همشهري
ميگويد :هماكنون كل بيماران بستري در گيالن ۳۶۰نفر هستند
و در ۲۴ســاعت اخير ۹۲نفر به بيماران اضافه شدند .هماكنون
۵۱بيمار بدحال كرونايي درآي سي يو بستري هستند۳ .نفر هم
تاكنون به آيسييو اضافه شدهاند.
فردين مهرابيــان ميافزايد :توصيه ما به مردم اين اســت كه در
كنار تزريق واكســن همچنان زدن ماسك و موازين بهداشتي را
رعايت و از دورهميها پرهيز و از وسايل حفاظت فردي استفاده
كنند .الزم است شهروندان توصيههاي كلي را كه بارها اعالم شده
رعايت كنند.
بهگفته وي ،هماكنون ۲۴۵پايگاه 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 ميدهد :پيك ششم بستگي به ميزان رعايت
دستورالعملها و موازين بهداشــتي مردم دارد .اگر مردم رعايت
كنند ،وضعيت بهتر ميشود ،اما اگر عاديانگاري كنند و فاصله
اجتماعي را رعايت نكنند نگراني ما بيشتر ميشود.
براساس آمار دانشگاه علوم پزشــكي گيالن از سال  ۹۸تاكنون
۷۰هزار بيمار كرونايي در گيالن تحت مداوا قرار گرفتند.
بهگفته انــوش دهناديمقدم ،معاون درمان گيــان ،با توجه به
اينكه واكسيناسيون دوز دوم در گيالن هنوز به 85درصد نرسيده
رعايت پروتكلهاي بهداشتي همچنان الزامي است.
بهگفته وي ،يكي از خطراتي كه در كنار بيماري كرونا ســامتي
افراد را تهديد ميكند كوويد طوالني مــدت و عوارض آن اعم از
عوارض قلبي و ريوي است.
با اين حال ميــزان رعايت پروتكلهاي بهداشــتي در ســطح
شهرستان رشت به حدود ۶۵درصد رســيده كه نسبت به هفته
گذشته نشاندهنده كاهش است.
بستري ۲۰۵بيما ر در رشت

در رشت نيز بيشترين تعداد مبتاليان كرونا وجود دارد .فرماندار
رشــت با بيان اينكه ۲۰۵بيمار مبتال به كرونا در بيمارستانهاي
شهرستان رشت بستري هستند از افزايش ۱۲درصدي بيماران
نسبت به هفته گذشته خبر ميدهد.
اين مقام مســئول درباره ميزان دقت و نظارت در انجام موازين
بهداشــتي در اصناف بيان ميكند :هفته گذشته از ۲۱۲۳واحد
صنفي در اين شهرستان بازديد شد كه از اين تعداد به ۱۱۹واحد
اخطار داده شد و ۹واحد صنفي بهدليل رعايت نكردن پروتكلهاي
بهداشتي پلمب شدند.
موج بعدي در كمين عادي انگاران

كارشناس بهداشتي و پزشكان استان گيالن با تأكيد بر ضرورت
رعايت پروتكلهاي بهداشــتي براي قطع زنجيره انتقال ويروس
كرونا در كنار واكسيناســيون از عاديانگاري مردم ابراز نگراني
ميكند و ميگويد :اگر بــه پروتكلها بيتوجهي شــود و مردم
سهلانگار باشند موج بعدي كرونا دور از انتظار نيست.
علي غريب با بيان اينكه رعايت پروتكلهاي بهداشتي همچنان
مورد تأكيد اســت ،ميافزايد :همه مــا بايد در مــورد عمل به
توصيههاي 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 توصيههاي بهداشتي در كنار واكسيناسيون
ضروري است ،میگوید :رعايت فاصله فيزيكي ،استفاده از ماسك،
پرهيز از مســافرتها و تجمعات ازجمله پروتكلهايي است كه
عمل به آن براي دوري از كرونا اهميت بسزايي دارد.
براساس اعالم مسئوالن ،تاكنون ۹۴۲هزار و ۵۰۰دوز واكسن در
شهرستان رشــت به گروههاي هدف تزريق شد كه از اين تعداد
۶۳۷هزار دوز نخست و ۳۰۵هزار و ۵۰۰دوز دوم را شامل ميشود.
شهرستان رشت با ۸۸۱هزار 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.
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چاقي؛ ميراث شوم كرونا

يادداشت
روزهاي ناخوش هاللاحمر

معاون تربيتبدني وزارت آموزش و پرورش ميگويد30 :درصد دانشآموزان ايران اضافه وزن دارند
نيما شايان
خبرنگار

فقر حركتي و پوكي استخوان در زنان

40درصد دانشآموزان تهراني چاق هستند

كمتحركي كــودكان و نوجوانان موضوعي اســت كه
مســئوالن آموزش و پرورش هم نگران آن هســتند و
معتقدند كه اگــر زودتر بــراي آن فكري نشــود ،در

مكث

هرچند هشــدارها درباره اضافهوزن و چاقي بهعنوان عوارض فقر حركتي در دوران كرونا درباره كودكان و
نوجوانانپررنگتراست،اماسايرگروههايسنينيزدستبهگريبانعوارضكمتحركيهستند.رئيسانجمن
فيزيوتراپي ايران در اينباره ميگويد« :برآوردهاي ميداني نشان ميدهد كه مراجعه زنان باالي  40و 50سال
به مراكز فيزيوتراپي در دوران كرونا كه مبتال به درد استخواني ناشي از پوكي استخوان شدهاند ،افزايش يافته
است .اين زنان از يك طرف بهخاطر كاهش يا ترك فعاليتهاي فيزيكي خارج از خانه در معرض كاهش قوام
استخوان قرار گرفتهاند و از طرف ديگر بهدليل اينكه در حول و حوش دوران يائسگي و بعد از يائسگي هستند،
مقداري پوكي استخوان بهدليل تغييرات هورموني در آنها ايجاد ميشود .قرنطينه ،عدمفعاليت فيزيكي
مناسب ،كمشدن خروج از منزل ،مراجعهنكردن به باشگاههاي ورزشي و ...در اين رده سني منجر به تشديد
مشكالت آنها شده است».

زنگ خطر شيوع پوكي استخوان در يك نسل

پديده افزايــش وزن و چاقي تنها باعــث فقر حركتي

عكس :ميزان

شــيوع كرونا در كنار چالش بزرگي كه
گزارش بهطور مســتقيم براي سالمت عمومي
ايجاد كــرد ،پيامدهاي غيرمســتقيم
بسياري را در اين زمينه بهدنبال داشت؛ پيامدهايي كه
اين روزها شايد در ســايه بزرگي آمارهاي مرگومير
كرونايي به چشــم نميآيند ،اما ممكن است در آينده
نزديك تبديل به ابرچالشهاي نظام ســامت شوند.
مسئلهچاقيازايندستپيامدهايكروناستكهتاكنون
چندان مورد توجه قرار نگرفته و ميتواند سالمت نسلي را
در معــرض خطر قــرار دهــد .در پي شــيوع كرونا،
فاصلهگذاري و پرهيز از اجتماعات بهعنوان مهمترين راه
پيشگيري مطرح شد و به همين سبب ،شاهد دوركاري
كارمندان ،مجازي شــدن آموزش و تعطيلي مدارس،
دانشگاهها و مراكز ورزشي بوديم؛ مسئلهاي كه به كاهش
قابل توجه فعاليتهاي حركتي در جامعه دامن زد و حاال
اين كمتحركي ،منجر به بروز چاقي در گروههاي سني
مختلف ،خصوصا كودكان و نوجوانان شده است.
اين معضل آنچنــان بزرگ شــده كه روز دوشــنبه،
بيستوششم مهرماه ،زهرا شمساحسان ،عضو شوراي
شهر تهران به ايسنا گفت :براساس آمار هماكنون حدود
۶۰درصد جمعيت تهران اصوال ورزش نميكنند .سهم
بزرگي از ۴۰درصد ورزشكار هم پيادهروي و سهم بسيار
كوچكي از مردم تهران از باشگاههاي ورزشي استفاده
ميكنند ».او بالفاصله به مســئله كودكان و نوجوانان
پرداخت و توضيح داد« :در يكســال و نيم گذشــته،
كرونا سبب شد تا بسياري از كودكان نتوانند در فضاي

باز پاركها حضور داشته باشند و همين موضوع سبب
نگرانيهايي در حوزه چاقي كودكان شده كه اگر فوري
اصالح نشود ميتواند در آينده آسيبهاي جدي به همراه
داشته باشد كه در همين راستا در تدوين سياستهاي
كالن و برنامهريزي 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 مؤذنزاده ،رئيس انجمن فيزيوتراپي ايران هم در
اينباره به همشهري گفت« :قبل از دوران پاندمي كرونا
هم مسئله افزايش وزن در جامعه بهخصوص كودكان را
داشتيم ،اما اآلن به واسطه فقدان و فقر حركتي و كاهش
فعاليتهاي فيزيكي و ورزشي و همچنين تغذيه مازاد
بر نياز ،ميزان شــيوع اضافهوزن در كودكان و نوجوانان
بيشتر شده است».
او افزود« :قبــل از كرونا ميــزان چاقــي در كودكان
و نوجوانان حــدود 10تا 15درصد بود ،ولي براســاس
پيمايشهاي معتبر انجمن تغذيه و بررســيهايي كه
توسط دانشگاههاي علومپزشكي كشور صورت گرفته
است ،اين آمار در1.5سال اخير به واسطه كرونا35درصد
افزايش پيدا كرده است؛ بهطوريكه اكنون ميتوانيم
بگوييم حدود نصف جمعيت كــودكان و نوجوانان در
كشور دچار اضافه وزن هستند و اين ناشي از فقدان يا
فقر حركتي است».

آينده نزديــك تبديل به معضلي بزرگ خواهد شــد.
مهرزاد حميدي ،معاون تربيتبدني و ســامت وزارت
آموزشوپرورش دربــاره يكي از نتايــج پژوهش اين
وزارتخانه درباره كمتحركي دانشآموزان به همشهري
گفت« :فقط فعاليتهــاي ورزشــي دانشآموزان در
دوران كرونا محدود نشده ،بلكه تعداد قدمهاي آنها در
دوره پاندمي بهطور متوسط روزانه 5هزار قدم كاهش
پيدا كرده اســت .درواقع چون آموزش مجازي شــد،
دانشآموزان مجبور به نشستن پشت كامپيوتر ،تبلت
و گوشي هوشمند شدند و حتي آن فرصت تحرك بدني
ناشي از رفتوآمد بين مدرسه و خانه را هم از دست دادند؛
بنابراين مشاهدات و پيمايشها نشــان داد كه يكباره
دانشآموزان با افزايش شديد وزن روبهرو شدند .عالوه بر
اين ،وقتي كودك در محيط كالس حضوري باشد ،ديگر
ريزهخواري نميكند ،اما وقتي در خانه است حتي اگر نان
خالي هم بخورد ،وزنش باال ميرود».
وزارت آموزشوپرورش در سال 1395كه هنوز خبري
از كرونا نبود ،يك تحقيق ملــي در جمعيت نزديك به
13ميليون دانشآموز كشور انجام داد كه نشان ميداد
21.2درصد دانشآموزان كشور داراي اضافه وزن و چاقي
شوپرورش در دوران كرونا هم اين طرح
هستند .آموز 
ملي را دوباره اجرا كرد كه حميدي درباره آن ميگويد:
«طرح كنترل وزن و چاقي (كــوچ) در مهرماه1399
ابالغ و در آزمون اوليه قــد و وزن 13ميليونو290هزار
دانشآموز در ســامانه دانشآموزي ســناد ثبت شد.
در ســنجش اوليه طرح كوچ در كشــور 30.1درصد
دانشآموزان كل كشــور داراي اضافــه وزن و چاقي،
63.9درصــد دانشآمــوزان وزن طبيعــي و ۶درصد
دانشآموزان خيلي الغر و الغر بودند ».بنابراين براساس
پيمايشهاي وزارت آموزش و پرورش ،افزايش چاقي
در بين دانشآموزان حدود 10درصد نسبت به قبل از
كرونا افزايش پيدا كرده است .البته اين وضعيت در تهران
شديدترازمتوسطكشورياست،چراكهحسنمحمدي،
معاون تربيتبدني و سالمت آموزشوپرورش شهر تهران
در اعالم نتايج طرح كنتــرل وزن و چاقي دانشآموزان
(كوچ) در سال تحصيلي  1399-1400گفت« :حدود
۴۰درصــد دانشآموزان پايتخــت داراي اضافه وزن و
چاقي هستند».

نميشود .كارشناسان ميگويند چالشهاي ديگري نيز
گروههاي سني پايينتر را به مرور تهديد ميكند .احمد
مؤذنزاده ،رئيس انجمن فيزيوتراپــي ايران در اينباره
به همشــهري ميگويد« :دانشآموزان و دانشجويان
در دوران كرونا به جاي اينكه راه بروند ،فعاليت داشــته
باشند و ورزش كنند و در محيطهاي اجتماعي حضور
داشته باشند .آنهاپشت ميز و صندلي و در محيط خانه
از گوشي هوشمند و لپتاپ براي ساعتهاي طوالني در
وضعيتهاينامناسباستفادهميكنندكهباعثميشود
فشار زيادي به ستونفقراتشان واردشود .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 بيماريهاي
قلبي-عروقي در آنها افزايــش پيدا ميكند .همچنين
در ميان نوجوانان و جوانان بهدليل فقر حركتي و ضعف
عضالني ،عوارض طوالنيمدتي مانند پوكياســتخوان
ديده ميشود».
سونامي بيماريهاي غيرواگيردار

مهرزاد حميدي ،معــاون وزيــر آموزشوپرورش هم
در اينباره ميگويد« :ســامت دانشآموزان در واقع
سالمت يك نسل است؛ به همين دليل در حال اجراي
طرح سواد حركتي هســتيم تا مخصوصا دانشآموزان
ابتدايي آموزش ببينند كه با تحرك ،ســواد و پويايي
حركتي خود را افزايش دهند .اگر نسل ما كمتحرك بار
بيايد و كاهلي و سستي پيشه كند حتما در آينده نهتنها
ورزش قهرمانيمان آســيب ميبيند كه حتي ورزش
همگاني هم نخواهيم داشــت .هر چند ما از كرونا فرار
كرده و دانشآموزان را قرنطينه كرديم اما اين هشــدار
داده ميشود كه اگر اين سبك زندگي كنترل نشود ،ما در

آيندهبهخاطرمسائليكهبيماريواگيرداركرونابرجامعه
تحميل كرده ،با سونامي بيماريهاي غيرواگير مانند
ديابت ،بيماريهاي قلبي-عروقي ،مادر همه بيماريها
يعني چاقي ،پوكي استخوان ،اختالالت خواب و بسياري
بيماريهاي ديگر مواجه خواهيم شد ،همچنين فشار
خون يك بيماري رايج در كشور ميشود و سكتههاي
قلبي و مغزي افزايش پيدا ميكند .سن ابتال به ديابت
كه امروز هزينههاي بسياري به كشور تحميل كرده است
نيز كاهش پيدا ميكند ».حميدي ميافزايد« :كودك و
نوجواني كه امروز براي امور روزمره زندگي تحرك ندارد،
در آينده نيز توانايي الزم حركتي را نخواهد داشت و در
فعاليتهاي روزمرهشان هم با مشكل مواجه ميشوند.
بنابراين ضروري اســت توجه ويژهاي بــه تواناييهاي
حركتي اين نسل داشته باشيم .در فعاليتهاي حركتي
است كه مهارتهاي اجتماعي ،جامعهپذيري ،وفاق و
مهارتهاي روانشناختيشان افزايش پيدا ميكند».
مداخلــه آموزشوپــرورش در كنتــرل چاقي
دانشآموزان

اما چاره كار چيست و براي جلوگيري از چاقي مفرط گروه
سني كودكان و نوجوانان كه در سن رشد هستند ،چه
ميتوان كرد .احمد مؤذنزاده ،رئيس انجمن فيزيوتراپي
ايران در اينباره ميگويد« :ايــن زنگ خطر بايد بلند
شود كه همين بچههايي كه االن دچار اضافهوزن شده
و فعاليتهاي فيزيكيشان هم كم است شايد براساس
عادتي كه در دوران كرونا در آنها ايجاد شده ،در سالهاي
بعد و پس از برداشته شــدن محدوديتهاي كرونايي،
تالشــي براي كاهش اضافه وزن يــا افزايش تحرك و
فعاليتهاي فيزيكي خود نكنند و رويه كنونيشان را
دنبال كنند».

نيمه دوم هر سال يعني در فصل پاييز
مجتبي فالح
و زمســتان ،كشــور درگير بيشترين
خبرنگار
حوادث طبيعي ميشــود؛ از ســيل و
كوالك گرفته تا حوادث ترافيكي و جادهاي و كوهســتاني .حتي
بيشتر زلزلههاي بزرگ هم در همين 2فصل رخ داده است؛ زلزلههاي
بزرگي مثل كرمانشاه و بم .بنابراين ضرورت آمادگي هر چه بيشتر
هاللاحمر 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 شورايعالي 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 ميشــود .در
داخل هاللاحمر هم مدام حرفهاي ضدونقيضي شنيده ميشود
كه نشاندهنده تشتت ،ســردرگمي و نارضايتي است .امدادگران
خواستههاي بحقي دارند كه تحقق نيافته و اوضاع مالي و پشتيباني
هم چندان روبهراه نيســت .در اين وضعيت بالتكليفي ،بيشــتر از
همه مردم ضرر ميبينند و چنانچه حادثه بزرگي رخ دهد دود اين
وضعيت به چشم آنها ميرود .بهنظر ميرسد دولت سيزدهم هرچه
سريعتر بايد تكليف آينده اين نهاد امدادي را مشخص كند تا انسجام
و وحدت دروني هاللاحمر بيش از گذشته تقويت شود .فرداروزي
كه خداي نكرده حادثهاي ما را خبر كند ،ديگر هيچ عذر و بهانهاي
پذيرفته نيست.

پاسخ به يك گزارش
مركز روابطعمومي و اطالعرساني 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« :برنامههاي ادغاميافته حوزه سالمت
روان در نظام مراقبتهاي بهداشــتي اوليه مانند برنامههاي تشخيص و
مراقبت اختالالت روانپزشكي و برنامه پيشگيري از خودكشي هماكنون در
سراسر كشور از طريق پايگاههاي سالمت و مراكز خدمات جامع سالمت
و توسط پزشكان و روانشناسان آموزشديده اين حوزه در حال اجراست.
عالوه بر اين برنامهها ،تعدادی برنامه اختصاصي نيز براي مديريت عوارض
رواني اجتماعي بهدنبال همهگيري كرونا در جمعيت عمومي از ســال
گذشته اجرايي شده است .اين برنامهها عبارتند از راهاندازي خط مشاوره
روانشناختي ،4030برنامه مداخله روانشناختي در سوگ و برنامه سالمت
روان بهبوديافتگان كرونا بوده كه هماكنون در نظام سالمت جاري هستند.
در اين برنامهها ،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 ميشوند».
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به سوی آینده
ساخت روبات
با الهام از رفتار جمعي مورچهها
اگر مورچهاي براي رســيدن به غذا با يك شكاف بسيار بزرگ روبهرو
شود كه خودش بهتنهايي نتواند از آن عبور كند ،گاهي به مورچههاي
ديگر عالمت ميدهد تا پلي از بدنهاي متصل بهيكديگر ايجاد كنند
تا راه براي رسيدن به هدف ميسر شــود .به گزارش نيواطلس ،چنين
رفتاري هماكنون در يك روبات كوچك چهارپا كپي شده كه ممكن
است روزي الهامبخش روباتهاي جستوجو و نجات باشد .روباتهاي
چهارپا قطعا داراي مزايايي نســبت به همتايان چرخدارشان هستند؛
ازجمله اينكه ميتوانند هنگام عبور از زمينهاي ناهموار ،از موانع باال
بروند و بر آنها غلبه كنند .بنابراين تصور ميشود كه ازدحام مشترك
اينگونه روباتها در نهايت ميتواند در برنامههايي مانند جستوجوي
بازماندگان يك فاجعه مورد اســتفاده قرار گيرد .بــا اين حال ،حتي
روباتهاي پادار را ميتوان با شكافهاي عميق يا موانعي كه براي صعود
بسيار شيبدار هستند ،متوقف كرد .با درنظر گرفتن اين محدوديتها،
پروفسور ياسمين اوزكان  -آيدين ،معاون دانشگاه نوتردام مجموعهاي
از روباتهاي چهارپا با چاپ سهبعدي ســاخته است كه ميتوانند با
همكاري يكديگر از چنين چالشهايي عبور كنند .طول هر يك از اين

روباتها15 ،تا 20سانتيمتر 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 آيتمهاي آزمايشي قرار گرفت ،بهصورت بيسيم يك
سيگنال به ديگر روباتهاي مجاور خود ارسال كرد .به محض ورود اين
روباتها ،آنها از حسگرهاي لمسي مغناطيسي خود براي تعيين جهت
نسبت به يكديگر و پيوند بدنشان در يك زنجيره استفاده كردند .به
اين ترتيب ،آنها ميتوانند يك پل عبور از شكاف يا يك قطار صعود از
موانع را تشكيل دهند .بهعالوه آنها حتي ميتوانند با يكديگر براي حمل
اشياي بيش از حد بزرگ يا ســنگين همكاري كنند .اوزكان  -آيدين
هماكنون روي بهبود حساسيت ،قابليتهاي مشترك و قدرت باتري
سيســتم روباتيك ازدحام خود كار ميكند .همراه با استفاده از آن در
عمليات جستوجو و نجات ،در نهايت ممكن است در برنامههايي مانند
اكتشاف فضا ،نظارت بر محيطزيســت يا براي مطالعه پويايي جمعي
حشرات مانند مورچهها و موريانهها مورد استفاده قرار گيرد.

#هوشمند
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درصورتي كه پس از چند سال بحث ،رمزارزي با شرايط واقعي بهوسيله بانك مركزي توليد شود
ميتوان آن را فرصتي مغتنم براي كشور دانست
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

چنــد روز پيش رئيس
رمزارز بانك مركزي اعالم كرد،
درصورتي كه شــوراي
پول و اعتبار موافقــت كند «رمزارز
ملي» بهصورت آزمايشــي در كشور
عرضه ميشود .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 .بهكاربردن پسوند «ملي»
براي رمزارز درست است؟ رمزارز ملي
چه كاركردي دارد؟ آيا «ملي»شدن
يك رمزارز بــا ويژگــي عدمتمركز
رمزارزهــا كــه مبتنــي بر بســتر
غيرمتمركز بالكچين است ،همخواني
دارد؟ آيا رمــزارز ملي براي مبادالت
بينالمللي و تحريمها كاربرد دارد يا
فقط كاركرد داخلي دارد؟ مجموعه
اين پرســشها باعث ميشــود كه
2مفهوم متفــاوت از ايــن اصطالح
برداشت شود كه هم ميتواند درست
باشد و هم نادرست.
معيار ارزش

سهيل نيكزاد ،كارشناس حوزه رمزارز
و بالكچين ،در گفتوگو با همشهري
با اشــاره به اينكــه رمزارز ،بســته
ارزشمندي است كه توسط تكنولوژي
بالكچين و نظاير آن و در يك فضاي
خودمختار جابهجا ميشود ،مهمترين
ويژگي اين فضا را خودمختاربودن آن
ميداند.
نيكزاد تأكيد ميكنــد« :اگر ويژگي
خودمختاري از اين فضا گرفته شده و
اطالعات بدون ويژگيهاي بالكچين،
روي يك سرور عادي ذخيره شود ،با

يك سكه وفاداري()token loyalty
كه مثال يك انجمن يا باشگاه وفاداري
يك كسبوكار به اعضايش يا ديگران
ميدهد ،فرقي نميكند».
نيكزاد كه عالقهمند اســت با عنوان
بيتكوينر از او ياد شــود ،ميگويد:
«آنچه يك توكن را ارزشمند ميكند
2ويژگي است .اول خود آن شبكهاي
اســت كه اين توكن در آن تراكنش
ميخورد؛ چراكه اين شــبكه ابزاري
اســت كه براي تراكنش شما فراهم
شــده .درواقع بخشــي از سرويسي
كه كاربر از رمــزارز ميگيرد ،همان
تراكنشخوردن رمزارز اســت .دوم

نبود تفاوت در محتواي ارزش

اينكه آن چيزي كه جابهجا ميشود
هم منبعي از ارزش داشته باشد».
تعاريف رمزارز ملي

در مورد اصطالح رمزارز ملي ميتواند
تناقضهايي بهوجود بيايد .بنابراين
بايد تعريــف دقيقي از رمــزارز ملي
داشته باشيم.
كارشناس حوزه رمزارز و بالكچين در
اين مورد ميگويد« :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 خرجشــدن يا

درواقع اين بستر ابزاري ميشــود براي بانك مركزي كه همان واحد پولي كه قبال در قالب
اسكناس يا سكه عرضه ميكرد ،اينبار در قالب توكن رمزارزي منتشر كند.
نيكزاد تأكيد ميكند« :محتواي ارزش اين بسته هيچ تفاوتي با پول ملي يك كشور ندارد و
به همين دليل به آن رمزارز ملي گفته ميشود .اما دليل اينكه به آن رمزارز گفته ميشود اين
است كه با حساب بانكي ،اسكناس يا سكه فيزيكي تبادل نميشود و با كوينهاي رمزارزي
تبادل ميشود ».كارشناس حوزه رمزارز و بالكچين چنين تعبيري از رمزارز ملي را اقدامي
قابلستايش ميداند ،چراكه فرصتي براي بانك مركزي است تا از آن استفاده كند.
بهگفته 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 ميتواند
تراكنش بخورد و اين تراكنش به هيچ شكلي متوقف نميشود».

تراكنشزدن آن درنظر دارد ،آنوقت
با مفهومي متناقض روبهرو خواهيم
بود؛ چراكه تعريــف رمزارز مبتني بر
اين اســت كه تا حــدودي ميتواند
هويت افراد را ناشــناخته نگه دارد.
بنابرايــن عنوان «ملــي» براي يك
رمزارز نميتواند به محدوده فعاليت
رمزارز اشاره كند».
نيكزاد در عين حال به مفهومي ديگر
از عنوان «ملي» اشاره ميكند كه در
معناي خاســتگاه يك رمزارز بهكار
برده ميشود .بهگفته او «يك رمزارز
ميتواند بهوسيله نهاد مالي يك كشور
مانند بانك مركزي توليد شود».
به همينخاطر نيكزاد تأكيد ميكند
كه بهتر است بهجاي عبارت «رمزارز
ملي» از «رمــزارز بانــك مركزي»
استفاده شود.
اين كارشــناس با اشــاره بــه اينكه
مسئول ارزشداشتن يا نداشتن پولي
كه يك بانك مركزي منتشر( )mint
ميكند ،خود آن بانك اســت ،ادامه
ميدهد« :بالكچين ميتواند بهعنوان
يك ســرويس بــراي تراكنشهاي
آن پول بــه بانكهــاي مركزي دنيا
پيشــنهاد شــود .بهعبــارت ديگر،
بانكهاي مركزي كشورها كه پيش
از اين تراكنشهاي رمزارز خود را در
شبكه ســرورهاي داخلي خود انجام
ميدادند ،اكنون ميتوانند در بســتر
جديدي به نــام بالكچيــن فعاليت
كنند».
بهگفته او «شرايط چنين بستري هم
مشخص اســت؛ يعني بانك مركزي
يك كشــور بايد رمزارزي توليد كند
كه ارزش هر واحد آن بهاندازه واحد
پولي باشد كه آن بانك مركزي چاپ
ميكند .درواقــع اين رمــزارز بايد
بهوســيله آن بانك مركزي منتشــر
شود نه توسط شخصي ديگر».
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واکسن جدید کرونا از فرانسه میآید
نتايج فاز سوم كارآزمايي باليني
دانش
واكسن فرانســوي كوويد19-
ســاخت شــركت والنــوا،
اميدواركننــده 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.
بهگزارش بيبيســي ،پيش از ايــن انگليس
سفارش 100ميليون دوز از اين واكسن در ماه
گذشــته را لغو كرده بود،اما حاال نتايج نشان
ميدهد كه بهخوبي در تقويت سيستم ايمني
بدن براي مقابله با كرونــا كار ميكند و نتايج
خون داوطلباني كه اين واكسن را دريافت كرده
بودند داراي ســطح بااليــي از آنتيباديهاي
خنثيكننده در برابر ويروس همهگير بود.
درواقع مشــخص شــد كــه در آزمايشهاي
رو در رو ،والنــوا توانســته به اندازه واكســن
انگليسي آسترازنكا اثربخشــي داشته باشد .با
اين تفاســير ،والنوا بهدنبــال دريافت تأييديه
تنظيمكنندههاي دارويي براي اين واكسن است
كه در اسكاتلند توليد شده است.
واكســنهايي كه هماكنون براي استفاده در
انگليس تأييد شدهاند دســتورالعملهايي را
براي توليد پروتئين ســنبله ويروس كرونا به
سلولها ارائه ميدهند كه باعث واكنش ايمني
ميشود .با اين حال ،دوزهايي كه توسط شركت
داروسازي فرانسوي والنوا توليد ميشود شامل
انتقال ويروس كامل  Sars-CoV-2غيرفعال
شده است.
به زبان ســادهتر ،اين واكسن براساس ويروس
غيرفعال ساخته شده است به اين معنا كه حاوي
يك ورژن مرده از كرونا ويروسهاست كه منجر
به ايجاد بيماري نميشود .اين همان پلتفرمي
اســت كه واكســنهاي آنفلوآنزا و فلج اطفال

براساس آن ساخته شده است.
شركت داروسازي فرانسوي والنوا اعالم كرد كه
واكسن داراي نرخ توليد آنتيبادي خنثيكننده
باالي 95درصدي اســت و در طول دورههاي
آزمايش باليني ،هيچيك از داوطلبان با وجود
انواع جديد ويــروس نظير گونــه دلتا ،دچار
بيماري وخيم نشدند .پروفســور آدام فين از
دانشــگاه بريســتول ميگويد :نتايج بهدست
آمده در بيانيه مطبوعاتي چشــمگير و بسيار
دلگرمكننده اســت .اين نتايج نشان ميدهد
اين واكسن در مسيري است كه نقش مهمي در
غلبه بر پاندمي ايجاد ميكند.
والنوا اميدوار اســت كه در ابتــدا بتواند براي
تزريق اين واكسن به افراد  18تا 55ساله  -گروه
ســني كه در كارآزمايي باليني حاضر بودند -
تأييديه استفاده بگيرد .طبق اعالم اين شركت،
آنها بــا تنظيمكنندههاي بهداشــت انگليس
مراحل تأييديه واكسن را آغاز كردهاند و در حال
ي ارسال درخواست به آژانس دارويي
آمادهساز 
اروپا هستند.
پنــي وارد ،متخصــص داروســازي در كالج
كينگ لندن ميگويــد :همانطور كه ميدانيم
دولت بريتانيا با والنوا در مورد لغو ســفارش تا
100ميليون دوز از بريتانيا كه توسط گروه ويژه
واكسنها در ســال 2020درماه 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
حملونقل ديگر و گرانتر واكسنهاي فريزري
مشــكل دارند ،ارائه دهد .اين يك خبر خوب
براي سازوكار كوواكس و كشورهايي است كه
هنوز چشم به راه واكسنهاي وارداتي هستند.
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آمــار جانباختگانديروز

همشــهري در گفتوگــو بــا كارشناســان ،پيامدهــاي مراجعــه
نكــردن افــراد بــه متخصصــان روان در دوران كرونــا را بررســي كــرد

تشديد اختالالت روان
در سايه «انگ»

رئیس انجمن علمی روانپزشــکان ایران ميگويد :افراد به دليل نگاههاي
منفي ،شــايعهها درباره مصرف قرصهاي اعصاب و روان ،توصيه ديگران
ي بودن رونــد درمان ،تمايلي به مراجعه به مراكز مشــاوره ندارند
و طوالن 

باورهای نادرست و برچسبزنی به افراد دارای اختالالت روانی
حتی در سطوح بسیار کم به عنوان یکی از آسیبهای جدی
در روند درمانی و مراجعه نکردن این بیماران به روانپزشکان
مطرح است اما حاال در پاندمی  2ساله کرونا مطالعات حاکی
از آن است که این افراد به دلیل همان اختالالت روانی کهنه
درمان نشده بیشتر در معرض تشديد اختالالت روان و حتي
مرگ قرار دارند .پيــش از اين ،احمد حاجبي ،مدیرکل دفتر
سالمت روان وزارت بهداشــت اعالم كرده بود افرادی که به
اختالالت شدید روانپزشــکی مبتال هستند ،ممکن است
بین  ۱۰تا  ۲۰سال به دلیل ابتال به این اختالل روانپزشکی
عمرشان کمتر شود .همچنين با اينكه قبال اعالم شده بود كه
ميزان شيوع اختالالت روان در كشور ،حدود  24درصد است
اما همين مســئول در وزارت بهداشت با استناد به مطالعات
انجام شده در اواخر سال  ،99ميزان شيوع اين اختالالت به
 29.7درصد افزايش پيدا كرده ،نكته مهم اينجاست كه از ميان
اين افراد 14.9 ،درصد به كرونا مبتال شده بودند .بنا بر اعالم
حاجبي ،میزان شیوع اختالالت روانپزشکی در افراد مبتال به
كرونا ۳۹.۸ ،درصد است که نشان میدهد ابتال به کرونا در این
گروه خاص جمعیت هدف ،شانس مسائل روانشناختی را باال
برده است .از سوي ديگر ،بر اساس اعالم محمدرضا فیاضی
بردبار ،مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
 ۲۹درصد افرادی که مبتال به کرونا میشوند دچار اختالالت
روانپزشکی هستند؛ یعنی حدودا از هر سه تا چهار نفر ،یک نفر
مبتال به اختالالت روانی است .او در پژوهشي كه انجام داده به
ترس افراد در مراجعه نکردن به روانپزشکان و تاخیر در روند
درمانی آنها اشاره كرده وگفته كه «:افراد مبتال به اختالالت
روانی در بســیاری از نقاط جهان به دليل ترس از برچسب
خوردن و انگ ،به طور متوسط  7سال پس از تجربه نخستین

عالیم بیماری به روانپزشک مراجعه میکنند ».متخصصان
حوزه روان ميگويند ســوگواريهاي ناقص در دوران کرونا،
ابتالي به بيماري ،بستريهاي طوالنيمدت در مراكز درماني،
قرنطينههاي اجباري و  ...مجموعهاي از اختالالت رواني است
كه در اين دوره ايجاد شــده و نياز به مراجعه به روانپزشك و
روانشناس را باال برده است .حاال در اين وضعيت ،افراد به دليل
خالءهاي اجتماعي و فرهنگي ،در دام «انگ» و برچسبهاي
اطرافيان گرفتار شدهاند؛ وضعيتي كه سرعت آنها براي مراجعه
به مراكز مشاوره را كند كرده است .روانپزشكان و روانشناسان
ميگويند اين وضعيت ،ميتواند منجر به تشديد مشكالت
روان شود.
75درصد بيماران در كنار مشــكل جسمي ،اختالل
روان دارند

مجيد صادقي ،رئيس انجمن علمي روانپزشــكان ايران به
همين ماجراي انگ و برچسبزدن به افراد مبتال به اختالالت
روان ،اشاره ميكند و معتقد است كه در دوران بحراني مثل
شــيوع كرونا ،اين انگها منجر بهخودداري از مراجعه به
متخصصان روان و در نهايت تشديد بيماري ميشود .بهگفته
او ،بيماريهاي مربوط به حوزه سالمت روان ،بيماريهاي
شايعي هستند كه افراد در طول زندگي بارها با آن مواجه
ميشوند؛ مثل اضطراب ،استرس ،افسردگي و ...تحقيقات
نشان ميدهد ،افسردگي پس از ابتال به بيماريهاي قلبي
 عروقي ،دومين عامل ناتوانكننده افراد است .بهگفته او،ميزان ابتال به اين بيماريها در دوران كرونا ،افزايش پيدا كرده
و همين موضوع سبب شده اهميت مراجعه به متخصصان
روان ،بيشتر شود« :بيماريهاي مربوط به روان ،اختالالت
مزمن و طوالنيمدتي هستند كه ممكن است عملكرد فرد،
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بهبودياخت اللشان،نااميدميشوند،مسائلروانپزشكيمانند
مشكالتجسمينيستكهبايك قرصيادارو،بهبودپيداكند
و به نتيجه رسيدن ،زمانبر است ».او ميگويد« :بسياري از
مراجعهكنندگان به متخصصان حوزه روان ،بهدليل نداشتن
اطالعات درســت از درمان ،اغلب در پي توصيه اطرافيان كه
داروهاي حوزه روان ،اعتيادآور يا چاقكننده است ،درمان را رها
ميكنند و در نهايت اعالم ميكنند كه مراجعه به متخصصان
روان ،بيفايده بوده است ،درحاليكه هدف از مراجعه ،بهبود
حال است و براي رسيدن به نتيجه بايد صبور بود ».براساس
اعالم اين روانپزشك ،در دوران شيوع كرونا ،بسياري از افراد
متوجه شــدند كه توانمنديهاي الزم براي مواجهه درست
با مشــكالت را ندارند و بايد از متخصصــان كمك بگيرند،
درحاليكه از ترس نگاههاي منفي ،يا موضــوع را از ديگران
مخفيميكنندياترجيحميدهندازمنابعديگريمانندفضاي
مجازيبرايبهبودحالشانكمكبگيرند،درحاليكهدرفضاي
مجازي ،توصيهها و راهكارهاي علمي به افراد داده نميشود.

يكتا فراهاني
خبرنگار

احساس او نسبت بهخود و همچنين رفتارش را با ديگران
تحتالشــعاع قرار دهد و دچار اختالل كند .اما خبر خوب
اين است كه بســياري از اختالالت مربوط به حوزه روان با
درمانهاي نهچندان پيچيده ،مثــل درمانهاي دارويي يا
روشهاي غيردارويي ،قابل پيگيري و درمان است».
اين روانپزشك درباره اينكه چرا با وجود شايعبودن اختالالت
روان ،افراد تمايل كمتري براي مراجعه به متخصصان حوزه
روان دارند ،توضيح ميدهد« :مراجعهنكردن به متخصص،
داليل مختلفي دارد ،يكي از آنها اين اســت كه در بسياري
از موارد ،شــخصي كه دچار اختالل روان است ،مضطرب
يا افسرده است يا نشانههاي جســمي دارد ،با تصور اينكه
مســئله مربوط به اختالل در عملكرد يــك عضو بدنش
است ،به متخصصان ديگر مراجعه میكند .يعني عالئم را
اشتباه متوجه میشود .بررسيها نشان ميدهد 25درصد
افرادي كه به متخصصان قلب يا گوارش مراجعه ميكنند،
مبتال به يكي از اختالالت روان هســتند؛ يعني مشــكل
جسمي ندارند .همچنين 75درصد افرادي كه به پزشكان
مراجعه ميكنند ،عالوه بر بيماري جســمي ،مشــكالت
روانپزشكي مثل افسردگي و اضطراب هم دارند ».او ادامه
ميدهد« :خيلي وقتها ،شايد حتي افراد آگاه نباشند كه
منشأ مشكالت جسمي آنها ،روانشــان است ،به همين
دليل ،ممكن اســت پس از گذشــت مدت زمان طوالني،
با بينتيجهماندن درمانشــان ،به روانپزشك يا روانشناس
مراجعه كنند ».اين روانپزشك ،دليل ديگر مراجعهنكردن
افراد به متخصصان روان را ترس از برچسب بيمار روانيبودن
ميداند« :از گذشته افراد با اين مشكل مواجه بودهاند .قبال
بيماريهايي مانند جذام ،سل و بيماريهاي عفوني و مسري
بهدليل ناشــناختهبودن ،با انگ همراه بود ،اما بهتدريج و با
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كل آمــار جا نباختگان

بروز اختالالت روان در بحران ،عجيب نيست

افزايش آگاهي جامعه و همچنين شناختهشدن روشهاي
درمان ،نــگاه منفي به اين بيماران كمتر شــد .هماكنون،
بسياري از افراد هم كه اختالل روان دارند ،از ترس همين
انگها به متخصصان مراجعه نميكنند يا مراجعهشان را
پنهان ميكنند».
تأخير در مراجعه ،درمان را پيچيدهتر ميكند

اين روانپزشــك تأكيد ميكند كه تأخير در مراجعه به
روانپزشك و روانشناس ،درمان را پيچيدهتر و طوالنيتر
ميكند« :همانطور كه در مورد بيماريهاي جســمي،
تأخير در مراجعــه ،هزينه درمــان را افزايش ميدهد و
بيماري را تشــديد ميكند ،در مورد بيماريهاي روان
هم همين اتفاق ميافتد .در كنار همه اينها ،بسياري از
مراجعهكنندگان به روانپزشــك ،از مصرف دارو هراس
دارند ،تصورشــان معتادشــدن به قرصهاي اعصاب و
خوابآلودگي و ...اســت .درصورتي كــه اين قرصها،
اعتيادآور نيســت ،بلكه منجر به درمان فرد ميشــود.
درست مانند اســتفاده از عينك براي افرادي است كه
اختالل بينايي دارند .همانطور كه براي درمان بسياري
از بيماريهاي ديگر مانند نوسانات فشار خون ،كمكاري
يا پركاري تيروئيد يا مشكالت قلبي ،نياز به مصرف دارو
دارند ،بيماريهاي روان هم نياز به مصرف دارو دارند».
بهگفته او ،قطع بسياري از داروهاي مربوط به فشار خون
يا تيروئيد منجر به عود بيماري ميشــود ،بنابراين افراد
ناچارند تا آخر عمر اين داروها را استفاده كنند ،در مورد
بيماريهاي روان هم گاهي همين اتفاق ميافتد 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 ،روانپزشــك و عضو هيــأت علمي
روانپزشكي دانشگاه علومپزشكي ايران هم درباره نوع تفكر
افراد در زمينه بيماريهاي حوزه سالمت روان ،به همشهري
ميگويد« :طبق اعالم وزارت بهداشــت و براساس آخرين
آماري كه در ســال 2015منتشر شــد ،حدود يكچهارم
مردم كشــور يعني 24درصد به انــواع بيماريهاي حوزه
روانپزشكي مبتال هســتند .البته اين اختالالت در سطوح
مختلف درنظر گرفته شده با اين حال مردم تصور ميكنند،
تنها افرادي كه از نظر روانپزشكي اختالالت شديد دارند ،بايد
به روانپزشك و روانشناس مراجعه كنند ».بهگفته او ،بيماراني
كه دچار توهم ،هذيان يا مشكالت خاص ديگري هستند ،در
روانپزشكي بهعنوان روانپريش شناخته ميشوند ،اما تمام
افراد با اختالالت روان ،دچار اين نشانهها نيستند« :نگرش مردم
به بيماريهاي حوزه روان ،معموال با اصطالحات ناخوشايندي
همراه است .اين در حالي است كه بيماريهاي حوزه روان هم
منشأ جســمي دارد ،بيماريهاي حوزه روانپزشكي ،نتيجه
تغييراتي در پروتئينهاي مغزي است و تفاوتش با بيماريهاي
جسمي ،در نشانههاي آن است .بيماريهاي روان ،بيشتر به
شكل اختالالت رفتاري خودش را نشان ميدهد و به همين
دليل بيشتر توجه ديگران را جلب ميكند ».او ميگويد جامعه
به كســاني كه بيماريهاي مربوط به حوزه روان دارند ،نگاه
دوستانه و منصفانهاي ندارد .شالبافان در ادامه به نكته ديگري
اشاره ميكند و آنهم بينتيجه بودن مراجعه به روانشناس
و روانپزشك است كه منجر ميشود تا افراد نگاهشان به اين
حوزه ،منفيتر شود« :گاهي در شرايط بحراني مانند همين
شــيوع كرونا ،متخصصان نميتواننــد راهحلهاي عملي و
اجرايي به مراجعهكنندگان بدهند ،بــه همين دليل افراد از

شــالبافان ميگويد كه بروز افسردگي يا ســاير اختالالت
روانپزشكي ،در شرايط بحراني ،اتفاق عجيبي نيست و قابل
درمان اســت ،مهم اينكه ،افراد با آگاهي و شناخت و تعريف
درست از مشكالت روان ،به روانپزشك و روانشناس مراجعه
كنند .اين روانپزشك به باور اشتباه افراد در ارتباط با نشانههاي
افسردگي هم اشاره ميكند و ميگويد« :تعريف خيليها از
افسردگي ،اشتباه است ،برخي تصور ميكنند افسردگي قابل
يدانند».
درمان نيست و آن را جزئي از ويژگي شخصيتي خود م 
بهگفته شالبافان ،نامگذاريهاي اشتباه بر بيماريهاي حوزه
روان ،اغلب مانع از طيشــدن روند درست درمان ميشود:
«آگاهيبخشي درباره مشكالت مربوط به حوزه روان ،از سوي
رسانهها ،موضوع بسيار مهمي است كه بايد جدي گرفته شود،
شوخيكردن و بهكار بردن كلمات توهينآميز در مورد افرادي
كه مشكالت روانپزشكي دارند ،تنها منجر به بدترشدن حال
آنها و مراجعهنكردن آنها به مراكز مشاوره ميشود ».بهگفته
اين روانپزشــك ،در دوران كرونا ،اتفاقات زيادي براي افراد
افتاد ،آسيبهاي زيادي كه قبال پنهان بود ،خودنمايي كرد
و مسائل مربوط به شــيوع اين ويروس هم به آن اضافه شد؛
ازجمله سوگهاي ناتمام و مسائل مربوط به قرنطينه بيماران
و ...مجموعه اين موضوعات منجر شــد تا افراد احساس نياز
بيشتري براي مراجعه به روانپزشك و روانشناس پيدا كنند اما
خيليها در تله نگاههاي منفي و قضاوتهاي اطرافيان گرفتار
شدند و ترجيحشان مراجعهنكردن به متخصصان حوزه روان
بود .هرچند كه در دوران اوج شيوع ويروس ،بسياري از مراكز
مشاوره،مراجعهحضورينداشتندوخوداينمسئله،سببشد
تا افراد تمايلي به تماس با مشاور پيدا نكنند« :البته در دوران
بحران ،بهطور كلي افراد مقاومت كمتري براي مراجعهكردن
به متخصصان حوزه روان دارند ،چراكه دوره حساسي است و
افراد بسياري از تواناييهاي خود براي كنترل خشم و وسواس
و ...را از دست دادهاند».

دستنيافتنيها

پول ،قدرت ،احترام و خانواده؛ اينها
علي عمادي
عناصر اربعه و سازنده سه پدرخوانده
روزنامهنگار
هستند .آنچه اين 3فيلم را متفاوتتر
از هر اثر نمايشياي از دنياي تبهكاران ميســازد ،حضور درهمتنيده اين چهار ركن
اســت؛ هرچند كه در موقعيتهاي مختلف وزنهاي متفاوتي مييابند .ويتو با دست
خالي خانواده را ثروتمند ميكند اما ثروت پلههايي ميشــود براي فتح قلههاي ديگر
ن است كه كاســبي آنها تعطيلبردار نيســت .در جنگ قدرت با خانوادههاي
و همي 
مافيايي– سيســيلي ديگر ،كار تا جايي پيش ميرود كه كسبوكار مختل نشود .پول
هنگفت ،موجب ميشود ابزار قدرت يعني سياست و قانون و حتي كليساي كاتوليك به
سمت آنها غش كند اما در همين حال ،دون كورلئونه پدر با تمام استفادهاي كه ميتواند

از موادمخدر ببرد به معامله آن پشت ميكند تا حمايت قانون را از دست ندهد يا كورلئونه
پسر ،منافع قمار را كنار ميگذارد و پولي هنگفت را براي قانوني شدن كسبوكار به پاي
مردان كليسا ميريزد .اين معادالت اما شــاخصهاي جديتر 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 بهخود تلقي ميكند چون شرط آن صرفا اداي
احترام به اوست .بوناسرا او را پدرخوانده خطاب ميكند ،دستش را ميبوسد و خيلي زود
عدالت برايش اجرا ميشود .اين مزيتي است كه همه نزديكان به خانواده از آن منتفعاند.
بياحترامي به هر يك از اعضاي خانواده تاواني دردناكتر از مرگ دارد چون آنچه اصل بر
آن بنا شده ،خانواده است .خانواده در كانون قرار ميگيرد تا سه عنصر ديگر آن را به اوج
برسانند و همين است كه خيانت به خانواده ،سزايي تلختر از بياحترامي در پي خواهد
داشت .شايد همين اصالت است كه خشونت آشكار اين 3فيلم را توجيهپذير ميسازد
و نگرههاي منفياش را ميپيرايد .جذابيتهاي درخشان زندگي اين موجودات از هر
نظر دستنيافتني ،اليههاي غمبار هم كم ندارد .باوجود همه تمركز كانوني ،بزرگترين

ضربهها از هر حيث ازسوي خانواده است و متزلزلترين روابط درميان اعضاي خانواده
ديده ميشود و اين پارادوكسي است كه درام پدرخواندهها را جال ميبخشد و سرنوشت
را رقم ميزند؛ سرنوشتي محتوم به فنا .امپراتوري بيبديل پدرخوانده با همه جالل و
شكوهش گريزي از نابودي ندارد چون ميرايي خصلت هميشگي هر خلقتي است.

جواهراتخانوادگی
سعيد مروتي
روزنامهنگار

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 فالشبكي به
روزگار خوش از دســت رفته ،ماجــرا را به پايان
ميرساند .جايي كه همه اعضاي خانواده از ساني
و مايكل و فردو و كاني تا تــام هيگن و كلمنزوي
خيكي ،سر ميز شام نشســتهاند و شاد و خندان
منتظر آمــدن پدرخواندهانــد .مايكل از قصدش
براي پيوستن به ارتش و رفتن به جنگ ميگويد
و ساني دســتش مياندازد و صداي خارج از كادر
متوجهمان ميكند كه پدرخوانده آمده اســت.
كوپوال حماسه تلخش را با تصويري حسرتخورانه
از خانواده تمام ميكند .جايي كه بار ديگر به اين
باور ميرسيم كه پدرخوانده وراي همه صحنههاي
كشتار و توطئه و جنايت و خيانت ،بيش از هر چيز
درباره خانواده است.
فصل طوالني عروسي بهعنوان يكي از بهترين
افتتاحيههاي تاريخ سينما ما را به ضيافتي دعوت
ميكند كه در كانونــش دون كورلئونه قرار دارد.
پدرخواندهاي كه در اتاق تاريك كارش نشســته
و هر كس به ســراغش ميآيد درخواستي دارد.
از بوناســرا كه دنبــال انتقام از جانوراني اســت
كه دختــرش را نابــود كردهاند تــا جاني فونتن
كه تهيهكننــده هاليوودي حاضر نيســت نقش
دلخواهش را به او بدهد و همزمان عروسي هم در
جريان اســت .همه اعضاي خانواده دور هم جمع
ميشوند .از ساني پرشر و شور و فردوي بيدست
و پا تا مايكل قهرمان جنگ و آدم حسابي خانواده،
همه در يك قاب قرار ميگيرند؛ خانواده بزرگ دن
كورلئونه كنار هم و خندان رو به لنز دوربينها و
ميدانيم كه چنين قابي ديگر تكرار نخواهد شد.
دستمايه نويسندهاي بازاري و شكستخورده
(ماريو پوزو) در اختيار كارگرداني جوان و به لحاظ
تجاري ناموفق (فرانسيس فورد كوپوال) قرار گرفت
كه مهمترين ستارهاش بازيگري بود كه سالها بود
همه اعتقاد داشــتند دورهاش تمامشده (مارلون

«عوام بپسندند و خواص تحسينش كنند»؛
اين اوج موفقيت هر اثر هنري است .بهندرت پيش
ميآيد كه فيلمي ركورد گيشه را بشكند ،اسكار را
فتح كند ،منتقدان ستايشــش كنند و از قضاوت
تاريخ هم سربلند بيرون بيايد .فاصلهاي با پنجاه
ســالگي پدرخوانده نداريم و تعداد كساني كه در
شاهكار بودن فيلم ترديد دارند واقعا زياد نيست.
حتــي مخالفخوانهاي حرفهاي هــم در مورد
پدرخوانده ،كمي جانب احتياط را رعايت ميكنند.
پدر خوانــده دو ،موفقيت انتقادي گســتردهتر و
جوايز اسكار بيشتري بهدست 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 شــخصيتر كوپــوال و رفت و
برگشــت ديالكتيكش ميان صعود و سقوط پدر
و پسر ،همچنان كار ميكرد .در مورد پدرخوانده
سه كه همه اتفاق نظر دارند ضعيفترين قسمت

مجموعه است ،بايد بيش از هر چيز عوض شدن
زمانه را درنظــر گرفت و اينكه كوپوال فيلمســاز
دهه  70بود و پــس از شكســتهاي پياپياش
در دهه  ،80بــه لحاظ حرفــهاي دوران خوبي را
پشت سر نميگذاشت .با اين همه حتي اين فيلم
كمتر متقاعدكننده هم داستان خانواده را روايت
ميكند؛ گيرم با گسست و آشفتگي بيشتر.
پدرخوانــده حــاال امــا بيش از هــر چيز
يك شــمايل اســت .شــمايلي كه از ادبيات،
جامعهشناســي و سياســت بهره ميگيرد اما
مقهورشان نميشود و در نهايت اين سينماست
كه پيروزي شكوهمندانهاش را جشن ميگيرد.
ســينمايي كه با انبوهي از ژســتهاي مردانه و
ديالوگهايي كه بيشــتر جمله قصار هســتند
و ربطي به محــاورات روزمره ندارنــد ،در يادها
ميماند .مثل لحظهاي كه مايكل در شروع فيلم
با تحسين ،ماجراي تهديد رهبر اركستر توسط
پدرخوانده را بــراي كي نقل ميكنــد« :پدرم
پيشنهادي بهش كرد كه نتونه رد كنه» .يا جمله
تســيو به تام هيگن وقتي كه دستش رو شده و
قرار است بهعنوان خيانتكار كلكش كنده شود؛
«به مايكل بگو براي كار بود .هميشــه دوستش
داشتم ».لحظهاي كه دنياي خانوادهاي كه خالف
و جنايت كســبوكارش است پيچيدگيهايش
را نمايان ميكند .درباره همساني و پيوندي كه
پدرخوانده ميان جنايت سازمانيافته و عملكرد
سيستم ســرمايهداري آمريكا ايجاد ميكند هم
خود كوپوال بارها صحبــت كرده و هم منتقدان.
اينكه فيلم از منظر چپ ،راســت ســرمايهدار
را ميزند يــا نه ،خودش بخشــي از همان نظام
سرمايهداري اســت كه نقدش ميكند نكتهاي
مناقشهبرانگيز است.
حســن پدرخوانده جايــي نمايان ميشــود كه
چون سينماســت از دل هر مضموني در نهايت
به ميزانســن اتصال مييابد؛ به جزئيات؛ به يك
كنش به ظاهر ســاده ،به يك نگاه خشــمگين يا
نگران و ديالوگهايي كه تكرار كردنشان هنوز هم
لذتبخش اســت .و با همه آن اغراقهاي 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 ميكشد.
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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 تنشهاي
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 پالنهايش را
ميگرفت 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 .سودآورترين
محصول پارامونت در دهه  70ميالدي ،ميتوانست
بزرگترين شكست اســتوديو از كار درآيد و اگر
چنين نشــد جز كوپوالي جوان ،بايد ســهمي
ويژه هم براي رابرت ايوانــز مدير توليد جاهطلب
پارامونت قائل شد .هم او كه با خواندن  ۱۰۰صفحه
اول رمان در دست نگارش ماريو پوزو امتيازش را
خريد .از بين آن همه كارگردان بزرگ و شاخص،
تشخيص داد كه مناسبترين فرد براي كارگرداني
پدرخوانده ،كوپوالي گمنام است .و در نهايت هم
با همه اختالفنظرها و نبردهاي تمامنشدنياش
با كارگرداني كه خــودش انتخابش كرده بود ،هر
تصميمي كه گرفت به نفع فيلم تمام شد.

این شماره

تبهكاراندوستداشتنی
«پدرخوانده» در دنيايي بســته روايت ميشود .به همين
راجر ايبرت
دليل است كه با شخصيتهايي كه اصوالً اهريمني هستند،
منتقد سینما
احســاس همدلي ميكنيم .دون كورلئونه شــخصيتي
دوستداشتني است كه ستايش ما را برميانگيزد .در كل
فيلم ،اين جنايتكار حرفــهاي كاري انجام نميدهد كه ما
واقعا با آن مخالف باشــيم .حتي يك قرباني غيرتبهكار در
دنياي جرايم ســازمان يافته نميبينيم .هيــچ زني به دام
نميافتد .هيچ زندگياي با قمار تباه نميشــود .هيچكس
قرباني سرقت ،كالهبرداري يا حمايت از قاچاق نيست .تنها
افسر پليس فاسد است .داستان از درون به مافيا نگاه ميكند و اين راز موفقيت و سحر
افسون آن است؛ اين فيلم بهنحوي درك عمومي از مافيا را از آن زمان شكل داده است.
دنياي واقعي با مردســاالري مقتدرانهاي جايگزين ميشود كه در آن ،قدرت و عدالت
از پدرخوانده سرچشمه ميگيرد و تنها آدمهاي پليد ،خيانتكاران هستند .طبق گفته
مايكل فقط يك فرمان وجود دار؛هرگز در برابر خانوادهات قرار نگير».
آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد وفاداري به خانواده است .در فيلم درباره اعتماد
كردن به قول يك مرد زياد گفته ميشود اما صداقت در مقايسه با وفاداري اهميت
چنداني ندارد .مايكل حتي به تام هیگن هم براي افشاي اين راز كه قصد نابودي سران
خانوادههاي مافيايي را دارد ،اعتماد نميكند.
ويتو كورلئونه كانون اخالقي فيلم است .او سالخورده ،خردمند و مخالف دادوستد
موادمخدر است .او متوجه اين نكته است كه جامعه آمريكا نگران مشروبات الكلي،
قمار و حتي زنان نيســت اما از نظر دون ويتو ،موادمخدر كار كثيفي است و يكي از
بهترين صحنههاي فيلم گردهمايي مافيايي است كه در آن دون كورلئونه نظرش
را در اينباره ميگويد .معناي ضمنياش هم اين است كه در دنياي پدر خوانده ،نه
موادمخدر ،بلكه جنايات بدون قرباني وجود دارند و عدالت به ســرعت و با مساوات
رعايت ميشود.
هنر كوپوال و هوشمندياش در خلق پدرخوانده اينجاست كه ما را به همدلي
با قهرمانانش برميانگيزد .مافيا يك سازمان خوشنيت و حمايتگر نيست ،خانواده
كورلئونه تنها اندكي بهتر از سايرين است .با اين حال وقتي كه پيرمرد بين بوتههاي
گوجهفرنگي بيجان فرو ميافتد ،احساس ميكنيم انساني بسيار بزرگ درگذشته
است.

بسيار نوشتهايم و نوشتهاند
مسعود مير
از اين يگانه تاريخ سينما ،از
روزنامهنگار
باحالترين و ماندنيترين
فيلم گنگستري ادوار؛ از
«پدرخوانده» ولي بعضي جزئيات انگار جادوگونه در چنين آثاري بعد از
بارها و بارها گستردهشدن ضيافت تماشا ،كمكم گيراييشان را به رخ
ميكشند .با اين پيشفرض براي پدرخوانده ،بايد چند شكستگي جانانه
كنار گذاشت و ذوق كرد با مرور دوبارهشان.
اولين سهم از وقايع شكسته ميرسد به همان سكانس شكوهمند
آغاز فيلم ،همان عروسي شلوغ و خواستني و البته يك واكنش قاطع
به پاپاراتزيهايي كه دوست دارند بدانند در خانه پدرخوانده مافياي
سيسيل در قلب نيويورك چه خبر است ،چه كساني مهمان هستند و
خالصه مجلس چگونه اداره ميشود .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 نشريهشان فراهم كنند معادل است با يك
شكستن جانانه .دوربين عكاس بيچاره زير پا لگدكوب ميشود و البته به
سياق گشادهدستي اهالي مافيا چند اسكناس درشت بابت اين خسارت
در همان موقعيت به زمين انداخته ميشود تا پاپاراتزيها بدانند هر چند
در عمارت پدرخوانده نميتوانند خبري دشت كنند اما سرمايه و ابزار
كارشان هم به تاراج نميرود.
سهم بعدي شكستنها را بايد براي اعصاب و آرامش آن تهيهكننده
مغرور و جاهطلب هاليوودي كنار گذاشت كه با هيچ مذاكرهاي حاضر
نشد فرزندخوانده كورلئونه بزرگ را بهعنوان بازيگر اصلي در فيلمش
به خدمت بگيرد .وقتي خواب شبانه با خون و ترس و سر بريده شده اسب
گرانقيمت آقاي تهيهكننده در رختخواب ،به صبح رسيد فقط بايد
انديشيد كه جنس شكستن غرور مرد هاليوودي از چه جنس مرغوب
و مرعوب كنندهاي بود.
يك ســهم شكســتگي هم به رنگ كبود پاي چشــم و گونه
پسر جانشين پدرخوانده ميرســد .مايكل كتك ايستادگي براي
مراقبت از پدر را از پليس خورد اما ميدانست كه اين حركت پليس،
صحنهگردانهاي ديگري دارد .چهــره آل پاچينوي جوان با آن گونه
شكسته درحاليكه توانسته جلوي يك توطئه براي قتل كورلئونه كبير
را بگيرد نه تصوير شكستن كه تجسم شكوه ايستادگي است.
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اداي احترام متواضعانه فرانسيس فورد كوپوال در 50سالگي «پدرخوانده» به ماريو پوزو

از پوزو بسيارآموختم
اين فيلم زندگي من را دگرگون كرد
محمدناصر احدي
مترجم

همراه با ماریو پوزو

من تقريبا همه آنچه را بايد دربــاره «پدرخوانده» بگويم
گفتهام و آنچنان كه سزاوار بوده ،در گذشته اين موضوع
را روشــن كردهام كه «بار ســنگين» اين پروژه را ماريو
پوزو بر دوش داشت و به همين دليل نام او قبل از عنوان
فيلم در تيتراژ ميآيد .امتياز ويژهاي كه من با خود به اين
فيلم آوردم تربيت ايتاليايي ـ آمريكايي من و آشــناييام
با ايتالياييهــاي نيويورك در نحوه صحبتشــان ،راه و
رسمشان و محيط خاصشان و همچنين اولويتهايشان
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 فيلمهاي گنگستري قديمي
مقايسه ميكنيد ـ حتي استثنائاتي با كارگردانان بزرگ
مثل «صورت زخمي» ساخته هوارد هاكس كه آل كاپون
اهل ناپل با تئاتر يهودي پل موني بهصورت ماهرانهاي به
تصوير كشيده شده يا «دشــمن ملت» ويليام ولمن كه
بهندرت ايتالياييها را در نقش ايتالياييها و خيلي كمتر آن
تركيب نادر ايتاليايي ـ آمريكايي نيويوركي را نشان دادهـ
از طرز صحبت كردنشان ميفهميد كه معموال بازيگران
بزرگ يهودي دارند اداي ايتالياييها را درميآورند .حتي
در پدرخوانده ،مارلون براندو وانمود نميكند كه ايتاليايي
است؛ بلكه تظاهر ميكند كه ايتاليايي ـ آمريكايي است؛
كه در اينجا آشنايي شخصي من با ايتاليايي ـ آمريكاييها
برجسته ميشد .بهطور كامال اتفاقي ،مارلون يكبار به من
گفت كه تمام درك او از بازيگري مرهون تماشاي پلموني
در نمايش «پرچمي متولد ميشود» بود كه در آن با هم
همبازي بودند .خانواده من عموماً از «پسران خوب» محله
تشكيل ميشد؛همانهايي كه مدرسه و تحصيل را كليد
اصلي موفقيت در اين كشــور جديد پر جالل و جبروت
ميدانستند .با اين حال ،آنها بقيه را ميشناختند؛ اراذل
و اوباشي كه محله را به وحشــت ميانداختند و دوست
داشتند در آينده گنگستر شوند؛ در عين حال كه خردهپا
و مشــهور اما همگي قصاب و جامعهستيز ،درست مانند
شــخصيتي كه همفري بوگارت در «بنبســت» ويليام

وايلر بازي ميكرد .پدرم و برخي عموهايم به دبيرستان
استايوســنت ( )Stuyvesantميرفتند و ستارههاي
موسيقي در اركستر بودند و موسيقي همان حيطهاي بود
كه آنها را بهجاي جنايت جذب كرد .اما فرهنگ خانواده،
اگر اين نبود ،بسيار به آن نزديك بود :آنچه ميخوردند و
مينوشيدند ،خوابيدن با سه و حتي چهار برادر در تخت
مانند ماهي ساردين ،مادري كه تمام كارهاي خانه را انجام
ميداد؛ آشپزي ،دوختودوز تمام لباسها و تقسيم يك
پرتقال به چند قسمت تا به هر هفت برادر برسد.
حتي ماريو پوزو كه ايتاليايي ـ آمريكايي است ،اصالتي را كه
از آن صحبت ميكنم نداشت .يك ايتاليايي واقعي ميداند
كه هرگز كسي را «دون كورلئونه» خطاب نميكنند بلكه
دون ويتو يا دون ويتونه صدا ميزنند (اسم كوچك را بعد از
عنوان احترامآميز دون ميآورند) .ماريو بيشتر چيزي را كه
درباره مافيا ميدانست از مطالعه كتاب «پرونده واالچي»
[كتابي درباره جو واالچي عضو دونپايه يكي از خانوادههاي
مافيايي نيويورك] و مواردي از اين قبيل بهدســت آورد.
ايتاليايي ـ آمريكاييها مدلهاي زيــادي دارند :مارتين
اسكورسيزي از خانوادهاي اســت كه هميشه ايتاليايي
صحبت ميكردند و مانند خانواده من غذاهاي ايتاليايي
واقعي ميپختند .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 بهنظر برسد ،اما در يك فيلم چنين جزئياتي كام ً
ال
مشهود است و تفاوت بارزي ايجاد ميكند .حتي حرفهاي
شگفتانگيزي كه در رمان از دون كورلئونه نقل ميشود
اساسا از مادر خود ماريو آمده كه پوزو او را با دقت بيشتري
در رماني كه به اعتقاد خــودش بهترين كارش بود يعني
«زائر خوشبخت» توصيف كرده است.
بسياري از اين عناصر به فيلمنامهاي 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 پيشنويس اوليه ،متوجه شدم
كه فوت كوزهگري اصلي فيلم را بايد خودم انجام دهم .اما
احساس كردم كه پوزو ميتواند من را تصحيح و راهنمايي
كند .بهنظر نميرسيد كه او مشكل زيادي با اين رويكرد

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 دستنويسش 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 ميكند .چقدر احساس
عجيبي دارم .چقدر قدردان ماريو پوزو هســتم نه فقط

بهخاطر اين كتاب كه تعمدا آن را بهعنوان «اثري بازاري»
نوشته بود تا چيزي براي بچههايش بگذارد و همينطور من
را قادر ساخت يك حرفه تمامعيار فيلمسازي دست و پا
كنم و همچنين به اميد اينكه چيزي براي بچههايم بگذارم،
بلكه بهخاطر مهربانياش و احســاس گرما و محبتي كه

هزار داستان پدرخوانده

حماسه كوپوال چگونه خلق شد؟

از لحظهاي كه پارامونت امتياز رمان «پدرخوانده» را از ماريو پوزو خريداري كرد تا روزي كه فيلم
مهرنوش سلماسي
ساخته و به نمايش عمومي درآمد ،انبوهي اتفاق و حاشيه رخ داد؛ اتفاقهايي كه هر كدامشان شايد
روزنامهنگار
سرنوشت فيلم را تغيير ميدادند .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 مجموعهاي از رخدادها و حتي بداههپردازيها (بسياري از لحظات به يادماندني فيلم محصول بداههپردازي
و در مواردي مقتضيات صحنه هستند) رخ داد تا پدرخوانده خلق شد .مروري بر برخي از اين حاشيهها نشان ميدهد كه يكي از
مهمترين فيلمهاي تاريخ سينما چگونه و در چه شرايطي ساخته شد.

دهه 60ميالدي به پايان رسيده بود و در ابتداي دهه 70هاليوود
پس از تحوالت اواخر دهه 60با فيلمهايي چون «باني و كاليد» (آرتور
پن) و « اين گروه خشن» (ســام پکین پا) وارد عصر تازهاي شده بود؛
عصري كه غولهاي سينماي كالســيك و استادان نظام استوديويي
در آن جايي نداشتند .جوانهايي از راه رســيده بودند تا خون تازهاي
در رگهاي هاليوود جريان يابد .پارامونت در معاملهاي پرسود امتياز
رمان پدرخوانده اثر ماريو پوزو را پيش از به پايان رسيدن نگارشاش
خريداري كرده بود؛ رماني گانگستري در دوراني كه سالها بود هيچ
فيلم گانگسترياي در هاليوود به موفقيت قابلتوجهي دست نمييافت.
با اين همهچيزي در رمان ماريو پوزو جريان داشت كه پارامونت را به
توفيقش اميدوار ميكرد .حقوق كتاب با پرداخت رقمي كه اين روزها
خندهدار بهنظر ميرسد خريداري شد .مشخص بود كه اين معاملهاي
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
نميخواستند از يك نويسنده ميانرتبه با بدهيهاي فراوان و سابقه
قماربازي كتابي چاپ كنند و آشنايي با يك دوست در نهايت مقدمات
چاپ كتاب را فراهم كرد و براي 67هفته پرفروشترين كتاب فهرست
نيويوركتايمز 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 پرفروشترين
كتابهاي سال ايستاد ،به نظر میرسید كه كارگردانهاي زيادي تمايل
به ساختش داشته باشند .پارامونت فهرست بلندبااليي از كارگردانها
تهيه كرد و مذاكرات شروع شد .كوپوال گزينه اول هيچكس 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
زينهمان ،فرانكلين جي شافنر ،ريچارد لستر و ...همگي به پارامونت
«نه» گفتند .ایوانز هم معتقد بود در گذشته فيلمهاي مافيايي به اين
دليل موفق نشدهاند كه توسط يهوديها كارگرداني شده و بازيگران
اصلياش نيز يهودي بودهاند .او بــراي كارگرداني اين فيلم ،كوپوالي
آمريكايي -ايتاليايي را برگزيد اما او هم ابتدا به ایوانز «نه» گفت و تصور
ميكرد داستان پوزو اثري عامهپسند ،احساساتي و بيكالس 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.
ظاهرا ً رابرت ايوانز قبل از اينكه وارد اســتوديو شــود ،فيلمهاي
گانگســترياي كه پارامونت قب ً
ال بيــرون داده بــود ،ازجمله فيلم

«برادري»( )1968را بررســي كرده بود .او متوجه شده بود كه بيشتر
اين فيلمها ناموفق بودهاند و اينكه هيچكدام از اين فيلمها بهدست افراد
ايتاليايي-آمريكايي نوشته يا كارگرداني نشده بودند و گفت فرانسيس
فورد كوپوال را براي كارگرداني استخدام ميكند چون ميخواهد «بوي
اسپاگتي را استشمام كند».
همه ميخواستند دون كورلئونه باشند .ارنست بورگناين ،ادوارد
جي رابينسون ،اورسن ولز ،دني توماس ،ريچارد كونته ،آنتوني كوئين
و جورج سياســكات ،همگي از طرف پارامونــت پيكچرز براي نقش
«ويتو كورلئونه» درنظر گرفته شده بودند .برت لنكستر ،اين نقش را
ميخواست اما به هيچوجه موردنظر اســتوديو نبود .وقتي پارامونت
قصد كرد تا كارلو پونتي ايتاليايي را بهعنوان تهيهكننده انتخاب كند،
كارگردان ،فرانسيس فورد كوپوال ،مخالفت كرد ،چون شخصيت ويتو،
از بچگي در آمريكا زندگي كرده بود و بنابراين نميتوانســت با لهجه
ايتاليايي پونتي صحبت كند .وقتي مديران ارشد پارامونت ،نظر كوپوال
را پرسيدند ،او گفت كه ميخواهد براي نقش دون ،يا از الرنس اوليويه
استفاده كند يا مارلون براندو.
كوپوال بعدها گفت«:من ميخواستم يك ايتاليايي-آمريكايي داشته
باشم يا دســتكم يك بازيگري كه آنقدر توانا باشــد كه بتواند يك
ايتاليايي-آمريكايي را مجسم كند .خب ،آنها پرسيدند «تو چهكسي
را پيشنهاد ميدهي؟» من گفتم«:ببينيد ،من نميدانم ،اما 2بازيگر
بزرگ دنيا چه كساني هســتند؟ الرنس اوليويه و مارلون براندو .خب
الرنس اوليويه ،انگليسي است .او كام ً
ال شبيه به ويتو جنوويس است.
چهرهاش عالي است» .بعد گفتم «:من ميتوانم از همين حاال اوليويه
را ببينم كه نقش اين مرد را بازي ميكند و در قالب او فرو ميرود»( .و)
براندو ،قهرمان قهرمانهاي من است .حاضرم هر كاري بكنم كه فقط او
را مالقات كنم .اما او 47ساله است ،يك مرد جوان و خوشچهره است.
سوجو كرديم و به ما گفتند
بنابراين ،ما اول از حال و اوضاع اوليويه پر 
كه اوليويه ،هيچ كاري را قبول نميكند؛خيلي بيمار است .او بهزودي
ميميرد و مايل بهكار 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 بهشخصه ،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 ميكرد كه چشم سيناترا
دنبال آن بود ،يعني بعد ازتري مالوي در فيلــم «بارانداز»( )1954و
اسكاي مسترسون در «مردان و عروسكها» ( .)1955فيلم قبلي براندو
يعني «بسوزان!»( ،)1969يك افتضاح وحشتناك بود .او نميتوانست
در هالیوود كاري پيدا كند ،چون تلقي خيلي از تهيهكنندهها از او كسي
بود كه «روزگارش به سر آمده» .مديران پارامونت ،ابتدا قيمت اتحاديه

را به مارلون براندو براي نقش دون كورلئونه ،پيشنهاددادند .در نهايت،
استوديو كوتاه آمد و به اعتبار كوپوال300.000 ،دالر به براندو پرداخت
كردند .رئيس اسبق استوديو پارامونت ،رابرت ايوانز ،در كتاب خاطرات
خود «اين بچه در ســينما ميماند» (که در ایران بــا نام «در هالیوود
میمانم» منتشر شده اســت) ،ادعا ميكند كه 50.000دالر به عالوه
امتياز ۱۰درصد 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 ميشود ،درخواست براندو
را اجابت كرد .بهگفته ايوانز ،بهدليل همين گوشبري 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 استاكول ،هر دو براي نقش مايكل كورلئونه
تست دادند.راد استايگر ،برنده اسكار ،بهشدت 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 سمتهاي كارگرداني
و تهيهكنندگي هم پيشنهاد شده بود ).پيشنهادهاي آلن دلون و برت
رينولدز را فرانسيس فورد كوپوال نپذيرفت .مدير تهيه پارامونت ،رابرت
ايوانز ،ميخواست رابرت ردفورد براي اين نقش انتخاب شود اما كوپوال
مخالفت كرد .ايوانز توضيح داد كه ردفــورد بهخاطر درك بااليش از
يك ايتاليايي ساكن شمال ،ميتواند براي نقش مناسب باشد اما هيچ

هر زمان به او فكر ميكنم وجودم را لبريز ميكند .من از
ماريو پوزو بسيار آموختم ،حاال حافظهام در به ياد آوردن
مقدارش ياريام نميكند .اما مطمئنا ،آنچه آموختم درباره
زيبايي موجود در ســادگي و اين واقعيت بود كه بهجاي
حرف زدن درباره حقايق بايد آنها را درك كرد.

توضيحي كوپوال را قانع نميكرد .او بعدها گفت وقتي رمان پدرخوانده را
خواندم صورت آلپاچينو مقابل چشمانم آمد .او براي من هميشه مايكل
بود .در نهايت ،ايوانز ،مناقشه بر ســر بازيگري كه بهعنوان «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 ،بهخصوص ايوانز ،مصرانه
با انتخاب پاچينو كه در تستهاي بازي ضعيف ظاهر شده بود مخالف
بودند ،تا زماني كه اجراي فوقالعاده 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 تهيهكننده 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 .بهگفته ايوانز ،او به فرانسيس فورد كوپوال گفت كه فقط درصورتي
ميتواند از آلپاچينو 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 نميخواست دوباره
كان را به خدمت بگيرد .ايوانز روي كان اصرار داشت چون ميخواست
دستكم يك بازيگر صاحبنام ،نقش يكي از برادران را بازي كند .بعدها
يك رل كوتاه در «پدرخوانده :قسمت دوم» ( )1974به 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 ميدانست.
رابرت دنيرو هم براي نقش مايكل و هم ســاني تست داد .او براي
نقش مايكل انتخاب مناسبي بهنظر ميرســيد ولي در نهايت كوپوال
روي ايده اوليهاش پافشاري كرد تا نقش به آل پاچينو برسد2 .سال بعد
رابرت دنيرو نقش جواني دون كورلئونه را در پدرخوانده دو بازي كرد و
نخستين اسكارش را گرفت.
در طول مرحله پيشتوليد ،كوپوال ،تســت بازيهاي غيررسمي
خــودش را از آل پاچينو ،جيمز كان ،رابــرت دووال و دايان كيتن در
خانه خودش در سانفرانسيسكو گرفت .اين تســتها ،رابرت ايوانز را
راضي نكرد و اصرار داشت تست بازيهاي رسمي انجام شود .استوديو،
420.000دالر هزينه تستهاي بازي كرد اما در آخر ،همان بازيگراني
كه كوپوال در ابتدا ميخواست ،استخدام شدند.
جري ون دايك ،بروس درن ،استيو مككوئين ،پل نيومن و جيمز كان
براي نقش تام هگن تست دادند.
رئيس جرائم مافيايي ،جو كلومبو و تشــكيالتش ،مجمع حقوق
شهروندان ايتاليايي-آمريكايي ،مبارزهاي 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 خانــوادهاش را تهديد كرد.
استوديو پارامونت هم نامههاي زيادي را در طول مراحل پيشتوليد،
از طرف ايتاليايي-آمريكاييها ،ازجمله سياســتمداران ،دريافت كرد
كه اين فيلم را بهعنوان يك فيلم ضدايتاليايي ،تقبيح ميكردند .آنها
تهديد ميكردند كه شــكايت و روند ساخت فيلم را مختل ميكنند.
آلبرت اس رودي ،تهيهكننده ،با كلومبو كه ميخواست 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) بهعنوان
سياهيلشكر و مشاور استفاده كند .بعد از اينكه اين توافق انجام شد،
نامههاي اعتراضآميز هم متوقف شــدند .صاحب استوديو پارامونت،
چارلي بلودورن ،قضيه اين توافق را در روزنامه نيويوركتايمز خواند و
چنان از كوره دررفت 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
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پدرخوانده

فرانسيس فورد كوپوال؛ در روزگار جوانی

دو پدرخوانده بهتر از يكي نيست؟

بعد از اكران «پدرخوانده» و موفقيت فيلم در مراسم اسكار ،فرانسيس فورد كوپوال به عنوان چهره جوان و روشنفكر
هاليوود مورد توجه سينمايينويسهاي ايراني هم قرار گرفت .در مطبوعات دهه 50كوپوال نام پرتكراري بود .مثل اين
گزارش مصاحبه كه سعيد صالحي (دانشجو و روزنامهنگار و در آن سالها ساكن آمريكا) آن را براي نشريه سينما 53
ترجمه كرد؛ مصاحبهاي كه در مرداد  1353به چاپ رسيد و اينجا گزيدهاي از آن را نقل كردهايم.

قدي متوسط ،جثهاي فربه و ريشي سياه و انبوه دارد .او
را به سينماگران موج نوي سينماي آمريكا نسبت ميدهند.
چندان مسن نيســت (متولد  1939و  35ساله است) ولي
كارنامه مفصلي دارد .او را با «پدرخوانده» پرفروشترين 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
 UCLAابتدا در یک رستوران به عنوان متصدی جمعآوری
ظرفها مشغول به کار شــد و در تلویزیون  NBCبا سمت
پستچی کارش را ادامه داد و در همان هنگام دو تا فیلمنامه
برای فیلمهای سطح پایین نوشت که به قولش خودش فقط
برای آمادگی در ســاختن فیلم بود؛«در آن روزها به طرز
بدی میخواستم همه چیز را به فیلمسازی ختم کنم کار تا
دیروقت ،بیخوابی 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 حرفهاي ،دستياري
راجر كورمن در تهيه يكي از فيلمهايش بود؛ «كورمن ،گفت،
خب تو براي من ميليون ساعت كار خواهي كرد ،من هيچ
كدام از ايدههــاي تو را نميخواهم ،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 بهنام «قهرمانان جوان»
كار كند و با او از در صحبت درآيد كه 20هزار دالر روي فيلم
« »Dementia13كــه در واقــع پاياننامه تحصيلياش
بود ،ســرمايهگذاري كند؛ فيلمي كه براي نخستين بار به
عنوان تز تحصيلي ،يك كار تجاري هم محســوب ميشد.
سپس او 20هزار دالر ديگر از طريق فروش فيلمنامهاي كه
هنوز به نگارش درنيامده بود از یک تهیهکننده انگلیسی 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 نميماند ،بلکه پيش میرفت تا حوادث
را خلق كند؛ «20هزار دالر پول داشــتم كه ميتوانستم با
آن يك اتومبيل «فراري» يا يك كشتي تفريحي بخرم ،اما
نميتوانستم 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 رضايتبخش
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 ميكردند كه او اين كار را قبول كنــد .زيرا تا چانه در
منجالب تجاريسازي 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 فيلمنام ه را نوشــته اســت .حقوقش باالرفت.
كار بعديش نگارش فيلمنامــهاي بهنام «اين ملك متروك
شــده اســت» بود( .كارگردان اين فيلم «سيدني پوالك»
بود-م) .حقوقش مجددا اضافه شد .در اين هنگام فيلمنامه
«آيا پاريس ميسوزد؟» را عرضه كرد و آن را به فرانسويها
فروخت .حدود 16نويسنده براي نگارش آيا پاريس ميسوزد
(ساخته رنه كلمان) با كوپوال همكاري داشتند كه او آن را
«شكست» مينامد .بعد براي سالم نگهداشتن خود ،شروع
به نوشتن فيلمنامه «تو حاال پسر بزرگي هستي» كرد .كار
را نيمه تمام رها كرد و به استخدام ديگري درآمد؛ «من تمام
پولهايم را از دســت داده بودم10 .هزار دالر به بانك قرض
داشتم و از زن و دو بچه هم نگهداري ميكردم ...سپس وارنر
ســونآرتر ،نگارش فيلمنام ه «پســر بزرگ »...را به خودم
واگذار كرد .به آرامي كه آن را نوشتم ،آنها آنرا 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 فرانکلین

شكل ،رودي دوباره استخدام شد.
با وجود اينكه ادعاهاي زيادي راجع به حضور اعضاي مافيا در گروه
بازيگران ميشــود اما كوپوال در يك مصاحبه در می ســال 2009با
هاوارد استرن بيان كرد كه هيچ عضوي از گروه جرائم سازماندهيشده
بهعنوان بازيگر يا مشاور در پروژه نبودند .كوپوال در ادامه توضيح داد:
وقتي يكي از اعضاي گروه جرائم سازماندهيشده در فيلم به شخص
ديگري لطف ميكرد يــا برعكس ،در يك عمليات شــغلي با همان
شخص شركت ميكرد ،انتظار داشتند مافياييها مقابلهبهمثل كنند.
او بهخصوص ،ارتباط جياني روسو را با جرائم سازماندهيشده تكذيب
كرد .نزديكترين اظهارات كوپوال راجع به يك گنگستر واقعي در طول
مراحل توليد ،دستكم تا جايي كه او ميداند ،راجع به ارتباطي با لني
مونتانا بود كه نقش لوكا براســي را بازي ميكرد.كوپوال گفت وقتي از
مونتانا پرسيده كه آيا ميداند چطور فشنگخور هفتتير را بچرخاند،
مونتانا جواب داده بود« :شوخي ميكني؟».
مديران ارشــد پارامونت كه از راشهاي 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 ميكند و به اين شكل ،استوديو عقبنشيني كرد .ظاهرا ً مديران
پارامونت از تنفر براندو از كازان ،بر سر شهادت دادن كازان در كميته
فعاليتهاي ضدآمريكايي در دهه 50اطالع نداشتند.
براي كارگرداني فيلم با سرجيو لئونه هم مذاكره شده بود اما او اين
پيشنهاد را رد كرد؛ چون فكر ميكرد داستان فيلم كه مافيا را ستايش
ميكند ،چنان كه بايد ،جذاب نيست .او بعدها از اينكه اين پيشنهاد را
رد كرده ،پشيمان شد .لئونه سالها بعد به كارگرداني فيلم گنگستري،
«روزي روزگاري در آمريكا» ( )1984پرداخت.
بازيگري كه نقش لوكا براسي را بازي ميكند ،يعني لني مونتانا،
چنان از كار كردن با مارلون براندو مضطرب بود كه در نخستين برداشت
صحنهاي كه با هم داشتند ،چند خط ديالوگ را اشتباه گفت.فرانسيس
فورد كوپوال ،از اين اضطراب واقعي خوشاش آمد و آن را در فيلم نهايي
استفاده كرد .صحنههاي براسي كه در حال تمرين سخنرانياش است
بعدا ًاضافه شد.

شفر) کاپوال قبول کرد که برای کارگردانی و نگارش فیلمنامه
تو حاال پسر بزرگی هستی جمعا80هزار دالر دستمزد بگيرد.
ناگهان آنهايي كه او را «قابل خريد» ميپنداشــتند ،شروع
به نامهپراكني 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 شخصياش
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 ( Mameفيلمي 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 فيلمهايش گفت :در «پسر بزرگ»...
ميزان پولهايم را با استفاده از كارتهاي اعتبار و سفته زياد
كردم .به خودم گفتم كه من در حال ساخت فيلم شخصيام
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 النگآيلند هستم و دوشنبه هم شروع
به فيلمبرداري فيلمي خواهم كرد ،به شما نخواهم گفت كه
درباره چه خواهد بود ،نامش چيست يا فيلمنامهاش در چه
موردي اســت زيرا هنوز فيلمنامه را ننوشتهام .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 السوگاس برويد و 100هزار دالر برنده شويد و آن را تا
 5تا 6برابر بيشتر كنيد ،پول بسياري خواهيد داشت .اما در هر
لحظه ممكن است تمام پولها را از دست بدهيد .من هميشه
زندگي را به اين نحو سپري كردهام.
كوپوال بعد از امضاي قرارداد براي پدرخوانده با احتياط
به كارش ادامه داد .در همان موقع ،سالي بود كه او يك اپرا
كارگرداني كرد ۳ ،سناريو نوشت (پدرخوانده ،گتسبي بزرگ
و فيلم ديگرش «مكالمه» ،يك ساخته شخصي درباره يك
دامگذار وسايل ترانزيستوري با شركت جين هاكمن)۲،فيلم
كارگرداني كرد و يك نمايشــنامه هم براي هنرستان تئاتر
آمريكا نوشت.
در اوقات آزادياش ،وقتي چيزي هســت ،كوپوال به ديدن
فيلمها عالقه نشا ن ميدهد و آنها را در اتاق خصوصي سينما
مانندي كه در طبقه زيرين خانهاش دارد ،تماشا ميكند .او
تقريباً دوست دارد با همسرش النور و 2پسرشان و دختري

بهگفته فرانســيس فورد كوپوال ،عبارت دن كورلئونه ،در واقع ،از
نظر دستور زبان ايتاليايي نادرست است .در ايتاليايي ،خطاب كردن
يك نفر بهعنوان دن (آقا/لرد) ،مثل خطاب كردن او بهعنوان عمو در
انگليسي است .بنابراين شكل صحيح اين عبارت ،دن مايكل يا دن ويتو
است.كوپوال ميگويد كه ماريو پوزو كه نميتوانست 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 شدهاست.
در اواخــر كار ایوانز تصــور ميكرد فيلمبــرداري صحنه مرگ
دنكورلئونــه ضروري نيســت ولي اين ســكانس يكــي از بهترين
سكانسهاي فيلم حاضر محسوب ميشود.

كه سرپرستياش را برعهده گرفته ،همين برنامه را هر شب
ادامه دهد .گفته ميشــود كوپوال درباره صفحات پرحجم
قســمتهاي پدرخوانده دلسرد شده اســت؛ زيرا هر دو
قسمت اين داستان ،يك فيلم 6ساعته را تشكيل ميدهند.
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 پارهاي از موارد مرا اندوهگين كرد ولي اين
فقط او نبود .در حقيقت ،بسياري از اعضاي تهيه ،حقيقتا
نميدانستند چه چيزي درســت و چه چيزي اشتباه بود.
آنها حتي امروز نميدانند چه چيزي موفق خواهد شــد يا
چه چيزي نه .آنها نميدانند 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 ميگيرند». ...
كوپوال قبول كرد كــه پدرخوانــده كار نخواهد كرد.
مقابل در دفتر جنــگ برپا بود و گفته ميشــد كه كازان
ميخواهد سمت كوپوال را اشغال كند ،استوديو ميخواست

گوردونويليس ،كوپوال را غيرحرفهاي ميدانســت و از اين تيم
بازيگران متنفر بود ،حتي موسيقي بهيادماندني نينا روتا هم توسط ایوانز
رد شد و تنها زماني جايگاهش در فيلم تثبيت شد كه در اكران آزمايشي
موردتوجه تماشاگران قرارگرفت.
فيلم با 6ميليون دالر هزينه ســاخته شد اما در اكران عمومياش
در ســال1972طي 18هفته بيش از 101ميليون دالر فروش كرد و
نامزد دريافت 11جايزه اسكار شد و 3جايزه را بهدست آورد .ال رودي،
تهيهكننده فيلم در يادآوري خاطرات آن روزها ميگويد :پدرخوانده
پردردسرترين فيلمي بود كه ميتوانم بهخاطر بياورم و هيچكس حتي
از يك روز حضور در سر صحنه آن لذت نبرد .كوپوال هم با اين موضوع
موافق است و ميگويد :تنشها بدون توقف ادامه داشت و من هر روز

قسمتهاي سيسيلي فيلم در نيويورك فيلمبرداري شود،
كوپوال ۸۰روز براي ضبط صحنهها مهلت خواســت ولي
استوديو ۵۳روز به او وقت داد و او به ناچار پشت برنامه باقي
ماند .پارامونت حتي به پيوند فيلم هم اعتراض داشت.
« در اين شبها به تجربيات تازهاي دست پيدا كردهام ،راه
رفتنهاي بعد از كار روي پيوند فيلــم در بورلي هيلز ،كه
وقتي فيلم آماده شد ،به راستي من تمامشده بودم .آنها از
فيلم متنفر بودند زيرا معتقد بودند فيلمي مهيج را به طرز
كسالتبار و سنگين ساخته بودم كه ۴نفر در يك اتاق تاريك
صحبت ميكردند». ...
« در ابتدا موفقيت فيلم مثل يكرؤيا بود اما من منتظر تعبير
خواب چندسالهام براي جهانيشدن بودم؛ مثل كودكي كه
بخواهد هزار تا كوكاكوال 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 قويتر از شخصي
باشيد كه ميداند در ساعت  ۹صبح بايد از خواب بيدار شود
تا برود بيرون و براي پرداخت قرضهايش پول بسازد .اين
دليل كوششهاي من براي سالمت عقل و ميانهروي است».
« عاقبت 2سال قبل به برادوي بازگشتم و نام بزرگ خود را
در باالي نئون پدرخوانده ديدم .اين واقعا خندهدار بود زيرا در

منتظر اخراج بودم.
گوردون ويليس ،مدير فيلمبرداري پدرخوانده از سوي منتقدان
لقب «شاهزاده تاريكي» را دريافت كرد ولي در روزهاي فيلمبرداري جز
كوپوال هيچكس از كار او رضايت نداشت .هرچند تصوير تيره گوردون
ويليس ،در نهايت در بسياري فيلمهاي ديگر مورد تقلید قرار گرفت .اما
وقتي نخستين راشها از البراتوار برگشت ،نظر مديران پارامونت اين
بود كه اشتباه بزرگي در فيلمبرداري رخ داده و اين تصاوير سياه به درد
نميخورد .آنها دستور فيلمبرداري مجدد را دادند اما ويليس و كوپوال
زير بار نرفتند.
كوپوال ابتدا نســخهای  135دقیقهای بــه پارامونت تحویل داد و
ظاهرا همه هم از این نسخه راضی بودند جز ایوانز .او کاپوال را به دفترش
فراخواند و گفت :تو يك حماسه را فيلمبرداري كردهاي و حاال داري
تيزر تحويلم ميدهي؟ من از تو يك فيلــم ميخواهم! فيلم با تدوين
مجدد نزديك به 3ساعت و فيلم محبوب منتقدين در دهه1970شد.
وقتي مارلون براندو ،جايزه اسكار بهترين بازيگر مرد را براي بازي در
اين فيلم برد ،ساشين ليتلفدر 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 ليتلفدر 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 ميشد) اما وقتي معلوم شد كه او به ميزان
قابلتوجهي از بخشهايي از موسيقي متن يكي از كارهاي قبلياش
استفاده كرده ،نامزدي اسكارش ملغي شد.
وقتي «پدرخوانده» تبديل به يك موفقيت بزرگ شد و نقدهاي
خوب و فروش عالي بهدست آورد ،سران پارامونت بهشدت 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 سختيهایي كه ساخت پدرخواندهیک1را
دربرگرفته بــود ،كوپوال مطمئن نبود كه دوبــاره بخواهد وارد همان
دردسرهاي قبلي شود .او همچنين نگران بود كه اين دنباله شكست
بخورد و موفقيت شاهكار اصلياش را خدشه دار كند و شايد مهمتر از

جايي كه همه اسكار را به زمين ميزنند ،من برنده آن شدم.
البته من آن را بهمنظور خاصي ميخواســتم و ميدانستم
آن چه بود ...اين براي منبار معنــاي خاصي پيدا كرد اما
معناي آن به كودكي من بازميگشت ،نماي فيلمي كه بعد از
پدرخوانده دوم خواهم ساخت ،مسلما براي عرضه به آكادمي
هنرها نخواهد بود».
خطر ديگري كه اينك كوپوال را تهديد ميكند ،قسمت
۳ساعته پدرخوانده دوم است كه پيگير قسمت اول ،بدون
آنكه ارتباط اصلي از دست رفته باشد ،زندگي مايكل كورلئونه
را در سال ۱۹۶۰تعقيب ميكند اما پوزو ،نويسنده كتاب قصد
ندارد قبل از آمادهشدن دنباله پدرخوانده ،داستان ديگري
درباره آن بنويسد. ...
براي تهيه قســمت دوم پدرخوانده2 ،شركت بزرگ نفتي
آمريكا ،گلف و وســترن ،ســرمايهگذاري كردهاند .طبق
قرارداد۵۰۰ ،هزار دالر دستمزد ،چنددرصد از فروش فيلم
و آزادي نامحدودي براي نگارش داستان و كارگرداني هم به
فرانسيس فورد كوپوال داده شده است.
از هماكنون اين سؤال مطرح شده است كه اگر قسمت دوم
پدرخوانده ،شانس ديگري بهدست بياورد ،آيا كوپوال قسمت
سوم را خواهد ساخت؟
خودش ميگويد «:آرزويش را ندارم»!

همه ،كوپوال واقعاً عالقهاي به ساخت يك فيلم عظيم ديگر نداشت .در
عوض او ميخواست روي پروژههاي شخصياش 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 تهيهكنندگي فيلم را بهعهده 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 يكميليون
دالر كرد .با اين پول ،كوپوال ميتوانست باالخره روي ساخت فيلمهاي
خودش تمركز كند .اضافه بر اين دستمزد ،كوپوال استوديو را متقاعد
كرد كه روي فيلم جديدش «مكالمه » نيز سرمايهگذاري 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 ميكرد كه از اين كار خارج شده ،آنها
دوباره او را به بازي برگرداندند.
پدرخوانده 2به اندازه قسمت اول فروش نكرد ولي در مجموع فيلم
بسيار موفقي در گيشه بود ونظر منتقدان را جلب کرد .فيلم در مراسم
اسكار كوالك كرد و موفق شد در ۱۰رشته نامزد شود و ۵اسكار بگيرد؛
موفقيتي بهمراتب گستردهتر از پدرخوانده يك.
ســال ۱۹۷۷كوپوال قبول كرد كه نســخهاي 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 بهترتيب زماني شرح ميدهد .داستان با
ويتوي جوان در سيسيل آغاز ميشود و با آخرين وقايع پدرخوانده 2در
سال ۱۹۵۹به پايان ميرسد.
براي متناسبشدن با سانسورهاي تلويزيون ،برخي از خشونتهاي فيلم
در اين نسخه حذف شدهاند اما بعضي از صحنهها كه از نسخه سينمايي
فيلم حذف شده بودند به اين نسخه اضافه شدند.
بعد از موفقيت پدرخوانده 2هميشه صحبت از ساخت قسمت سوم
پدرخوانده به ميان ميآمد .پارامونت بهشدت مشتاق توليد دنبالهاي
تازه بود و ورسيونهاي زيادي بهعنوان پدرخوانده 3نوشته شد .مخالف
اصلي كوپوال بود و در چند مقطع صحبت از انتخاب كارگرداني ديگر
براي ساخت پدرخوانده  ۳به ميان آمد .حتي صحبت از مورد عجيب
سيلوستر استالونه هم بهعنوان بازيگر و كارگردان به ميان آمد كه خيلي
زود منتفي شد .در طول 15ســال فيلمنامههاي زيادي نوشته شد تا
اينكه سرانجام كوپوال قبول كرد قسمت ســوم حماسهاش را بسازد.
كوپوال تقريباً به همان دليلي كارگرداني قسمت سوم را قبول كرد كه
سالها قبل ساخت پدرخوانده يك را پذيرفته بود؛ ورشكستگي و نياز
مالي! بعد از چند شكست پياپي در دهه 80ميالدي و ساخت فيلمهاي
شخصياي كه دوستدارانش را نااميد كرد ،او نياز به فيلمي داشت كه
بتواند مجددا ًاحيايش كند.
درحاليكه صحبت از حضور چهرههايي چون رابرت دنيرو و ويويانا
رايدر در فيلم بود ،در نهايت پدرخوانده 3با بازي اندي گارسيا و سوفيا
كوپوال ساخته شد؛ اولي درخشيد و نامزد جايزه اسكار شد و دومي فيلم
پدرش را رسماً خراب كرد.
سال ۲۰۲۰كوپوال يكبار ديگر30 ،سال پس از انتشار نسخه اصلي،
به سراغ آخرين قسمت این سهگانه رفت .او براي مدتها 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 نميدانستند .او نسخهاي مخصوص بهخود با آغاز و
پاياني متفاوت آماد ه انتشــار كرد و نام آن را «پدرخوانده ،قطعه آخر
موسيقي :مرگ مايكل كورلئونه» گذاشت.
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پدر خوانده  - 1دوبله اول

مدير دوبالژ

اكران «پدرخوانده» در ايران

فيلم «پدرخوانده» از آبان ۱۳۵۲در تهران به نمايــش عمومي درآمد .اين فيلم ابتدا در
3سينماي شهرفرنگ (آزادي فعلي) ،گلدنسيتي (فلسطين فعلي) و شهرتماشا اكران عمومي
شد .سينماهاي شهرفرنگ و گلدنسيتي معموالً فيلمفارسي اكران نميكردند و تماشاگران
اين سينماها مخاطبان فيلمهاي خوب خارجي بودند .سينماي تازهتاسيس شهر تماشا هم
پدرخوانده را بهعنوان فيلم افتتاحيهاش به نمايش درآورد .در آن سالها تنوع و گستردگي
بازار اكران باعث شــده بود ،فيلمها براي دوام آوردن بر پرده ،در همان هفته اول نمايش با
استقبال مواجه شوند .پدرخوانده جزو فيلمهاي پرفروش خارجي سال ۵۲بود و چند هفته
بعد از اكران در 3سينمايي كه آغازگر اكران عمومياش در ايران بودند ،سينماهاي كسري و
تختجمشيد (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 گزارشهايي درباره فيلم و
بازيگرانش در مجالت و روزنامههاي آن سالها به چاپ رسيد.
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پدر خوانده  - 1دوبله دوم

مدير دوبالژ

از حاشيه و متن دوبله «پدرخوانده»

پيشنهادیكه نمیشد ردش كرد
شهاب مهدوي
روزنامهنگار

يادگار نقد

سوپر پروداكشني
كه فراتر از فيلمی تجاري است
چند هفته بعد از اكران عمومي «پدرخوانده» در تهران ،رضا سهرابي ،منتقد و
سينمايينويس آن سالها ،نقدي بر فيلم پدرخوانده نوشت كه يكي از اولين
بازتابهاي انتقادي منتقدان ايراني درباره اين اثر به شمار ميآيد؛ نقدي كه در
 3آذرماه  1352در ستاره سينما به چاپ رسيد.

رضا ســهرابي :صدها هزار دالر خرج تهيه
اين فيلم سهســاعته ،ســوپر پروداكشن كمپاني
پارامونت شــده اســت و ميليونها 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 ميبينيم كه موفق هم از آب درآمده است.
اما فرانســيس فورد كوپوال در وراي عوامل سخت
تجارتي فيلم ،اثري ارائه ميدهد كه نشانه زيادي از
هوش و ذكاوت يك فيلمساز قادر دارد؛ فيلمسازي
كه قب ً
ال تواناييهاي خود را در ساختن فيلم «رنگينكمان فينيان» (در تهران «رنگينكمان»)
نشان داده است ،بار ديگر در وراي عوامل تجارتي فيلم ،بينش سينمايي و توانايي خود را نشان
ميدهد .كوپوال كه سناريست چند فيلم هم بوده است ،از فيلمي مثل رنگينكمان كه يك
موزيكال افسانهاي 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
فكرياي روبهرو هستيم كه براي جزئيات زندگي واقعي بسيار اهميت قائل است...
پدرخوانده خصوصيات هر سوپرپروداكشن ديگري را دارد .ديدهايم كه در فيلمهاي پرخرجي
كه نمايششــان بيش از حد معمول به طول ميانجامد ،معموال داستان در چندين سال
متوالي يا غيرمتوالي ميگذرد ،آدمها ازدواج ميكنند ،پير ميشــوند ،ميميرند ،ماجراها
سالها به طول ميانجامد :نمونههاي بارز« ،بنهور» و «بربادرفته» است .كوپوال با حفظ تمام
اين خصوصيات قصد دارد فيلمی كه وابسته به سينماي متعالي امروز باشد بسازد و ميبينيم
كه كم و بيش به هدف خود ميرسد يا نزديك ميشود.
مسئله اصلي فيلم خشونت در سطح بيروني زندگي و ايجاد رابطه با آرامشهاي داخلي و
زندگي خانوادگي است ...اين تم كه در سراسر فيلم جاري است در وراي سوژه مافيايي معروف
پدرخوانده عنوان ميشود 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 ميخورد ،همه آدمها جمع هستند« .دون ويتو
كورلئونه» (مارلون براندو) براي عدهاي كارهايي انجام ميدهد و سفارشهايي قبول ميكند.
به موازات اين كارها ،عروسي دختر او برپاســت و ميبينيم كه همزمان با برگزاري مراسم
عروسي (كه جزو سكانسهاي ديدني و زيباي فيلم است) كورلئونه به كارهاي خود ميرسد.
پســرهاي كورلئونه «مايكل» (آلپاچينو) و «ســاني» (جيمز كان) هــم حضور دارند و
بهخصوص مايكل و تغيير حاالت او ،فيلم را به خصوصيات فيلمهاي بزرگ كمپانيها نزديك
ميكند؛ پسري كه بر اثر گذشت ايام ،تغيير روحيه ميدهد و جانشين پدر ميشود و حتي
خشنتر از او! فيلم ،ســاختمان دراماتيك محكمي دارد .شخصيتها با آنكه متعددند ،اما
بهخوبي ـ نه در حد كمال ـ شناسانده ميشــوند و در خدمت ايده اصلي فيلم هستند و در
پرداخت كاپوال ميبينيم كه به طور مدام خشونتهاي شخصيتهاي فيلم ،در مجاورت
زندگي عادي و عاطفيشان شكل پيدا ميكند...
تصاوير فيلم و فيلمبرداري زيباي آن كام ً
ال به بازســازي فضاي سالهاي دهه  40كمك
ميكند و از نظر رنگها نيز اين تصاوير به زمان وابسته خود نزديك ميشود .بازي مثل هميشه
بينقص و مؤثر مارلون براندو و نيز موزيك نينو روتا كه سراسر فيلم ،شوري بهپا ميكند ،از
امتيازات اصلي فيلم است .فيلم پدرخوانده عليرغم تبليغات جهاني که كمي تماشاگر را
نسبت به آن بدبين ميكند ،فيلم خوبي است.

در دوراني كه ارتباطی مســتقيم ميان اكران
جهاني و اكران در ايران وجود داشت ،طبيعي بود
كه فيلم اســكاري و موفق «پدرخوانده» بهعنوان
پرفروشترين فيلم ســال۱۹۷۲ميالدي در ايران
هم اكران شود .در آن ســالها برخي از كمپانيها
در تهران دفتر نمايندگي داشــتند و پارامونت هم
از اين قاعده مســتثنا نبود .فيلم در سال ۱۳۵۲به
ايران آمد و قرار شــد تحتمديريــت فني روبرت
گريگوريان معروف به روبيك در استوديو دماوند و
به سرپرستي احمد رسولزاده دوبله شود .فيلمي كه
مارلون براندو بهخاطر 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 ميكند 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
گويندههاي حرفهاي و آماتور رفتند تســت دادند.
به من گفتنــد و جواب دادم که هيچ وقت تســت
نميدهم اما بعد از يكماه مــن را انتخاب كردند.
سوجو كردند
البته 2نفر را زيرنظر داشــتند كه پر 
و گفتند يكي در فيلمهاي وســترن حرف ميزند.
گفتند نه وسترن نميخواهيم .روبيك گريگوريانس
مرا بسيار دوست داشت و راضيام 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 ميدادند
و گاهي همزمان با نيويورك ،فيلم اكران ميكرديم.
موقع اكــران «طالي مك كنا» بــراي اينكه فيلم
همزمان برســد ،كپي مونتاژ شــده كارگردان را
برايمان فرستادند و من ديالوگها 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 ميتواند اين كار را انجام بدهد اما
آنها گفته بودند نميخواهيم اين نقش هيچ نشاني
از براندوي قبل داشته باشد ...من فيلم را نديدم .در
همان نسخه دوبلهشده جاي پسر پدرخوانده ،جيمز
كان ،حرف زدم ولي فيلــم را نديدم( ».گفتوگو با
چنگيز جليلوند ،كتاب ســال ماهنامه فيلم ،ويژه
دوبله ،اسفند )۱۳۸۴
البته روايتهاي ديگري هم از دوبله اول پدرخوانده
در ايران وجود دارد؛ مث ً
ال 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 نميآيد يك
نقش كوچكتر در همان فيلم بگويد .حقيقت اين
اســت كه صدايش به آن نقش نميخورد و از يك
نفر ديگر اســتفاده كردنــد ...گريگوريانس ،براي
دوبله پدرخوانده ،نوربخش را برد دندانســازي و
برايش فك درست كرد تا بتواند اين نقش را خوب
حرف بزند(».گفتوگو با جالل مقامي ،كتاب سال
ماهنامه فيلم ،ويژه دوبله ،اسفند )۱۳۸۴
البته بعدها احمد رســولزاده مديــر دوبالژ فيلم
ماجراي نظــارت و دخالت پارامونــت در انتخاب

دوبلور مارلون برانــدو در پدرخوانده را تأييد كرد؛
«در مورد دوبلور مارلون براندو حساسيت ويژهاي
وجود داشــت .براي اين كار تمهيداتــي را بهكار
گرفتيم .گلولــهاي پنبهاي 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 نميتوانست صائب
باشد چون نه فارسي بلد بودند و نه به لهجهها و نوع
گويش مسلط بودند .ولي به هر حال آنها مالك فيلم
بودند و پدرخوانده بايد با نظر آنها دوبله ميشــد.
وقتي نوربخش جاي براندو حــرف زد نمايندگان
پارامونت حاصل كار را پسنديدند و فيلم در سينماها
اكران شــد( ».گفتوگو با احمد رسولزاده ،پروژه
تاريخ شفاهي ،موزه سينما) نسخهاي كه در پاييز
سال ۱۳۵۲در ســينماها اكران شد و تا سالها در
تهران و شهرســتانها به نمايش درميآمد همين
دوبله بود؛ دوبلهاي كه فقط سينماروهاي دهه50
آن را شنيدند.
دوبله دوم؛ دوبله آشنا

اما نســخهاي 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 2بار در ايران دوبله شود ولي
جليلوند در هيچكدامشــان نقش دونكورلئونه 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 متفاوتترين تجربياتــش با تغيير لحن در صدا،
انعطاف و استادياش 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 ،خشدار كرده است .دوبله دوم
فيلم پدرخوانده از شاهكارهاي دوبله فارسي است.
همه گويندگان با نهايت دقت انتخاب شــدهاند و
صداها جملگي متناسب با نقشها هستند.

پدرخواندههاي بعدي و خسرو خسروشاهي

برخالف پدرخوانده يــك2 ،دنباله بعدي فيلم
كوپوال امكان اكران عمومي در ايــران را نيافتند .با
اينهمه هم پدرخوانــده 2و هم پدرخوانده 3دوبله
فارسي شــدند؛ فيلمهايي كه عالقهمندان سينما
آنها را از تلويزيون يا روي نوار ويدئو تماشا كردهاند.
با اينكه تعــدادي از بازيگران اصلــي دنبالهها با
پدرخوانــده يــك مشــترك هســتند در گذر
زمان ،خســرو خسروشــاهي كه مديريت دوبالژ
پدرخوانــده 2و  3را بــر عهده داشــت برخي از
دوبلورها را (احتماال بهدليل در دســترس نبودن
دوبلورها) تغيير داد ولي بنا بر اين گذاشــته شده
بود كه صداهاي آشنا جاي اين شخصيتها حرف
بزنند.
خسروشــاهي كه عالوه بر مديريــت دوبالژ ،در
تمام پدرخواندهها به جاي آل پاچينو هم صحبت
كرده ،حساســيت خاصي هم نســبت به اين آثار
داشته است؛« وقتي قرار شــد قسمتهای دوم و
ســوم پدرخوانده را دوبله كنم ،از بس اين فيلمها
را دوست داشتم و فكر ميكردم كه اينها را نه فقط
براي نســل حاضر كه براي آينــدگان دارم دوبله
ميكنم و مثال 20سال بعد ،موقع شنيدن اين دوبله
نبايد توي ذوقشان بخورد ،اين بود كه سفارش دادم
از خارج كشور نسخه ديويدي درجهيك 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 شبكهيك در حال تعمير بود و بايد فيلم را به
شبكهدو ميبرديم كه امكانات الزم براي تفكيك
صداها را نداشت .آن موقع آقاي جعفري كمكمان
كرد .ما معموال فيلمها را دوبله ميكنيم و بعد آنها را
به حال خودش واميگذاريم اما در مورد فيلمهايي
كه دوســت دارم قضيه فرق ميكند .به هر حال
رفتم و نسخه ميكس شده پدرخوانده قسمت دوم
را ديدم .متوجه شدم كه كارشان را درست انجام
ندادهاند؛ مث ً
ال موقع ورود كشتي به آمريكا در اوايل
فيلم و پيادهشــدن مســافرها صداي موسيقي را
خيلي پايين آوردهاند .بنابراين از آنها خواستم اين
صدا و صداي گلولهها را در اواسط فيلم باالتر ببرند.
آقايي كه اين مسئوليت را بر عهده داشت فرد بسيار
محترمي بود و اين را پذيرفت( ».گفتوگو با خسرو
خسروشاهي،كتاب سال ماهنامه فيلم ،ويژه دوبله،
اسفند )۱۳۸۴
شــايد دوبله دنبالههــاي پدرخوانده بــه اندازه
پدرخواندهيك خاطرهانگيز نباشد ولي اين بيشتر
محصول تفاوت سطح و ميزان جذابيت است وگرنه
دوبله همه قسمتها با هنرمندي انجام شده است.
قســمت اول اما هم فيلم بهتر و جذابتري است
و هم ديالوگهاي شــاهكارش به ماندگاري كار
هنرمندانه صداپيشگان ياري رسانده است.

ايرج ناظريان

نقش

بازيگر

دوبلور

دون كورلئونه

مارلون براندو

ايرج ناظريان

مايكل كورلئونه

آل پاچينو

خسرو خسروشاهي

ساني كورلئونه

جيمز كان

بهرام زند

تام هيگن

رابرت دووال

پرويز ربيعي

كلمنزو

ريچارد كاستالنو

ناصر نظامي

بارزيني

ريچارد كونته

عباس سلطاني

كاني كورلئونه

تاليا شاير

مهين برزويي

كي آدامز

دايان كيتون

مينو غزنوي

فردو كورلئونه

جان كازال

محمد آفرين

مك كلوسكي

استرلينگ هايدن

اكبر مناني

سوالتسو

آل لتيري

خسرو شمشيرگران

تسيو

ايب ويگورا

عباس سلطاني

ماما كورلئونه

مورگنا كينگ

زهرا آقارضا

مدير دوبالژ

پدر خوانده 2

خسروشاهي

نقش

بازيگر

دوبلور

مايكل كورلئونه

آل پاچينو

خسرو خسروشاهي

تام هيگن

رابرت دووال

پرويز ربيعي

كي آدامز

دايان كيتون

شهال ناظريان

ويتو كورلئونه

رابرت دنيرو

منوچهر واليزاده

فردو كورلئونه

جان كازال

ناصر خاوري

كاني كورلئونه

تاليا شاير

نگين كيانفر

هايمن راث

لي استراسبرگ

ايرج رضايي

فرانكي پنتانگلي

مايكل وي گازو

منوچهر اسماعيلي

سناتور پتگري

جي دي اسپرادين

ناصر نظامي

دون فانوچي

گستونه موسكين

حسين عرفاني

روكو المپونه

تام روسكويي

بهرام زاهدي

كلمنزوي جوان

برونو كربي

افشين زينوري

جواني ماما كورلئونه

فرانچسكو د ساپيو

مريم رادپور

ماما كورلئونه

مورگانا كينگ

زويا خليليآذر

آقاي ربرتو

لئوپولد تريستر

تورج نصر

جاني اوال

دومنيك چيانزه

خسرو شمشيرگران

تسيو جوان

جان ايري

ايرج سنجري

ويل چيچي

جو اسپينل

بهمن هاشمي

دون فرانچسكو چيچو

جوزپه سيالتو

جواد پزشكيان

دون تومازينو

ماريو كاتونه

غالمرضا صادقي

مدير دوبالژ

پدر خوانده 3

خسرو خسروشاهي

نقش

بازيگر

دوبلور

مايكل كورلئونه

آل پاچينو

خسرو خسروشاهي

وينسنت كورلئونه

اندي گارسيا

منوچهر واليزاده

كي آدامز

دايان كيتون

شهال ناظريان

دون آلتوبلو

ايالي واالك

نصراهلل مدقالچي

كاني كورلئونه

تاليا شاير

نگين كيانفر

گريس هريسون

جورج هميلتون

سعيد مظفري

مري كورلئونه

سوفيا كوپوال

مريم شيرزاد

جويي زاتسا

جو مونتانا

ناصر نظامي

ل لمبرتو
كاردينا 

رف ولونه

حسين عرفاني

اسقف گيلدي

دونال دونلي

پرويز ربيعي

دون لوكتزي

انزو روباتي

مازيار بازياران

آنتوني كورلئونه

فرانك د آمبروسيو

افشين زينوري

عكس| سعید زارعیان|
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با پيكه و راموس هم
خوردن  3گل طبيعي است
محمدحسينكنعانيزادگاندرگفتوگوباهمشهریورزشی  قاطعانهازمربيگرياسكوچيچدفاعميكند
و  آمارخطدفاعيرانيزقابلقبولميداند
رضايي :برخی از منتقدان
واليبال بلد نيستند
فوالد سيرجان قهرمان آسيا شده اما منتقدها
ميگويند اين تيم بدون مربي هم قهرمان
ميشد .سعيد رضايي در گفتوگو با همشهري
به اين انتقادها پاسخ داده است
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بدون هوادار ،عليه هوادار

مدعي
از روز اول

در ادامه هفته اول ليگبرتر ،امروز استقالل مقابل هوادار
قرار ميگيرد و تراكتور به ميهماني گلگهر ميرود

سپاهان نويدكيا برخالف سال گذشته
ليگ را با برد شروع كرد .حاال اين تيم با
ستارههايش از همين هفته اول چهره
مدعي به خود گرفته است

استقالل

18

18:00

هوادار

18
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23023602

برنامه بازيها

نكته بازي
هر فصل ،يك اسم

اين باشــگاه هوادار كه به تازگي به
ليگ برتر رسيده هم داستانهاي
جالب خودش را دارد .غيراز سلسله
تحوالت مالكيتــي و مديريتي،
تغييرات پياپي نام اين تيم در طول
فعاليت 10سالهاش 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 كپيبرداري ،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 .هماكنون اما مالك باشگاه عوض شده و گويا قرار است
نام اين تيم به «ديهيم» تغيير كند .خالصه داستاني شده؛ اصال
ميشود با فرمول هر فصل يك اسم جلو رفت كه تنوع هم باشد
و مردم خسته نشوند!

ليگ برتر  -هفته اول
چهارشنبه ۲۸مهر
گل گهر  -تراکتور

16:00
استقالل  -هوادار
صنعت نفت  -ذوب آهن

18:00

جمعه 30مهر
فوالد  -پرسپولیس

البته چند مورد ديگر هم بوده

خداوند حســينخان كالني را حفظ
كنــد .ايــن پيشكســوت محترم
و خوشــنام پرســپوليس آنقدر
دوستداشتني است كه آدم دلش
نميآيد سراغ نقد حرفهاي 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  50سال ،درگيري  2بازيكن پرسپوليس را نديده
بودم ».فقط خواستيم يادآوري كنيم شايد ايشان مسابقات را
خوب دنبال نكردند ،وگرنه درگيري خيلي جالبتري بين عليرضا
حقيقي و شيث رضايي در داربي تهران رخ داد كه با كفگرگي
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!
همين صادق را ميگويي؟

دراگان اسكوچيچ در مصاحبه با يك
رسانه در كرواسي در مورد تيم ملي
ايران حــرف زده و در بخشهايي
از مصاحبــهاش از صادق محرمي
بهعنــوان يــك «فوتباليســت
فوقالعاده» ياد كرده است .با خواندن
اظهارات اسكوچيچ ،يك لحظه شك كرديم كه نكند در فوتبال
فعلي ايران  2تا محرمي داريم كه آن يكي را ما نميشناسيم ،اما
بعد ديديم واقعا منظور دراگان خود صادق است .او دفاع راستي
را ميگويد كه سالهاست به قصد پيشرفت در اروپا لژيونر شده،
اما همچنان خبري نيست كه نيســت .صادق در همين بازي
اخير برابر كرهجنوبي هم بزرگترين مقصر دريافت گل بود و
همه تالشش را براي رقم خوردن گل دوم حريف بهكار گرفت،
اما لحظه آخر بيرانوند مانع او شد! كال نميدانيم اين كرواتها
چه چيزي در محرمي ميبينند كه ما نميبينيم.

آماربازي

متريكا

در 20دورهاي كه ليگ برتر ايران برگزار
شــده ،تيم اســتقالل 12بار نخستين
بازياش را برده و از اين لحاظ ركورددار
محسوب ميشود .آبيها 12بار ليگ را با
پيروزي آغاز كردهاند6 ،بار نخستين بازيشان مساوي شده و 2بار هم
در افتتاحيه ليگ شكست خوردهاند .نفت آبادان (در ليگ هفدهم) و
ماشينسازي (در ليگ نوزدهم)  2تيمي هستند كه استقالل را در هفته
اول بردهاند .آبيها در مجموع 42امتياز از 20بازي افتتاحيه خود طي
20دوره بهدســت آوردهاند كه 2امتياز بيشتر از پرسپوليس و 8امتياز
بيشتر از سپاهان بوده است .آبيپوشان 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.
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در تاريخ ليگ برتر ،هيچ تيمي بيشتر از
فوالد در بازي افتتاحيه شكست نخورده
اما جالب اين اســت كــه همين فوالد
توانسته يكبار پرســپوليس را در هفته
اول ببرد و يكي از  2باخت سرخپوشان در افتتاحيهها توسط همين
فوالد رقم خورده است .فوالد در 19دورهاي كه حاضر بوده 8بار بازي
افتتاحيهاش را باخته اســت .ذوبآهن هم با 20دوره حضور 8باخت
دارد و هيچ تيمي بيشتر از اين تعداد در افتتاحيهها شكست نخورده
است .فوالد 3بار در هفته اول با پرسپوليس روبهرو شده و اين اتفاق در
فصل جديد براي چهارمين بار رخ ميدهد .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.

08

ميانگين امتيازگيري پرسپوليس در هفته
اول دقيقا 2امتياز از هر بازي است كه فقط
از ميانگين امتيازگيري استقالل پايينتر
بوده است .طي 20دوره گذشته ليگ برتر،
پرسپوليس در 20بازي اولش صاحب 11برد7 ،تساوي و 2باخت شده
كه با اين نتايج 40امتياز براي سرخپوشان بهدست آمده است .استقالل
با 42امتياز در هفتههاي 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 ( 3بر  )2در ليگ ششم رقم خورده
است .در واقع سرخپوشان 15سال است در هفته اول شكست نخوردهاند
كه اين بهترين ركورد در ميان تمامي تيمهاست .يكي از نتايج جالب
پرسپوليس در هفته اول ،تساوي  3-3با مس كرمان در ليگ نهم بود.
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بدونهوادار،عليههوادار

در ادامه هفته اول ليگبرتر ،امروز استقالل مقابل هوادار قرار ميگيرد و تراكتور به ميهماني گلگهر ميرود
هفته اول از فصل جديد ليگ برتر ايران امروز با 3بازي ديگر
پيگيري ميشود؛ 3مســابقهاي كه وزن آنها خيلي بيشتر از
4مسابقه روز گذشــته بهنظر ميرسد .استقالل در نخستين
بازياش به مصاف تيم تازهواردي ميرود كه ستاره سابق آبيها
را روي نيمكت دارد .امير قلعهنويي هم با گلگهر مقابل تيمي
قرار ميگيرد كه فصل گذشته مقام چهارم را در آخرين روز از
چنگ گلگهر درآورد.
گلگهر -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 ليگيك فرستاد .اما تبريزيها عالوه
بر اين پيروزي نياز به توقف گلگهر هم داشتند كه اين اتفاق هم
رخ داد و تيم قلعهنويي با تساوي  2-2مقابل نساجي رتبه چهارم را
به تراكتور بخشيد .جالب اينكه بعدا قهرماني فوالد در جامحذفي
باعث شد نه تراكتور به سهميه آسيا برسد ،نه گلگهر! از ساعت16

«استقالل» باش!

حاال وقت آن رسيده كه آبيها بابت چيزي
غيراز ناكامي پرسپوليس جشن بگيرند
اگــر تعــدادي از بزرگتريــن
بهروز رسايلي
شــاديهاي هواداران استقالل
خبرنگار
در اين ســاليان را مــرور كنيد،
درخواهيد يافت كه آنها بيشتر بهخاطر ناكامي پرسپوليس خشنود
شدهاند ،نه كاميابيهاي خودشان .عدمقهرماني پرسپوليس در روز
آخر ليگ پانزدهم ،شكســت اين تيم برابر قشقايي در جام حذفي،
 2باخت سرخپوشــان در فينالهاي ليگ قهرمانان آسيا و نيز سپر
انداختن سرخها 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 سالها ،تنها موفقيت آبيها 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 بيستويكم ميشود؛
در روزهايــي كه برخي هواداران اين تيم بابت شكســت ســنگين
پرسپوليس برابر الهالل سر از پا نميشناسند و فرصت مناسبي براي
كريخواني پيدا كردهاند .با اين همه حــاال ديگر مديران ،مربيان و

امروز در سيرجان اين 2رقيب در حالي به مصاف هم ميروند كه
جاي قلعهنويي و دستيارش روي نيمكت خالي خواهد بود .آقاي
ژنرال بهخاطر مصاحبههاي تند پارسال 3ماه محروم شده و امروز
هم مقابل فيروز كريمي غايب است.
استقالل -هوادار

فصل گذشته استقالل در نخستين هفته با حريفي روبهرو شد كه
براي نخستينبار به ليگ برتر آمده بود و نخستين بازي تاريخش
را در اين ســطح انجام ميداد .اين قرعه امســال هم براي آبيها
تكرار شــده و نخســتين بازي هوادار در تاريخ ليگ برتر ،مقابل
استقالل خواهد بود .سال گذشته محمود فكري ليگ را با پيروزي
 2بر صفر مقابل مس رفسنجان شــروع كرد اما دقيقا بعد از بازي
برگشت مقابل همين تيم بركنار شد .امسال فرهاد مجيدي براي
نخستينبار استقالل را از ابتداي ليگ هدايت ميكند و بايد ديد
نخســتين تجربه او در هفته اول چه نتيجهاي خواهد داشت .تيم
رضا عنايتي در نقلوانتقاالت خريدهاي ريز و درشت فراواني انجام

داده اما لقمه گلوگيري براي آبيها بهنظر نميرســد .استقالل در
هفته اول بازيكن محرومي نــدارد و تنها غايب اين تيم مهديپو ِر
مصدوم است.
نفت آبادان -ذوبآهن

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

فصل سرنوشت فرهاد

در آستانه شروع فصل جديد ،توافق  3ساله 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 ميدانســتند .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 آبيها 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 پيشبيني او در مورد اينكه وريا غفوري جام قهرماني

ليگ برتر -هفته دوم
یکشنبه ۲آبان۱۴۰۰

نفت مسجدسلیمان  -سپاهان
مس رفسنجان  -پدیده

16:00

دوشنبه ۳آبان
هوادار  -پیکان

16:00
ذوب آهن  -استقالل

ذوبآهن طي 20دوره ليگ برتر 8بار نخستين بازياش را باخته
تا به همراه فوالد ركــورددار باختن در بازيهاي اول باشــد .اما
ذوبيها در اين فصل نيمكتشــان را به مهدي تارتار ســپردهاند
كه يك انتخاب خوب و مطمئن براي تيمهاي ميانهجدولي است
و تيمهايش تبحري نســبي در گل نخوردن و نباختن دارند .در
آنســو نفت آبادان قرار دارد كه بهنظر ميرسد در اين فصل هم
با همان مشكل فصل گذشته روبهروست .سال گذشته آبادانيها
تغييرات زيادي داشتند اما بهدليل ثبتنشدن قراردادها در هفته
اول نتوانستند از خريدهاي خود اســتفاده كنند .به همين دليل
صنعتنفــت در هفته اول با چهرههاي جوانــي به زمين رفت كه
بعضي از آنها تا پايان فصل فقط همان يك بازي را انجام دادند.

بازيكنان استقالل بايد ترتيبي بدهند كه هواداران اين تيم
جنس متفاوتي از شور و شادي را تجربه كنند .براي
اين كار ،چه زماني مناســبتر از شروع يك فصل
جديد فوتبالي وجود دارد؟ وقتي امتياز همه تيمها
«صفر» است ،ميشود همهچيز را از نو ساخت.

18:00

مقصر؟ ديگر كسي نيست

حقيقت اين است كه اســتقالل براي فصل جديد چارهاي
جز قهرماني در ليگ و يا دســتكم حضور بسيار جدي در كورس
قهرماني ندارد .شايد در گذشته ميشد 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 نقلوانتقاالت 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؟

فجرشهید سپاسی  -گلگهر
تراکتور -صنعت نفت

18:00

چهارشنبه 5آبان
آلومینیوم  -فوالد
پرسپولیس  -نساجی

18:00

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
 ۲۰آبان ۱۴۰۰

لبنان  -ایران

 ۲۵آبان ۱۴۰۰

سوریه  -ایران

 ۷بهمن۱۴۰۰

ایران  -عراق

 ۱۲بهمن۱۴۰۰

ایران  -امارات

 ۴فروردین ۱۴۰۱

کره جنوبی  -ایران

 ۹فروردین ۱۴۰۱
ایران  -لبنان

خيلي ممنون ،خسته نباشيد!

مدعي از روز اول

سپاهان نويدكيا برخالف سال گذشته ليگ را با برد شروع كرد .حاال اين تيم
با ستارههايش از همين هفته اول چهره مدعي بهخود گرفته است
بيســتويكمين دوره ليگ برتر فوتبال ايران
ديروز با انجام 4بــازي آغاز شــد اما گلهاي
زيادي از خــط دروازهها عبور نكــرد .در بازي
نساجي و فجرسپاسي كه با تغيير ساعت به بازي
افتتاحيه اين فصل بدل شده بود ،تيم ميزبان با
تكگل كريم اســامي به پيروزي رسيد تا اين
بازيكــن باتجربه نامش را بهعنوان نخســتين
گلزن ليگ 21به ثبت برساند .فجرسپاسي در
نخســتين بازياش بعد از بازگشــت دوباره به
ليگبرتر 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 نيمفصل
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 بهخاطر 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 بهكار خود پايان دادند .در اين بازي فراز
كمالوند سرمربي جديد نفتيها بهخاطر 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 نقشجهان مقابل
مس رفسنجان قرار گرفت .نيمه اول اين بازي
با تكگل اميد نورافكن به ســود ميزبان تمام
شــد اما مهمترين حادثه اين نيمه اتفاقي بود

پرونده تأخير در اعزام پرسپوليس ،بدون هيچ توضيحي بايگاني شد

كه براي محمد انصاري رخ داد .مدافع ســابق
پرســپوليس بعد از مدتهــا 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 نيمكتنشينهاي ســپاهان هم براي
دلداري باالي سر او بروند .سپاهانيها 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
گلگهر آغاز كرده بود .در آخرين بازي ديروز،
مسيها در دقيقه 90+1يكپنالتي هم از دست
دادند.

به قول علي دايي «كجاي دنيا» ممكن اســت
پروندهاي در حــد بالتكليفي و بازگشــت يك
تيم از فــرودگاه ،آن هم در آســتانه يك بازي
سرنوشتســاز به هميــن راحتي بــدون هيچ
توضيحي مختومه شود؟ طبيعتا چنين اتفاقي
تنها در فوتبال ما رخ ميدهد و ازجمله مواهب
اين فوتبال براي مديران گرامي به شمار ميآيد.
پرســپوليس پيش از بازي با الهالل بهشدت از
ناحيه به تعويق افتادن ســفرش به عربســتان
لطمه خورد ،اما هيچكس هيچ توضيحي در مورد
داليل وقوع اين اتفاق ارائه نداد و خيلي شــيك
و راحت با  4تا پيام و بيانيه و مصاحبه داستان را
جمع كردند رفت پي كارش! يحيي گلمحمدي
ســرمربي قرمزها ،قبل از بازي بــا الهالل صرفا
اشــاره كرد تأخير در اعزام كاروان تيم بهخاطر
«بيخيالــي» بعضيهــا بوده اســت .او پس از
مســابقه هم در پيامي ديگر اعــام كرد بعدها
بهطور مفصل در مورد اين مسائل با مردم حرف
خواهد زد .مشخص هم نيست اين زمان موعود،

كي از راه ميرســد .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
همهچيز در يك بيانيه حماسي از سوي باشگاه
جمع شــد؛ بيانيهاي كه در آن كلــي به يحيي
گلمحمدي «حال» داده شده بود ،شايد براي
اينكه حرفهايش را نزند!
افشــين پيرواني بهعنوان مدير تيــم و يكي از
كساني كه احتمال ميرود كمكاري كرده باشد،
قبل از مسابقه به ســبك و سياق خودش صرفا
كريخواني كرد و بعد از بازي هم توضيح خاصي
نداد .اين وسط شايد ميتوانستيم اميدوار باشيم
فدراســيون فوتبال بهعنوان يك نهاد مستقل
روشنگري كند ،اما جناب كامرانيفر سرپرست
دبيركلي فدراســيون هم فرمودند« :االن ديگر
صالح نيست بگوييم چهكسي مقصر بود ».خيلي
ممنون ،دست همه شما درد نكند.
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با پيكه و راموس هم
خوردن 3گل طبيعي است
محمدحسين كنعانيزادگان قاطعانه از مربيگري اسكوچيچ دفاع ميكند و
آمار خط دفاعي را نيز قابلقبول ميداند

تيم ملــي فوتبال
اميرحسين اعظمي
ايران بــراي صعود
خبرنگار
بــه جامجهاني قطر
موقعيت ايدهآلي دارد .شــاگردان دراگان اسكوچيچ
از 4بازي 10امتياز گرفتهاند و اگــر اتفاق خاصي رخ
ندهد ،ايران به جامجهاني صعــود خواهد كرد .البته
تيم ملي همچنان منتقدان خاص خــودش را دارد،
برخي بر اين عقيدهاند كه تيم اسكوچيچ با هنرنمايي
لژيونرها و ســتارههايش نتيجه ميگيرد كه البته اين
موضوع با واكنشهاي برخــي از بازيكنان تيم ملي
هم روبهرو شد و آنها از ســرمربي تيم دفاع كردند.
محمدحسين كنعانيزادگان مدافع مياني تيم ملي هم
ميگويد« :اين اصال منصفانه نيست كه نقش اسكوچيچ
را در موفقيتهاي تيم ملي كمرنــگ جلوه دهيم».
كنعانيزادگان درخصوص عملكرد تيم ملي و مسائل
ديگر به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ ميدهد.
از بازي با كرهجنوبي شروع كنيم .بهنظر
تو مستحق برد بوديم؟

ما ميتوانستيم كره را ببريم و شايستگي برد را داشتيم
اما فكر ميكنم بدشانسي آورديم2 .بار توپ را به تير
دروازه آنها زديم و موقعيتهاي ايران نســبت به كره
بهتر بود .البته كره هم تيم پرقدرتي است كه
چند بازيكن اين تيم در ليگ برتر انگليس
بازي ميكنند و كيفيت بااليي دارند ،با
اين حال من معتقدم اگر اين بازي با
حضور هواداران در ورزشگاه آزادي
برگزار ميشــد ميتوانستيم كره را
شكســت بدهيم .البته بدون حضور

تماشاگران هم تيم برتري بوديم و بازيكنان در زمين مسابقه
نهايت تالش خودشان را بهكار گرفتند .اميدوارم در آيندهاي
نزديك شرايط براي حضور هواداران فوتبال در استاديومهاي
ايران هم فراهم شود.
خيليهــا معتقدند صعود تيــم ملي به
جامجهاني قطعي است .نظر تو چيست؟

خدا را شكر كه در ۴بازي ۱۰امتياز 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 نميخواستيم اين اتفاق رخ دهد و بايد در هر بازي
بهترين نتيجه ممكن را ميگرفتيم .خدا را شــكر ميكنم
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 بازيهاي بعدي هم نتايج
خوبي بگيريم تا با ادامه اين مسير خوب به جامجهاني برويم.
اميدوارم اين نسل طاليي خيلي راحت به جامجهاني صعود
كند ولي هنوز هيچچيز تمام نشده است.
با اينكه تيم ملي فوقالعاده نتيجه گرفته
است ولي برخي همچنان از اسكوچيچ انتقاد ميكنند
و معتقدند كه تيمملي با توانايي ســتارههايش نتيجه
ميگيرد .نظر تو چيست؟

اسكوچيچ بهمعناي واقعي براي تيم ملي زحمت ميكشد و
به جرأت ميتوانم بگويم كه هر روز ۱۰بار فيلم رقيبان تيم
ملي را نگاه ميكرد تا بتواند آناليز دقيقي را به بازيكنان ارائه
داده و نكات فني را به ما گوشزد كند .فكر ميكنم 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 ميتوانم
در مورد مربياي كه با او كار ميكنم نظر بدهم .اسكوچيچ
واقعا مربي بسيار خوبي است كه روي كارش وقت ميگذارد
و ارتباط خوبي با بازيكنان تيم ملي بهوجود آورده اســت.
نتايجي كه گرفتيم همهچيز را نشان ميدهد .اواز 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 گرفتهام و او را يك مربي بزرگ
و با ديسيپلين ميدانم.
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 ميتواند نظر خودش را بدهد و منتقدان هم قابل
احترام هســتند ولي ما به اين چيزها توجه نميكنيم و راه
خودمان را ادامه ميدهيم .براي هــر خط دفاعي خوردن
3گل در 11مسابقه آمار خوبي اســت ،حتي اگر راموس و
پيكه هم در خط دفاعي باشند .فكر ميكنم آمار همهچيز را
نشان ميدهد .آيا خوردن 3گل در 11مسابقه زياد است؟ من
كه اينطور فكر نميكنم .در ضمن فراموش نكنيد كه ما در
تمرينات سخت تالش ميكنيم تا اگر هم نقطهضعفي وجود
دارد آن را برطرف كنيم.
لبنان را هم شكست ميدهيم؟

در فوتبال چيزي قابل پيشبيني نيســت .ما بازي به بازي
جلو ميرويم و تالش ميكنيم 3امتياز ايــن بازي مهم را
هم بگيريم.

ليگ قهرمانان

برنامه بازیها

خوششانسترين مربي اروپا

آرتتا هر كاري ميكند از آرسنال بركنار نميشود

ميكل آرتتا احتماال خوششــانسترين
مربي اروپاست .او شــبيه مربيان ايراني
كه نتيجه نميگيرند امــا تيم ميگيرند،
بدون رزومه توانســت نخســتين تجربه
سرمربيگرياش را در باشگاه بزرگي مثل
آرســنال ثبت كند .بدون آنكه به سبك
فوتبال هجومي باشــگاه و سياست توليد
ســتاره وفادار بماند ،در ســالهاي اخير
كلي بازيكن گرانقيمــت خريده و اكثرا
دردي از تيم دوا نكردهاند .سبك فوتبالش
شبيه كيروش است ،توپ را ميدهد و در
انتظار اتفاقات بازي ميمانــد .در بازي با
كريستالپاالس نيكوالس پپه 22بار توپ
را از دست داد اما كسي كاري به او نداشت.
آرتتا با خوششانسي 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 ميكند يا
نتيجه ميگيرد يا خير.

البته داوريها هــم در 2فصل اخير و
همينطور  VARبــه زيان توپچيها بوده.
براي نمونــه در همين تســاوي  2-2با
كريستالپاالس مايك دين بهجاي اخراج
مكآرتور كه پاي ساكار را شوت كرده بود،
به بازيكن پاالس كارت زرد نشان داد .اگر
آرسنال در اين بازي برابر كريستالپاالس
به پيروزي ميرســيد ،باتوجــه به اينكه
نخســتين بازي هفته نهم را برابر استون
ويال بازي ميكند ،درصورت پيروزي در آن
ميتوانســت بعــد از ۳۷۸روز بــراي
نخستينبار در جمع  ۴تيم برتر قرار بگيرد.
نكته ديگر اين مسابقه دوشنبهشبي
اين بود كه پاتريك ويهرا پس از 16ســال
اينبار بهعنوان ســرمربي تيم حريف به
خانهاش برگشت .با اين تفاوت كه زماني
كه در آرســنال بازي ميكــرد ،خانه اين
باشگاه در ورزشگاه هايبوري بود و اكنون
نشاني آن تغيير کرده و به ورزشگاه امارات
منتقل شــده اســت .ويهرا آخرينبار در
ســال ۲۰۰۵با لباس توپچيها به ميدان
رفته بود .به اين ترتيــب ،او پس از ديويد
اولري (۴برد ۲ ،تساوي و ۹شكست) ،توني
آدامز (يك شكســت) و رمي گارده (يك
شكســت) به چهارمين بازيكن سابق
توپچيها بدل ميشــود كه بهعنوان
سرمربي مقابل تيم ســابق خود قرار
ميگيرند.
از ســوم فوريــه ۲۰۱۸و زماني كه
اوباميانگ نخســتين بازي خــود را براي
آرســنال انجام داد ،او در 156بازي ليگ
برتري 91بار موفق به گلزني شده است .در
اين بازه زماني تنها محمد صالح (109گل
در 180بازي) و هري كيــن (99گل در
151بازي) بيشتر از اوبا موفق به گلزني در
ليگ برتر شدهاند .همچنين با گلزني مقابل
كريستالپاالس ،اوبا در ســومين ديدار
پياپي ليگ برتري در خانه موفق به گلزني
شد تا براي نخستينبار از سپتامبر2019
حداقل در 3ديدار پياپي خانگي موفق به
گلزني شده باشد .او سال 2019در  ۵بازي
پياپي خانگي در ليگ برتر گل زده بود.
2گل آرسنال برابر كريستال پاالس بعد
از زدن كرنر بهدست آمد .آخرين باري كه
آنها در ليگ برتر 2گل از روي كرنر زدند،
مقابل كريستالپاالس (اكتبر  )۲۰۱۹بود.
پيش از ايــن زمان نيــز بازهــم مقابل
كريستالپاالس (ژانويه  )۲۰۱۸اين اتفاق
تكرار شده بود.

شب آرام ليگ قهرمانان

چلسي  -مالمو

از ميان بازيهاي امشب شايد گلزني احتمالي سردار به يوونتوس بتواند
جذابيتي به همراه بياورد
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
بازيها بهگونهاي است كه انگار داريد برنامه ليگ
اروپا يا ليگ كنفرانس اروپا را مرور ميكنيد!
بنفيكا  -بايرن مونيخ

بنفيكا همان تيمي اســت كه در هفتــه دوم در زمين
خودش بارســلونا را با 3گل 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 15(2021-22گل) ،بيشترين گل زده براي يك
باشگاه در 43(2021گل) ،بيشترين گل زده براي باشگاه
و تيم ملي در 52(2021گل) ،بيشترين تأثيرگذاري روي
گل در 60(2021گل) .زمزمههايي هم درباره نارضايتي
او از شــايعات مربوط به خريد هالند در فصل آينده به
گوش ميرسد .اين زمزمهها 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  -ديناموكييف

رونالد كومان وقتي فهميد فعال خبري از سرمربي جديد
و جايگزين نيست ،تكاني بهخودش 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  2بازي بعدي مقابل
دينامو كييف ميتواند وضعيت بارســا را در اين گروه
سروسامان ببخشد .البته دينامو تيمي نيست كه مقابل
بارسا دستوپا بسته باشد .فصل قبل كه مسي هم بود،
اوكراينيها 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.
يانگبويز  -ويارئال

اين بازي از گروه  Fخيلي بازي مهمي نيست اما اين را
درنظر بگيريد كه ويارئال قهرمان ليگ اروپاي فصل قبل
است و يانگبويز 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 تيمهاي بدون شكســت در ليگهاي داخلي
كشــورهاي اروپايي به عدد 4و تيمهاي ناپولي ،ميالن،
ليورپول و فرايبورگ كاهــش يابد .هواداران ويارئال كه
فصل قبل نخستين جام تاريخ خود را بهدست آوردند،
خدا خدا ميكنند در اين گروه سوم بشــوند تا با اوناي
امري كه متخصص فتح ليگ اروپاســت ،بهجاي 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 ميزند.
منچستريونايتد  -آتاالنتا

از اولدترافــورد شــايعات زيادي به گوش ميرســد.
تازهترين شــايعه اين است كه كريســتيانو رونالدو با
مقامات باشــگاه درباره زيدان مشــورت كرده است.
رونالدو كه دورهاي عالي با زيدان در رئال مادريد داشته
و در كنار او 3بار پياپي ليگ قهرمانان اروپا را فتح كرده،
بدش نميآيد 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 رژيمهاي ســختي به آنها داده است .بازگشت
رشفورد پس از ماهها مصدوميت ميتواند خبر خوبي
براي سولسشائر باشد اما براي هواداران خبر بهتر اين
است كه زيدان روي نيمكت اين تيم بنشيند .آتاالنتا
پس از ركودي كوتاهمدت دوبــاره به آن تيم هجومي
 2فصل قبل تبديل شــده و اين براي منيونايتد خبر
خوبي نيست .شيمون مارسينياك از لهستان داور اين
بازي است.

زنيت  -يوونتوس

سردار آزمون در اين فصل نسبت به فصلهاي قبل كمتر
بازي ميكند .او پيش از بازي ايران و كره در آخرين بازي
ليگ روسيه از زمين اخراج شــده بود .سردار در  2بازي
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 پاسگل .در 9بازي اين فصل
ليگ برتر روسيه هم 5گل و يك پاسگل به نام خودش
ثبت كرده و آمار هر 114دقيقه يك گل را دارد اما تنها
568دقيقه بازي كرده .ســردار تاكنــون در رويارويي
با تيمهاي اروپايــي خارج از ليگ روســيه به تيمهاي
بايرنمونيخ ،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 مهدويكيا و مهدي طارمي اضافه
ميكند .ســردار در مجموع رقابتهاي اروپايي -ليگ
قهرمانان و ليگ اروپا شامل مراحل مقدماتي و پليآف-
32بازي انجــام داده و 11گل 2 ،پاسگل و 5كارت زرد
دارد .او 1938دقيقه در رقابتهــاي اروپايي با پيراهن
روستوف و زنيت به ميدان رفته است .يوونتوس با آلگري
پس از پشتسر گذاشــتن بحران ابتداي فصل توانسته
خودش را جمعوجور كند .غــول توريني در بازيهاي
اخير آاسرم ،چلسي ،تورينو ،ســمپدوريا و ال اسپزيارا
برده است .ساندرو شارر از سوئيس داور اين بازي است.
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22:30

برنامه بازیها

گروه G

چهارشنبه 28مهر1400

سالزبورگ-وولفسبورگ

20:15

لیل-سویا

22:30

برنامه بازیها

گروه H

چهارشنبه 28مهر1400

چلسی-مالمو

22:30

زنیت-یوونتوس

22:30

ليگ اروپا
برنامه بازیها

گالسکو رنجرز-بروندبی
برنامه بازیها

گروه A

پنجشنبه 29مهر1400

اسپارتا پراگ-لیون

22:30
22:30

گروه B

پنجشنبه 29مهر1400

آیندهوون-موناکو

22:30

اشتورم گراتس-رئالسوسیداد

22:30

برنامه بازیها

برنامه بازیها

18:00

گروه C

پنجشنبه 29مهر1400

22:30

ناپولی-لژیا
برنامه بازیها

گروه C

چهارشنبه 28مهر1400

اسپارتاک-لسترسیتی

گروه D

پنجشنبه 29مهر1400

فنرباغچه-آنتورپ

20:15

فرانکفورت-المپیاکوس

22:30

برنامه بازیها

چلســي براي اول شــدن در گروه  Hرقابت سختي با
يوونتوس دارد .مدافع عنوان قهرمانــي بازي رفت را به
يووه باخته اما حريف ســوئدي نميتواند جلودار تالش
شــاگردان توماس توخل آلماني براي صعود باشد .تيم
لندني فعال صدرنشين سختترين ليگ دنيا يعني ليگ
برتر و شــانس اول قهرماني ليگ جزيره اســت .مندي
معموال گل نميخورد و چلسي در بازيهايي كه آندرياس
كيريستنسن در تركيب اصلي حضور داشته ،در 200روز
گذشته تنها 6گل دريافت كرده .قرارداد مدافع دانماركي
رو به اتمام و او جزو گزينههاي بارسلوناست .روديگر از درد
كمردرد خالص شده و تياگو سيلوا هم كه بهدليل 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.

23023602

گروه E

پنجشنبه 29مهر1400

التزیو-مارسی

20:15

لوکوموتیو مسکو-گاالتاسارای

22:30

برنامه بازیها

گروه F

پنجشنبه 29مهر1400

لودوگورتس -براگا

20:15

میتیلند-ستاره سرخ بلگراد

20:15

برنامه بازیها

پنجشنبه 29مهر1400

بتیس-بایرلورکوزن
برنامه بازیها

گروه G
20:15

گروه H

پنجشنبه 29مهر1400

راپید وین-دیناموزاگرب

20:15

وستهام-خنک

22:30

عکس نوشت

دبل هاكيبازان زن

زنگ تفريح

تقابل سالزبورگ و ولفسبورگ و ليل و سويا را بعيد است همه هواداران  4تيم
حاضر در گروه هم دنبال كنند! ليل قهرمان فرانسه است اما بالفاصله پس از
قهرماني ليگ و درآوردن جام از چنگ پاريســنژرمن تا بن دندان مسلح،
دروازهبان اين تيم و سرمربي موفق آن جدا شدند .دروازهبان ليل البته در اين
فصل در ميالن دچار آسيبديدگي شديدي شد .سويا هم با لوپتگي همان
تيم خوب و نه عالي الليگاست كه براي حضور در جمع 4تيم ليگ و صعود به
مراحل باالي جام حذفي برنامهريزي شده و در ليگ قهرمانان همين كه يكي
دو مرحله باال برود ،دستاورد بزرگي براي آنهاست .سالزبورگ و ولفسبورگ
هم جذابيتهاي چنداني براي تماشا ندارد!

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 4بر 2شكست دادند.
تيمهاي مردان و زنان ايران كه اســفندماه مسابقات
جهاني قرقيزســتان و ارديبهشتماه ســال آينده
مسابقات آسيايي فيليپين را پيشرو دارند به امارات
رفتهاند تا براي حضور در اين مسابقات آماده شوند.
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زیر یک خم

محسن محمودصفري
خبرنگار

مصدوميت صابر
بزرگنمايي شد

لوپز رفتني نيست

ميخاين لوپز كشــتيگير عنواندار كوبايي در مصاحبهاي
اعالم كرد كه هنوز از كشــتي خداحافظي نكرده و احتمال
دارد در المپيك 2024پاريس شــركت كنــد .لوپز دارنده
4مدال طالي المپيك اســت و با اين 4طال ركورددار تاريخ
المپيك در هر دو رشته آزاد و فرنگي است .او 8مدال جهاني
هم در كارنامه خود دارد كه از 5طال و 3نقره تشكيل شدهاند.
او 3بار در فينالهاي جهاني شكست خورده كه  2باختش
مقابــل رضا كايالــپ در فينال مســابقات جهاني 2011و
2015بسيار مشكوك بوده است .حاال بايد ديد لوپز كه قصد
دارد همچنان تا پاريس در كشتي باشــد باز هم يكهتازي
ميكند يا يكي ديگر از آن شكستهاي مصلحتي را خواهد
پذيرفت .از اين نوع شكســتها در كارنامه كشــتيگيران
كوبايي بسيار ديده ميشود.
شرايط اكازيون براي نونهاالن

اردوي بسترسازي نونهاالن در خانه كشــتي در حال برگزاري
است50 .كشــتيگير نونهال به همراه مربيان خود در اين اردو
حضور دارند و جالب اينكــه آنها در همان كمپي هســتند كه
كشتيگيران تيم ملي بزرگساالن مستقر ميشوند .اين در حالي
است كه تيمهاي ملي اميد و تيم ارتشها هم در اردو هستند ولي
فدراسيون كشتي آنها را در كمپ مجاور اسكان داده و بهعبارتي
ساده نونهاالن بهترين شرايط و امكانات را در اختيار گرفتهاند .اين
كار فدراسيون از آن جهت قابل تقدير است كه يك آيندهنگري
محسوب ميشود .با وضعيتي كه بيماري كرونا بهوجود آورده،
حدود 2سال است كه اغلب باشگاههاي كشتي كشور عضوگيري
نكردهاند و بايد همين 50كشتيگير نونهاالن را كه در مسابقات
كشوري صاحب مدال شدهاند حفظ كرد تا در سالهاي آينده در
تيم ملي نوجوانان و جوانان مشكلي نداشته باشيم.

رضايي :برخی از منتقدان واليبال بلد نيستند
فوالد سيرجان قهرمان آسيا شده اما منتقدها ميگويند اين تيم بدون مربي هم قهرمان ميشد .سعيد رضايي در گفتوگو
با همشهري به اين انتقادها پاسخ داده است

ليلي خرسند| قهرماني فوالد سيرجان در جام باشگاههاي
آسيا اتفاق غافلگيركنندهاي در واليبال نبود ،چون بيشتر
تيمهايي كه قبل از فوالد در اين مسابقات شركت كرده بودند،
اين قهرماني را تجربه كردند .اتفاق غافلگيركننده ،هجمهاي
بود كه عليه سعيد رضايي و تيمش به راه افتاد .عدهاي سطح
مسابقات را زير سؤال بردند و مدعي شدند اگر فوالد بدون
سرمربي هم مســابقه ميداد ،قهرمان ميشد .برخي هم از
رضايي ايراد گرفتند كه چرا به صابر كاظمي مصدوم بازي داده
است .دليل اين نامهربانيها را از خود رضايي پرسيدهايم.

ليگ بدون ايرانمال

فصل جديد ليگ كشتي از سوم آبانماه برگزار خواهد شد و بعد
از سالها شاهد ليگي خواهيم بود كه پيشبيني قهرمانش بسيار
سخت است .در سالهاي گذشته تيم ايرانمال با حضور در ليگ
و جذب نفرات مطرح ،قهرماني خود را پيش از شــروع مسابقات
قطعي ميكرد .ايرانمال در ليگ سال گذشــته 3كشتيگير در
86كيلوگرم جذب كرد كه جالب اســت بدانيد اين 3كشتيگير
حسن يزداني ،كامران قاسمپور و احمد بذري بودند؛ يعني 3نفر
اول ايران! به اين ترتيب تيمهاي ديگر بايد به سراغ نفرات چهارم
به بعد هر وزن ميرفتند .اما امســال تيمهاي صنايع مازندران،
فوالدذوب آمل و سهند ارس 3تيم مطرحي هستند كه در رشته
آزاد رقابت جذابي با يكديگر خواهند داشت.

شما در تيم ملي دستيار سرمربي (كوالكوويچ)
بوديد و در اين مسابقات براي نخستين بار عنوان سرمربي
را داشتيد.
تقريبا از 9سال پيش پيشنهاد ســرمربيگري داشتم ولي خودم
قبول نميكردم .دليل اصلي هم اين بود كه دوست نداشتم به هر
قيمتي سرمربي شــوم يا جايي كار كنم كه ابزار كار وجود ندارد.
اگر در تيمي بازيكنان از نظر مالي تامين نباشند ،به همان اندازه
هم نميشود انتظار داشت كه پاسخگو باشند .بعضيها براي اينكه
پيشنهادشان را بپذيرم ،قولهاي الكي ميدادند.

واكنش رضا صالحياميري ،رئيس كميته ملي المپيك به حواشي
حضورش در انتخابات كميتــه ملي المپيك« :هنــوز واقعا به
جمعبندي نرسيدهام .هر زمان تصميم بگيرم اطالعرساني 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 عدمحضور يك شخص اختاللي در
برنامههاي كميته ايجاد نميكند .برنامهريزي ما اين است که ديماه
برنامهها را آغاز و نيمه اول بهمن انتخابات را برگزار كنيم .اين كار
نيازمند هماهنگي است كه بايد با مجمع انجام شود».
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متوسط

7

5
7

ساده

بدهيد؟
مشكالت ما خيلي زياد است ولي نخواستيم قبل از مسابقات اين
مشكالت را فرياد بزنیم .اصليترين مسئله ما بازيكن بود .فقط 5تا
10درصد از بازيكنان بدون قرارداد مانده بودند .دوستان با آنها و با
بازيكناني كه فصل پيش با ما قرارداد داشتند ،تماس گرفته بودند
و گفته بودند با تيم ما قرارداد نبندند .من بازيكن پشــت خط2
ندارم .پاسور خارجي گرفتيم ولي در يكماه گذشته نتوانستيم
با او تمرين كنيم .تا يك روز قبل از مسابقات 14بازيكن را كامل
نداشتيم.
براي جام باشگاههاي جهان اين مشكالت حل

ميشود؟
نميدانم .مسابقات اواخر دســامبر(دیماه) برگزار میشود اما
هنوز ميزبان مشخص نيست .قرار بود چين ميزبان باشد ولي حاال
ميگويند روسيه ميزبان است .خود كنفدراسيون آسيا هم اشراف
كامل روي اين موضوع ندارد .ما به مسابقات ميرويم و ميدانيم
شرايط مسابقات جهاني با آســيايي خيلي متفاوت است .بايد با
مديران باشگاه و فدراسيون صحبت و برنامهريزي كنيم.

 -1مســرور -ناهمخواني-
توبه بدون بازگشت
 -2از درجــات نيــروي
دريايــي -از پادشــاهان
ساساني -مفلوج
 -3پايتخت باستاني مصر-
رمان مشــهور جروم ديويد
سلينجر -گسترده
 -4اســتراحت كردن -ماده
پالستيكي شكننده
 -5پاك از تهمــت -كبوتر
دشتي -زهري كشنده
 -6عابــد نصرانــي كــه از
نبوت حضــرت محمد(ص)
در كودكي خبــر داد -بهار
عرب -زين و برگ اسب
 -7درختي جنگلــــي -از
ملزومات خوشنويســي -از
پهلوانان ايراني شاهنامه
 -8دشمن باطل -از واجبات
نماز -پدر -صداي زنبور
 -9دوميــن پادشـــــــاه
پيشــدادي -عملي شدن-
عبوس
 -10شــهري كردنشين در
شمال عراق -سوغات ساوه-
قومي از نژاد هندواروپايي
 -11چيســتي -شعبهاي از
نژاد سفيد -جهان
 -12هرج و مرج -ناسازگاري

 -13ســنتها -اقدام براي
گرفتن انتقام از قاتل -ريه
 -14جديد -جالد استالين-
سال اسب تركي
 -15ديــوار -گواهمنــدي-
مقام و رتبه
عمودي:

 -1تندي و تيــزي -جايز-
ترمومتر
 -2از پرفروشترين مجموعه
فيلمهــاي تاريخ ســينما
ساخته پيتر جكسون -تعداد
اعداد دورقمي
 -3ماه ســــرد -چســب
خميري -شهر مبدأ كرونا
 -4روشــناييها -حسود-
ميوه
 -5از نوشتافزار -كند زبان-
مقابل تقدم
 -6فرزنداني كه از يك پدر و
مادر نيستند -ورزش هندو-
خواب خوش
 -7آهــارزده -آلبوم خط يا
نقاشي -غريبه
 -8پاورقــي -درس عبرت
پيشينيان
 -9ارگانيــك -دريــازي-
پايتخت اتريش
 -10چاشني متنوع غذايي-
دلدادگان -پايتخت كانادا

 -11خســته و درمانــده -باقــي
گذاشتن -معادل فارسي تيتر
 -12گيــاه تــاالب -صليــب-
سخنچيني
 -13كارآگاه داســتا نهاي آگاتا
كريستي -علوفهفروش -مساوي
 -14ميا نبرنامــه تلويزيونــي-
پنجمين خليفه عباسي كه زندان
معروفي داشت
 -15خوشرفتــاري -درختــي با
ميوه تلخ در دوزخ -آش برنج
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ميشود درباره مشكالت تيم بيشتر توضيح
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اين انتقادات شايد براي شما مسئله نباشد اما
در روحيه بازيكنان تأثير منفي ميگذارد.
بعضي از دوستان حتي راههاي ديده شدن تيم را فيلتر كردند اما
پلتفرمهاي ديگري بود تا مردم آنها و كاري را كه انجام دادهاند،
ببينند .براي خود من سالهاست كه اين چيزها اهميتي ندارد اما
سعي كردم كاري كه بازيكنانم انجام دادهاند ،ديده شود .تيم ما

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

ساده

3
9

از نخستين تجربه سرمربيگري راضي بوديد؟
در اين شرايط سخت و با توجه به ابزاري كه داشتم ،تيم قهرمان
شد و بهخودم ثابت كردم كه توانايي انجام اين كار را داشتهام .تيم
ما در مقابل العربي قهرمان شــد ،تيمي كه سيچلو سرمربياش
بود .ســيچلو هم تجربه مربيگــري بااليي دارد و هم در ســطح
بااليي مربيگري كرده است .او حتي گزينه سرمربيگري تيم ملي
ايران بود .سيچلو اصال دوســت نداشت به ما ببازد و هر كاري كه
ميتوانست انجام داد تا به پيروزي برسد .ديديد كه چطور حرص
ميخورد.

ليگ در روزهاي آينده شــروع ميشود .تيم
شما با قهرماني آسيا مســابقات را شروع ميكند و اين
امتياز خوبي است.
متأســفانه با جوي كه وجود دارد نميشــود از اين امتياز خيلي
استفاده كرد .تالش بعضي از دوستان اين بود كه تيم منحل شود
ولي به هر زحمتي كه بود ،تيم حفظ شد .بعضي از مشكالت هنوز
هم پابرجاست .جام باشــگاهها براي ما تمامشده است و تالش
ميكنيم با بهترين شرايط خودمان در ليگ بازي كنيم.

بعضيها ميگويند قهرماني در جام باشگاهها
خيلي اتفاق ويژهاي نبود و در نبود باشگاههاي شرق آسيا
اگر تيم مربي هم نداشت ،ميتوانست قهرمان شود.
از اين دوستان بايد بپرســيد اگر تيم ميتوانست بدون سرمربي
قهرمان شود ،چرا العربي قهرمان نشد؟ تيم ملي در حضور تيمهاي
شرق آسيا ،قهرمان جام ملتها 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 تيمها ضعيف بودند .هر تيمي كه از ايران
در مسابقهاي شركت ميكند و به قهرماني ميرسد ،براي واليبال
ايران ارزشمند است .اين حرفها را كساني ميزنند كه واليبال
را بلد نيستند.

بازيكناني كه در سطح باال بازي كردهاند و اسم
بزرگي دارند ،عالق ه ندارند بدون پشتوانه فني مربي شوند.
نميخواهند اسمشان خدشهدار شود.
بحث فقط اين نيســت .من در ســطح باال واليبال بازي كردم،
باالترين مــدرك مربيگــري را دارم ،مربيگري كردهام ،اســتاد
دانشــگاهم و ...ولي ترجيح دادم سلسله مراتب را طي كنم و بعد
سرمربي شوم .اما من اشتباه فكر ميكردم .االن خيليها راحت
سرمربي ميشــوند كه نه بهخاطر لياقتشان است و نه بهخاطر
كفايتشــان .آنها با ارتباطاتي كه دارند سرمربي ميشوند ،براي
خودشان تاريخسازي ميكنند ،رزومه ميسازند و مدعي ميشوند
بهترين مربي هم هستند .من خودم نخواستم سرمربي باشم؛ نه

نقل قول

اينكه توانش را در خودم نميديدم ،نميخواستم در هر شرايطي
مربيگري كنم.

با هزار مشكل به مسابقات رفت .كسي نپرسيد كه چرا تيم بدون
بازيكن ماند ،يا حتي براي تمرين سالن نداشت.

صابــر كاظمــي بهعنوان
يار كمكــي ســتاره تيم شــما بود.
نظــر بعضيها اين اســت كــه صابر
مصدوم بــود و بعد از ليــگ ملتها،
المپيك و جــام ملتهاي آســيا بايد
استراحت ميكرد و با شما به مسابقات
نميآمد.
درست است .صابر كاظمي و صابر كاظميها
سرمايه هســتند و بايد حفظ شوند .در
اين مورد چند ســؤال مطرح است .اينكه
آسيبديدگي صابر در مسابقات قهرماني
آسيا در چه حدي بود؟ اين موضوع واكاوي
نشد و كسي نظر پزشك را نپرسيد كه آيا
او بهخاطر 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 ميدهد
كه آسيبديدگي او بزرگنمايي شده است.
صابر در فاصله مســابقات آسيايي تا جام
باشگاهها 18روز استراحت كرد ،مصدوميت
او در بيشترين حالت به 12روز استراحت
نياز داشت .در تايلند بهخاطر شرجي بودن
هوا و شرايط بد سالن تمرين ،تيم ما خيلي
تمرين نكرد .صابر فقط در  2بازي با العربي،
كامل در زمين بــود .در بازيهاي قبلي 2
ست بازي كرد تا آمادگي جسمانياش 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 ميگويم اگر من بازيكن پشتخط زن
داشتم ،از صابر استفاده نميكردم .و باز هم
ميگويم صابر بايد استراحت فعال ميكرد
نه استراحت مطلق .او اين هفته هم در ليگ
بايد براي تيمش بازي كند.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

حفاظ پل هوايي ميدان بنيهاشم سرقت شده است

از 5روز قبل وضعيت پل هوايي ميدان بنيهاشم بسيار خطرناك شده
زيرا حفاظهاي پل به سرقت رفته است ،درحاليكه اين پل هوايي راه
ارتباطي بين خيابانهاي صياد و بنيهاشم در محله كاظمآباد است .از
شهرداري ناحيه 2منطقه 4تقاضا داريم امنيت اين پل را تامين كند.
عطايي از تهران

هزينههاي دندانپزشكي كمرشكن شده است

هزينههاي دندانپزشــكي هميشه ســنگين بوده و اكنون نيز بسيار
سنگينتر شده است .پرداخت هزينههاي اينچنيني براي كساني كه
حداقل حقوق را دارند بسيار مشكل و حتي غيرممكن است .مسئوالن
فكري به حال سالمت دندانهاي مردم بكنند.
مسعودي از اروميه

سوابق خدمت سربازي كميته و ژاندارمري گم شده است

من و بســياري از جوانان در اواخر دهه 50و ســالهاي ،60خدمت
سربازي خود را در كميته انقالب يا ژاندارمري گذراندهايم كه حدود
سال 67در 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 عربسرخي از تهران

پاسخ مسئوالن
تردد دوچرخه در پيادهروهاي بوستان گفتگو

ترتيبات الزم براي كاهش تردد دوچرخه در پيادهروهاي بوســتان
گفتگو اتخاذ شــد .روابطعمومي سازمان بوســتانها 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 ميرساند با توجه به استقبال شهروندان از بوستان در ساعات
بعدازظهر ،ترتيبات الزم جهت كاهش تردد دوچرخه و جلوگيري از
دوچرخهسواري با سرعت باال در مسير پيست به عمل آمده و مراتب
به نيروهاي نگهباني بوســتان ابالغ شده است .همانگونه كه شهروند
محتر ِم پيامدهنده آگاهي دارد ،مسيرهاي دوچرخه با هدف تفكيك
فضاي تردد پياده از سوارهرو ايجاد شده تا دوچرخهسواران با حركت در
مسير تعيينشده از اختالل در مسير شهروندان پياده اجتناب كنند.
علي ايحال اميدواريم با اعمال نظارت و كنترل بيشتر ،رضايت قاطبه
استفادهكنندگان از فضاي بوستان فراهم شود.

حوادث

روز مرگ
يا زندگي آرمان

همچنان اصرار داشــتند كه زودتر قاتل
دخترشان مجازات شــود .در اين شرايط
و با بينتيجهماندن آخرين تالشها براي
نجات آرمان از قصاص ،او امروز پاي چوبه
دار خواهد رفت.
نظرمان تغيير نخواهد كرد

پدر غزاله ديــروز در گفتوگوي 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 فردوسيپور
و سرپرست دادســرا تشكيل شد .در تمام
مدت درخواست چهره سرشناس تلويزيون
اين بود كه آرمان را ببخشــيم .اما دلمان
راضي به بخشش نيســت .فردوسيپور به
دوپرونده قتلي اشاره كرد كه با پادرمياني
از اوليايدم 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 ميكرديم 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 ميسپاريم.
وي ادامه داد :در جلســهاي كــه با آقاي
فردوسيپور داشتيم او خيلي تالش كرد

چهارشنبه  28مهر  1400شماره 8341

آموزش «جلوگيري از خودكشي افراد»
ء
به مأموران كالنتري

آخرينتال 
شهاب
رايبخششآرمانبا
پادرميان
يعادلفردوسيپور

آرمان ســحرگاه امروز در
پيگيري حالي پاي چوبه دار ميرود
كه در ادامــه تالشها براي
جلب رضايت اولياي دم ،عادل فردوسيپور
با حضور در دادسراي جنايي تهران براي
بخشــش او پادرمياني کرده و از خانواده
غزاله درخواست كرد كه از قصاص گذشت
كنند.
لونيم
به گزارش همشــهري ،آرمان 7سا 
قبل دختر موردعالقهاش به نام غزاله را به
قتل رساند و به قصاص محكوم شد .يكي
از داليل طوالنيشــدن روند رسيدگي در
اين پرونده ،پيدانشدن 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 هفتههاي اخير 2بار
به قرنطينه منتقل شــد تا حكم قصاص او
اجرا شــود اما هر بار اجراي حكم متوقف
شد .حاال ،چهارشــنبه 28مهرماه آخرين
تاريخي است كه براي اجراي حكم قصاص
آرمان درنظر گرفته شده است .در اين مدت
تالشهاي 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 رايزنيها براي
جلب رضايت بيفايده بود و خانواده غزاله
اصرار بر اجراي حكم قصاص داشتند.
صبح ديروز و در ادامه تالشها براي صلح
و سازش در اين پرونده ،عادل فردوسيپور
در دادســراي جنايي تهران حاضر شد و
از خانــواده غزاله درخواســت كــرد تا از
قصاص آرمــان صرفنظر كننــد .اما آنها
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تا هر طور شده ما را راضي به بخشش كند.
حتي از ما خواست ،مؤسسه خيريهای به نام
دخترمان ثبت كنيم اما من و همسرم فقط
با اجراي عدالت آرام ميگيريم.
پدر غزاله با گاليــه از اينكه صحبتهايي
درباره زندهبودن غزاله مطرح شده ،گفت:
افرادي كه اين صحبتها را مطرح ميكنند
يكدرصد هم به مــا فكر نميكنند .كاش
يك لحظه خودشان را جاي ما بگذارند شايد
عذابي كه ميكشيم را درك كنند .ما اصال
شرايط خوبي نداريم و بعد از شنيدن اين
حرفهاي عجيب عذابمان بيشتر ميشود.
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
ميرود و ما قطعا حكم را اجرا ميكنيم.

رئيس پليس پيشگيري تهران در يك نشست خبري و ضمن
ارائه آماري از اقدامات اين پليس ،از ارائه آموزشهاي 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 موقوفــهاي گفت:
تاكنون موارد زيادي از اقدام بهخودكشيها با حضورماموران
پليس پاياني خوش داشته و مأموران پليس مانع از وقوع آنها
شدهاند .به همين دليل آموزش مقابله و نحوه منصرف كردن
افرادي كه قصد خودكشي دارند جزو آموزشهايي است كه
به مأموران ما داده ميشــود .وي ادامه داد :پليس پيشگيري
زيرمجموعههاي مختلف به شكل شــبانه روزي با حضور در
مترو ،پاركها ،كوهستان و ...خدمات مختلفي را به مردم ارائه
ميدهد بهطوري كه از ابتداي امسال تاكنون بيش از ۸۰۰طرح
مختلف در سطح محلي را در شهر تهران به اجرا درآورده است.
سرهنگ موقوفهاي گفت :آنچه اشاره ميكنم صرفا اقداماتي
است كه در پليس پيشگيري انجام شده و از ابتداي سال ۱۴۰۰
تا به امروز ۱۲هزار و ۸۸۰خرده فروش موادمخدر دستگير و
۲۴هزار و ۷۰۰معتاد متجاهــر نيز جمعآوري و به كمپهاي
ترك اعتياد مراكز بازپروري معرفي شدهاند .بهگفته وي ،در
اين مدت از موادفروشان در مجموع 830كيلو انواع موادمخدر
كشف شده اســت .موقوفهاي با بيان اينكه از ابتداي امسال

تاكنون ۵۵۰نفر از اراذل و اوباش نيز دستگير شدهاند ،گفت:
در حوزه وقوع سرقت هم شاهد افزايش  7درصدي كشفيات
در مجموعه پليس پيشگيري بوديم.
وي در ادامه از راهاندازي «قرارگاه جلب» در مجموعه پليس
پيشــگيري خبر داد و گفت :اين قرارگاه براي دســتگيري
مجرمين حرفهاي تشكيل شده كه حكم جلبشان صادر شده
اما بهدليل متــواري بودن و ...امكان دستگيريشــان وجود
نداشــت .از زمان فعاليت اين قرارگاه ۴۷۰مجرم حرفهاي كه
تحت تعقيب بودند شناسايي و دستگير شدند.

اسيدپاشي روي جوان مزاحم
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 ميداد پسر جوان و چند نفر از دوستانش زير پنجره
اتاق زن جوان در كوچه صداي پخش خودرو را زياد كرده بودند
كه زن همسايه بهخاطر بلند بودن صدا عصباني شده و مقداري
اسيد روي پسر جوان ريخته است .زماني كه مأموران به محل
حادثه رسيدند پسر جوان بهدليل ســوختگي از ناحيه كمر،
دستها ،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 ميكنم.
پسر همسايه هميشه ســر و صداي زيادي راه ميانداخت و
مزاحمت ايجاد ميكرد .او آرامش من را بههم ريخته بود .شب
حادثه او صداي پخش خودرواش را زياد كــرده بود و همراه
دوستانش باصداي بلند حرف ميزدند و اين كار مرا عصباني
كرد .متهم در ادامه گفت :آن روز براي تميز كردن كاشــيها
مايع جرم گير خريده بودم و ظرف خالياش 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 نميدانستم 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،
هماكنون متهم براي انجام تحقيقات تكميلي در بازداشت به
سر ميبرد و بازپرس پرونده به پزشكي قانوني دستور داده تا
ميزان سوختگي پسر جوان مشخص شود.
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ياور يگانه

محمدمهدي اسماعيلي ،وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به پيشنهاد
محمد خزاعي ،رئيس سازمان امور سينمايي اعضاي هيأت امناي
بنياد سينمايي فارابي را منصوب كرد.
بهگزارش همشهري ،از دوره گذشته ،حكم ۳نفر شامل سيدمحسن
مهاجراني ،حسن خجســته باقرزاده و عليرضا مختارپور قهرودي
تمديد شــده و باقي اعضاء تغيير كردهاند .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 نميشود.
براساس اين خبر ،مسعود ميركاظمي ،معاون رئيسجمهور و رئيس
ســازمان برنامه و بودجه؛ جواد اوجي ،وزير نفت؛ ســعيد محمد،
مشــاور رئيسجمهور در امور مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه
اقتصادي و دبير شــورايعالي مناطق آزاد؛ علي عسگري ،معاون
ستاد اجرايي فرمان امام(ع)؛ عليرضا مختارپور قهرودي ،دبيركل
نهاد كتابخانههاي 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 بهعنوان هيأت امناء بنياد سينمايي
فارابي معرفي شدند .نكته قابل تامل در دوره هيأت مديره جديد اين
است كه 3چهره اقتصادي چون میركاظمي ،اوجي و سعيد محمد
در هيأت امنا ديده ميشود.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»؛توليد مشترك ايران وافغانستان

احمد مهرانفر بهعنوان نخستين بازيگر فيلم سينمايي «پاكول»
به كارگرداني ،نويد اسماعيلي انتخاب شد.
بهگزارش همشــهري ،احمد مهرانفر نخســتين بازيگري است
كه به فيلم ســينمايي «پاكول» به كارگرداني ،نويد اسماعيلي و
تهيهكنندگي غالمرضا آزادي پيوسته است و اين اثر هماكنون در
مرحله انتخاب بازيگران قرار دارد .مهرانفر بهعنوان نقش اصلي
«پاكول» قرار است با شخصيت متفاوتي به ايفاي نقش بپردازد و در
روزهاي آينده چهرههاي مطرح ديگري به اين پروژه اضافه خواهند
شد« .پاكول» دومين فيلم اسماعيلي است كه بهصورت مشترك
با افغانستان ساخته ميشود و قرار است براي حضور در چهلمين
جشنواره فيلم فجر و همچنين فستيوالهاي جهاني آماده شود.

تمركز جشنواره بر سينماي تجربي

جشنواره امســال فرق اساسي با دورههاي 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« :سيوهشتمين جشنواره بينالمللي
فيلم كوتاه تهران ،طبق ســال های گذشــته ،در  2بخش ملي و
بينالمللی برگزار ميشــود .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 ۱۲۸
كشــور با ۶هزار و  142فيلم در دبيرخانه ،آثار خود را ثبت كردند.
در بخش ملي نيز هزار و  775فيلم ثبتنــام كردند و بعد از رقابت
تنگاتنگ  ۷درصد از افراد توانستند به اين دوره از جشنواره راه پيدا
كنند كه در بخش داستاني ملي به  ۴درصد و در بخش بينالمللی

روزنامه نگار

 شياماالن در برلين

روزنامه نگار

روز گذشته مراسم افتتاحيهسي و هشتمين
گزارش جشــنواره فيلم كوتاه در ســالن  ۸پرديس
ســينمايي «ايران مال» برگزار شد .معموال
هيجان و التهاب جشــنواره فيلم كوتاه در روزهاي پيش از
شروع جشنواره به اوج خود ميرسد و با آغاز جشنواره اين
هيجان و التهاب كــه گاه با نارضايتــي عوامل فيلمهاي
بيرونمانده از جشــنواره همراه اســت ،افول ميكند و
جشنوارهاي اداري و كمشور برگزار ميشود .آنچه در روز اول
جشنواره به چشم ميخورد ،اين بود كه موتور جشنواره هنوز
روشن نشده و حداقل يكي ،دو روز بايد بگذرد تا جشنواره
شور و حالي پيدا كند .اين در حالي است كه در يك جشنواره
يكهفتهاي ،هر روز آن داراي اهميت است و دستاندركاران
جشنواره بايد براي برگزاري آن از همه روزها به نحو احسن
استفاده كنند .اتفاق مهم روز اول جشنواره ،مراسم افتتاحيه
آن بود و برای اینکه دیدنی ها بر سر زبان ها بیفتند ،بايد چند
روزي صبر كرد تا فيلمها ديده شوند  .

آرش نهاوندي

به كمتر از یک درصد ميرسد ».دبير جشنواره ادامه داد« :به قصد
دانشافزايي ۲۰نشســت تخصصي رايگان نيز از طريق پلتفرمها
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
جدید به شمار بيايد .از تمامي فيلمسازان سراسر دنیا و بهخصوص
ايران كه فرصت اكران آثارشان را به هر دليلي نداشتيم عذر خواهی
ميکنيم و اميدواريم كه فرصت ديده و تشــويق شدن را در ساير
رويدادها پيدا كنند».
فيلم كوتاه ،سرآغاز حركتهايي سازنده

موسوي در ادامه ،پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي را به مناسبت
آغاز جشنواره بينالمللي فيلم كوتاه قرائت كرد .در بخشي از اين پيام
آمده بود« :فيلم كوتاه ،سرآغاز حركتهايي سازنده و ثمربخش است
و جشنواره بينالمللي فيلم كوتاه تهران خاستگاه چشمگير معنويت
و اخالق در فضاي عمومي جامعه بوده و بهدليل ارتباط تنگاتنگش
با نسل جوان و نوگراي كشــور ،افق نگاه آن باید 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 زمينهساز تمدن نوين اسالمي خواهد شد.
ب هنر ســينما بدون شك ،يك هنر برتر
به تعبير رهبر فرزانه انقال 
است؛ يك روايتگر كامال مســلطی كه تاکنون هيچ روايتگري تا به
امروز در بين اين شيوههاي هنري و روايت يك واقعيت و حقيقت ،به
اين كارآمدي نيامده و می توان گفت؛ روایتگری ،يك هنر پيچيده ،
پيشرفته و متعالي است.

رونمايي از كتابهاي انتشارات انجمن سينماي جوان

رونمايي از كتابهاي 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  ۳۴به 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 ميبينيم كه جســارت فيلم كوتاه به
محاق رفته و صرفا از ســينماي بلند روايتگــري ميكند ».البته،
بهرغم اين رونمايي ،كتابهاي رونماييشده ،آماده عرضه نبودند
و ظاهرا در اواخر آبانماه منتشر و توزيع ميشوند .با توجه به اينكه
جشنواره ،تمركز خود را بر روي ســينماي تجربي گذاشته ،بهتر
بود كه برنامهريزي دقيقتري براي توزيع همزمان كتابها با آغاز
جشنواره انجام ميگرفت.
هرچند مســئوالن جشــنواره در جواب خبرنگار همشهري ،علت
نيــاوردن كتابها به جشــنواره را معضل كرونا و رعايت مســائل
بهداشتي عنوان كردند.
معماري مفارقت

امســال نيز همچون سال گذشته جشــنواره فيلم كوتاه تهران در
«ايران مال» برگزار ميشود كه نقدهاي زيادي به معماري و سر و
شكل اين مجتمع غولآسا وارد شده است .اما آنچه از اين مجتمع
تجاري به جشنواره فيلم كوتاه مربوط ميشود ،آن است كه اساسا
اين مجتمع ،مكان مناسبي براي برگزاري جشنواره نيست .طراحي
فضاي داخلي طبقه ســوم كه محوطه برگزاري جشــنواره است،
بهنحوي اســت كه ميان آدمها فاصله مياندازد و كســاني كه به
جشنواره مراجعه ميكنند تا مدتها گيج و مبهوتِ يافتن سالنهاي
نمايش يا ستاد خبري يا دوستان و آشنايان شان هستند و از چم و
خم فضا بياطالعاند .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 آبانماه بهصورت برخط در سامانههاي
آنالين و حضوري در ايران مال برپاست.

ام نايت شياماالن كارگردان و بازيگر هندي  -آمريكايي بهعنوان
رئيس هیأت داوران هفتاد و دومين دوره جشنواره فيلم برلين كه
قرار است از 10تا20فوريه21( 2022بهمن تا اول اسفند)1400
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 بهعهده گرفتن ســمت رئيس هيأت داوران جشنواره
فيلم برلين ،پذيرفته ،خشــنود هســتم« .ام نايت شياماالن» در
طول دوره فعاليت حرفهاي خود دنيايي را كه در آن جوانان نهتنها
بازيگر و شخصيت اول فيلم هستند كه عامل اصلي در چيرگي بر
ترسها و نگرانيها نيز محسوب ميشوند را به تصوير كشيده است.
دنيايي كه در آن همراه با آرزوها ،نگرانيها و ترسها و دلهرههاي
قهرمانانش نیز 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 فيلمهايي به فهرســت جشــنواره راه يابند كه
كارگردانانشان به ايدههاي خود وفادار باشند.
شياماالن نيز گفت :من همواره در سيســتم هاليوود خود را يك
فيلمساز مستقل احساس كردهام .حس ميكنم صداي ما در نگاه
متفاوتي كه داريم ،تعريف ميشود .من همواره در عرصه فيلمسازي
اين نگاه و نگرش متفاوت خود را حفظ و تالش كردهام كه به ديگر
فيلمسازان نيز كمك كنم جنبههاي مرتبط با نگاه و نگرششان را
در هنر و خويشتن خويش حفظ كنند.
او در ادامه گفت :دعوت از من براي حضور بهعنوان 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 ميســازد كه بتواند از بهترين اســتعدادهاي داستانسرايي
در عرصه فيلمســازي حمايت كند ،اين هديهاي از برليناله اســت
كه من با خرســندي آن را ميپذيــرم .ام نايت شــياماالن ازجمله
كارگردانان مطرح فيلمهاي دلهره آور اســت ،جديدترين فيلم وي
«به كابين ضربه بزن» نام دارد ،اين فيلم قرار است در تاريخ 3فوريه
سال14(2023بهمن )1401اكران شود.
او با فيلم فراطبيعي و ترسناك حس ششم نام خود را در سال1999
در عرصه فيلمســازي مطرح كرد ،اين فيلم نامزد دريافت  6جايزه
اســكار ازجمله بهترين فيلم و بهترين كارگرداني شد ،شياماالن در
سال 2002نيز فيلم «نشانهها» با بازي «مل گيبسون» را ساخت كه
مورد تحسين منتقدان و تماشاگران قرار گرفت .جشنواره فيلم برلين
كه امسال بهدليل شيوع كرونا بهصورت تركيبي ،حضوري و مجازي
برگزار شــده بود در ابتداي ســال 2023بهصورت رويدادي كامال
فيزيكي برگزار خواهد شد.
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جهاننما
زلماي خليلزاد؛ استعفا پس از ناكامي
خروج عجوالنــه و بحثبرانگيز آمريكاييها از افغانســتان ،باالخره
نخســتين قرباني خود را گرفت؛ زلماي خليلزاد فرستاده ويژه دولت
آمريكا2 ،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 بهعنوان جانشــين او معرفي شده ،خوشامد گفت .وست
در دولت جو بايدن بهعنوان معاون خليلزاد كار خود را آغاز كرده بود.
بر كسي پوشيده نيســت كه زلماي خليلزاد بهعنوان 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؛ توافقنامهاي كه به اعتقاد بسياري زمينهساز
تســلط كامل طالبان بر افغانستان شــد .در اين توافقنامه كه گفته
ميشود بندهاي محرمانه هم داشته است ،تاريخ 11سپتامبر بهعنوان
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 3ماه مانده به ســقوط
افغانستان به كنگره آمريكا رفت و خطاب به نمايندگان آمريكا گفت
كه پيشبينيها در مورد پيشروي سريع نيروهاي طالبان و سقوط كابل
توسط آنها بعد از خروج ائتالف بينالمللي از افغانستان بدبينانه است.
گروه طالبان در سايه بيتفاوتي دولت آمريكا نسبت به سرنوشت دولت
مركزي افغانستان ،موفق شد حدود يكماه 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،
بهطور كامل انجام شد؛ وضعيتي كه نشــان داد آمريكاييها بيش از
ديگران براي خروج از افغانستان و سپردن سرنوشت اين كشور بهدست
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
چندينماهه با طالبان بهزودي 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 پيشبيني
شده بود ،جلو نرفت ».او همچنين نوشته است« :با وجود تالشهاي ما و
ديپلماسي گسترده از سوي من ،تيم ما و همچنان اصرار فراوان از سوي
جامعه جهاني ،افغانها نتوانستند از اين فرصت استفاده كنند و به جنگ
40ساله 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 سال ۱۹۸۵وارد وزارت خارجه آمريكا شد و
بعد از آن در سمتهاي مهمي در پستهاي ديپلماتيك فعاليت
داشته اســت .خليلزاد از ســال ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۵سفير آمريكا
در افغانســتان و عراق بود .او پس از آن تا سال ۲۰۰۹نماينده
آمريكا در ســازمان ملل در نيويورك شد .خليلزاد در
سپتامبر ۲۰۱۸از ســوي دولت ترامپ بهعنوان
فرســتاده ويژه آمريكا در امور افغانســتان
منصوب شد .اين سمت او در دولت بايدن
نيز برقرار بود .استعفاي زلماي خليلزاد
۷۰ســاله ميتواند بهمعناي پايان كار
سياسي او باشد.

جهان
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لبنان؛ معيشت ،گروگان سياست

كيوسك

با تشديد بحرانهاي 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
روزنامهنگار

كشوري كه قرار بود پس از
گزارش  1يك سال تأخير در تشكيل
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
نشانههايي از «جنگ داخلي» نيز در آن
به چشم ميخورد.
مخالفت قاطع احزاب شيعه با ادامه كار
قاضي طارق بيطار در پرونده انفجار بندر
بيروت و قدرتنمايي مســلحانه حزب
مسيحي قوات در خيابانهاي 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
كردهاند 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 ميگفت ،حاال لهجه خود
را تغيير داده و صرفا از احزاب شــيعي و
مســيحي ميخواهد اختالفاتشان را
براي حفظ منافع ملي كنار بگذارند.
مهمترين ماموريتهــاي دولت موقت
لبنان طي يك ســال آينــده ،بهترتيب
«مذاكره با صنــدوق بينالمللي پول»،
«زمينهسازي براي برگزاري انتخابات»
و «اجراي طــرح يارانههــاي حمايتي
براي اقشــار محــروم» تعريف شــده
بود .اين 3ماموريت تــا اندازهاي مهم و
سرنوشتساز اســت كه برخي احزاب
ن
لبناني حاضر شدند بهمنظور تحقق آ 
و تشكيل دولت ،از ســهم سنتي خود
در كابينه و حتي وزارتخانههاي
حســاس بگذرند .حــاال با از
سرگيري بحرا نهاي نظامي
و امنيتي در لبنان ،سرنوشت
دولت ميقاتــي و 3ماموريت
اصلــي آن در هالــهاي از ابهام
فرو رفته است .براي درك
موقعيت بحرانــي لبنان
كافــي اســت بدانيــم
اقتصاد اين كشور ،بدون
دريافت كمكهاي مالي
جديد از ســوي صندوق

بينالمللي پــول تا كمتر از يك ســال
ديگر شاهد فروپاشي كامل خواهد بود؛
فروپاشــياي كه ازجمله نشانههاي آن
ميتوان به تعطيلي كامل ادارات دولتي،
ورشكســتگي بانكها ،توقــف واردات
كاالهاي اساســي بهدليل فقدان ارز و
نبود حاملهاي اصلي انرژي نظير برق
و بنزين اشاره كرد.
دولــت ميقاتي موظف بــود در جريان
مذاكرهاي 5ماهه با صندوق بينالمللي
پول ،مهلــت بازپرداخــت بدهيهاي
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 درخواســتهاي لبنان نيز بر كســي
پوشيده نيســت؛ اجراي سياستهاي
رياضت اقتصادي و تعهد به بازپرداخت
دقيق تمامي وامهاي دريافت شده.
ايــن در حالــي اســت كــه اجــراي
سياســتهاي رياضتــي در لبنــان

(قطع يارانهها و افزايــش مالياتها) با
چالشهاي بيســابقهاي 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 بينالمللي پول،
كارت يارانهاي به ارزش دستكم ماهانه
15دالر را براي نزديــك به يكميليون
نفر از شــهروندان لبناني تهيه كند .او
در نخســتين نطق عمومي خود پس از
انتخابش بهعنوان نخستوزير گفت :به
مردم وعده ميدهم هيچيك از يارانههاي
عمومي شــما ،پيــش از تهيــه كارت
حمايتــي حذف نخواهد شــد .ميقاتي
تأكيد كــرد مبلغ ايــن كارت به دالر و
بهصورت نقدي از طريق شــعب بانكي
در اختيار شهروندان قرار ميگيرد .حاال
سرنوشــت تمامي اين طرحها به آينده
بحران سياسي ميان احزاب لبناني گره

طي 2سال گذشته چه بر سر اقتصاد و معيشت لبنانيها آمده است؟
معيار

وضعيت در سال 2020

وضعيت در سال 2021

يك كيلو گوشت

30هزار لير

235هزار لير

يك ليتر بنزين

750لير

بيش از 10هزار لير

سبد غذايي خانوار (23كاال)

68هزار لير

528هزار لير

ارزش دالر

1500لير

بيش از 20هزار لير

ذخاير ارزي بانك مركزي

30ميليارد دالر

14ميليارد دالر

نسبت جمعيت زير خط فقر

20درصد

بيش از 55درصد

زمزمههاي تعويق انتخابات

پارلمان لبنان در رايگيري ديروز خود،
تاريــخ 27مــارس 7(2022فروردين
 )1401را بهعنــوان تاريــخ برگزاري
انتخابات سراســري تعيين كرده است؛
انتخاباتي كه طبــق آن تركيب دولت
آينده نيز مشخص ميشود .پيش از اين
رأيگيري و همزمان با تشديد تنشهاي
سياســي و امنيتي ميان احزاب ،برخي
سياســتمداران لبنانــي بهتدريــج از
احتمال بررسي گزينه تعويق در اجراي
انتخابات سخن ميگفتند .حكيم ديب،
عضو فراكســيون انتخاباتي جريان آزاد
ملي (متحدان مســيحي مقاومت) در
مصاحبه با شــبكه «او تــيوي» لبنان
گفت :هيچكس طرفدار تعويق انتخابات
نيســت اما اگر دولت نتواند ظرف 6ماه
آينده مقدمات امنيتي و اقتصادي اجراي
آن را فراهم كند چــارهاي غيراز تعويق
نداريم.
اين انتخابات با توجه به تشديد بيسابقه
نارضايتيهاي مردمي از عملكرد نظام
سياسي لبنان ميتواند به نقطه عطفي
سرنوشتساز در تاريخ معاصر اين كشور
تبديل شود .در اين ميان بهنظر ميرسد
برخي احزاب كه براساس نظرسنجيها،
موقعيت بســيار بدي از لحــاظ پايگاه

چين؛ زغال سنگ و كاغذ

برزيل؛ قهوه و آب

سختترين خشكســالي در برزيل در يك سده اخير
باعث شده است كه كشت قهوه به شدت آسيب ببيند.
هزينههاي باالي حملونقل دريايي و كمبود كانتينر،
وضع را براي توليدكنندگان بدتر هم كرده است .اين
افزايش هزينــه ،به كافهها در سراســر جهان منتقل
خواهد شــد چون برزيل بزرگتريــن توليدكننده و
صادركننده قهوه در جهان است.
از آنجا كه بيشــتر بــرق مصرفي برزيــل بهصورت
هيدروالكتريك توليد ميشود ،كمبود آب همچنين
ميتواند به كاهش برق در اين كشور منجر شود .دولت
از مردم خواسته اســت براي جلوگيري از جيرهبندي
برق ،در مصرف آن صرفهجويي كنند.

آمريكا؛ اسباببازي و دستمال توالت

هند؛ ماشين و چيپ كامپيوتر

توليــد در بزرگترين توليدكننده خــودرو در هند،
ماروتــي ســوزوكي ،بهخاطر كاهــش توليد جهاني

مردمي پيدا كردهاند 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 سياسياي هستند كه برگزاري
انتخابات در فروردينمــاه را تهديدي
براي نفوذ سياسي خود ميپندارند.

موج مرگبار دوم كرونا ،با سرعت بيشتري جلو رفت و
همين نياز به انرژي را بيشــتر كرد .اما قيمت جهاني
زغالســنگ باال رفت و همين باعث كاهش واردات
هند شد.
زهره چاترجي ،رئيس ســابق شــركت زغالسنگ
هند گفته اســت« :وقتي كه زغالســنگ كم باشد،
تمام بخش توليد  -ســيمان ،فوالد و ساخت و ساز-
تحتتأثير قرار ميگيرد».
كارشناسان هشدار دادهاند كه افزايش قيمت برق در
هند ،به خانوادهها هم آسيب وارد خواهد كرد.

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 همهگيري است و رشد اقتصادي
اين كشور ،به همينخاطر در 3ماهه اخير ،كاهش پيدا
كرده است.
يك مقام رســمي در كاخ ســفيد گفته است كه در
كريسمس ،مردم در آمريكا قادر نخواهند بود برخي
اقالم معمول را بخرند .بازار اسباببازي بهشدت آشفته
خواهد شــد و بازار محصوالتي مانند دستمال توالت،
آب بستهبنديشده ،البســه جديد و غذاي حيوانات
خانگي هم آسيب خواهد ديد.
بخشي از مشــكل ،به بنادر آمريكا مربوط ميشود .از
هر 10كشتي كانتينربر ورودي به آمريكا4 ،كشتي از
طريق  2بندر وارد ميشوند؛ لسآنجلس و النگبيچ
در كاليفرنيا .طي يك روز در انتهاي تابســتان همين
امسال73 ،كشتي مجبور شــدند براي ورود به بندر
لسآنجلس صف بكشــند .قبل از كرونا ،به ســختي
2كشتي در اين بندر پشت ســر هم قرار ميگرفتند.
هر دو بندر 24ساعته فعاليت ميكنند تا فشار كاري را
تسهيل كنند و ترخيص كاال سرعت بگيرد.
در برخي موارد ديگر ،كمبود كاال در يك كشور بهخاطر
شرايط كرونا در كشــورهاي ديگر است .براي نمونه،
شركت توليدكننده البسه ورزشي نايكي ،بسياري از
محصوالت خود را در كشورهاي آسيايي مثل ويتنام
توليد ميكنــد؛جايي كه كارخانههــا بهخاطر كرونا
تعطيل شدهاند.

ســيد حســن نصراهلل ،دبيركل
حــزباهلل لبنان ،در ســخنراني
شامگاه دوشــنبهخود به تندي
نســبت به قدرتنمايي مسلحانه
حزب مسيحي قوات در خيابانهاي
بيروت واكنش نشان داد .مهمترين
نكات سخنان سيدحسن نصراهلل به
اين شرح است:
حــزب قــوات و رئيــس آن
مهمترين تهديــد عليه امنيت و
زيست مسالمتآميز 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 حمايتهاي خارجي بيشتر
ندارد .به آنان ميگويم عاقل باشيد
و دست از پا خطا نكنيد.
رئيس حزب قوات ،سال 2017و
درحاليكه 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 تكفيريها
در جبهههاي سوريه را هموار كرده
بود.
خطاب به مسيحيان ميگويم،
حز باهلل 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 بهدنبال درگيري
با مقاومت اســت بداند ،حزباهلل
در قو يترين موقعيــت نظامي و
سازماني خود از سال 2006تاكنون
قرار دارد .سازمان حزباهلل بدون
حمايتهاي مردمــي ،به تنهايي
100هزار نيروي رزمنده در اختيار
دارد .سكوت ما مقابل جنايتي كه
از سوي ميليشــاي قوات رخ داد
بهمعناي ضعف نيست؛ ما تمايلي به
برپايي جنگ داخلي نداريم.

خورده؛ آن هم درحاليكه كمتر از 6ماه
به موعد برگزاري انتخابات پارلماني اين
كشور زمان باقي است.

درگيري شديد اقتصاد دنيا با كرونا ،زنجيره جهاني تامين كاالها و همينطور شبكه جهاني توزيع
را با مشكل مواجه كرده و همين باعث كمبود برخي كاالها در كشورهاي مختلف شده است

بحران قطعي برق در چين ،به مغازهها و كسبوكارها
صدمه زده اســت .دكتــر مايكل مديان از مؤسســه
مطالعات انرژي آكســفورد در انگليس گفته است كه
اين شــرايط ،بر همهچيز ،از كاغذ و غذا و منسوجات
گرفته تا چيپهاي آيفون تاثير ميگــذارد .او گفته
است كه شرايط ممكن است تا كريسمس حتي بدتر
هم شود و برخي كاالها كميابتر شوند.
بحران برق در چين چنان جدي اســت كه 20استان
درگير خاموشي و قطع برق شــدهاند .بيش از نيمي
از برق چين با اســتفاده از زغالسنگ توليد ميشود؛
ماده اوليهاي كه قيمت جهاني آن باال رفته است .اين
هزينه اضافي را براساس قانون سقف قيمت نميتوان
به مصرفكنندگان تحميل كرد بنابراين ،كارخانهها
توليد خود را كاهش ميدهند.
توليد زغالسنگ هم با قوانين ايمني جديد در معادن،
ســختگيريهاي جديد محيطزيســتي و سيلهاي
اخير ،كاهش پيدا كرده اســت .ايــن يعني همزمان
با افزايش تقاضا براي كاالها در چيــن ،از كارخانهها

نصــراهلل :حز باهلل
تمايلي به جنگ داخلي ندارد

سياوش فالحپور

كمبودهاي جهاني در عصر كرونا

كسبوكارها و مردم در سراسر جهان با
گزارش  2كمبود كاالهاي زيــادي مواجهند؛ در
چيــن زغالســنگ كميــاب شــده،
آمريكاييها نميتوانند هر اسباببازياي كه دوست
دارند بخرند و در لبنان كمبود ســوخت عرصه را بر
مردم سخت كرده است.
به گزارش بيبيسي ،باليي كه كرونا بر سر اقتصاد دنيا
آورده تا حدي در اين موضوع مقصر است اما نميتوان
همه تقصيرهــا را به گردن كرونا و شــرايطي كه اين
همهگيري جهاني ايجاد كرده انداخت .عوامل هر چه
كه باشد ،مردم در كشورهاي مختلف دنيا ،كمبودهايي
را تجربه ميكنند كه پيشتر حتي بهاحتمال بروز آنها
فكر هم نميكردند.
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نيجريه؛ گاز خانگي

چيپهاي كامپيوتر بهشــدت افت كرده اســت .اين
چيپها براي امكاناتي مانند كنترل مصرف ســوخت
و ترمز اضطراري در خودروهاي اين كارخانه حياتي
هستند.
كاهش توليد چيپ ،متاثر از شرايط همهگيري كرونا
در كشورهايي مانند ژاپن و كرهجنوبي است .تقاضاي
جهاني براي چيپ كــه در موبايلها و كامپيوترها هم

مورد اســتفاده قرار ميگيرد ،قبل از همهگيري هم
بهخاطر توســعه فناوري  5Gدر حــال افزايش بود.
رونق دوركاري و كار از خانه هم باعث افزايش تقاضاي
جهاني شد چون مردم براي كار در خانه ،به لپتاپ و
يا وبكم (دوربينهاي كامپيوتري) نياز پيدا كردند.
اخالل در توزيع انرژي ،كمبود واردات قطعات حياتي
به هند را بدتر هم كرده اســت .اقتصاد در هند بعد از

نيجريه ،با كمبود شــديد گاز مايع خانگي كه بيشتر
براي پختوپز اســتفاده ميشــود ،مواجه است .اين
كمبود در حالــي بر زندگي مردم ســايه انداخته كه
نيجريه ،بزرگترين منابــع گاز آفريقا را دارد .قيمت
گاز مايع از بهار تا ابتداي تابستان حدود 60درصد باال
رفت و خريد آن ،از توان بســياري از خانوادههاي اين
كشور خارج شد .در نتيجه ،خانوادهها و كسبوكارها
به استفاده از هيزم و زغال روي آوردند كه كثيفتر و
پردردسرتر است.
يكي از عوامل گراني گاز مايع ،افزايش قيمت جهاني
اســت .نيجريه يكي از بزرگترين واردكنندگان اين
محصول است .كاهش ارزش پول ملي و وضع دوباره
ماليات بر گاز مايع هم شرايط را بدتر كرده است.
كارشناســان هشــدار دادهاند اين وضعيت ميتواند

روزنامه العربي الجديد [قطر]

صدر از مالكي پيشي ميگيرد

به گزارش روزنامه العربي الجديد ،رايزنيهاي
فشرده مقتدي صدر براي رقابت با ائتالف نوري
مالكي بر سر تعيين نخســتوزير آغاز شده
اســت .اگرچه صدر هماكنون 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 پيشبينــي كرده که فرايند
انتخاب نخستوزير عراق چندينماه به طول
بينجامد .نوري مالكي نيز رايزنيها براي تشكيل
فراكسيوني دستكم با 90كرسي را آغاز كرده
است .اين فراكسيون شامل احزاب بزرگ شيعه
ازجمله فتح (حشد شــعبي به رياست هادي
عامري) خواهد بود.

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

نقش كالين پاول در جنگ عراق

نيويوركتايمز 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 سال 2003در يك سخنراني76دقيقهاي
كه براســاس اطالعات دروغ در شوراي امنيت
سازمان ملل ايراد شد ،قصد داشت نشان دهد كه
حكومت صدام حسين صاحب سالحهاي كشتار
جمعي بوده و در نتيجه این مسئله ،براي امنيت
جهاني يك خطر است .نيويوركتايمز 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.

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 ،نميتوانند از پس هزينههاي يك رژيم غذايي
سالم و مقوي بربيايند .اين واقعيت باعث ميشود
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 همهگيري كرونا بهعنوان داليل
آن نام برده است.

پيامدهاي محيطزيســتي و حتي جانــي به همراه
داشته باشــد چون مردم به جايگزينهاي ارزانتر اما
خطرناكتر روي ميآورند.
لبنان؛ آب و دارو

در لبنان ،نگرانيهاي زيادي درباره كاهش آب ،دارو و
سوخت وجود دارد .در 18ماه اخير اين كشور از بحراني
اقتصادي كه سهچهارم جمعيت آن را به زيرخط فقر
هل داده ،رنج ميبرد .اين بحران ،ارز لبنان را بيارزش
كرده و باعث راهافتادن تظاهرات گســترده خياباني
عليه دولت و سيستم سياسي لبنان شده است.
اقتصاد اين كشور ،از قبل از شروع همهگيري كرونا هم
دچار مشكل بود اما كرونا آن را بدتر كرد.
كمبــود ســوخت باعث قطــع مكرر برق ميشــود
و خانوادهها و كســبوكارها براي داشــتن برق ،به
ژنراتورهاي ديزلي خصوصي بسيار گرانقيمت وابسته
هستند.
در ميانه تابستان ،سازمان ملل هشدار داد كه كمبود
سوخت ميتواند دسترسي ميليونها نفر به آب و دارو
را هم به خطر بيندازد.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
هيچ شفاعتكنندهاى پيروزمندتر از
عذرخواهى نيست.
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ويليام راندولف هرست ،مدير
روزنامه نيويــورك ژورنال-
آمريكايي طي ســا لهاي
 ۱۸۹۸تــا  ۱۸۹۵ميالدي رخ
داد .منتقدين هر دو روزنامه
را متهــم ميكردند كه براي
باال بردن تيراژ روزنامههاي
خود ،دست به تحريف اخبار
ميزنند براي همين مطبوعات
نيويورك واژه «روزنامهنگاري
بچه زرد» را در ســال ۱۸۹۷
ميالدي براي ايــن منظور
درنظر گرفتند .اين نام از يك
كميك اســتريپ كه در آن
زمان معروف شــده بود و دو
روزنامه را بهصورت كاغذهايي
زرد به تصوير ميكشــيد،
برگرفته شد .در عصر حاضر
اما شــبكههاي اجتماعي از
اينستاگرام گرفته تا پلتفرمها
و سيستم عاملهاي رده باالتر
مانند اندرويد امكاناتي را در
دسترس كاربر قرار داد هاند
كه با نه گفتن به خبرنگاران
خبرهــاي زرد و دال لهاي
تهمت آنها را دســتكم از
صفحه گوشــي خود براي
هميشــه بيرون بيندازند.
حيات و ممــات زردها به من
بهعنوان يــك كاربر فضاي
مجازي ارتباطي ندارد اما براي
بيرون انداختن آنها از گوشي
شخصي خودم ميتوانم براي
نمونه با انتخاب عبارت not
 interested in this storyيا

مهدیا گلمحمدی

پوشش منشوري فالن بازيگر،
طالق جنجالي همسر بهمان
فوتباليســت ،استخر خانه
وياليي مجري پيشــين و...
همه و همه عبارات بيارزشي
هستند كه فقط براي جلب
توجه كاربر فضاي مجازي و
مخاطب اخبار ،روي پيشاني
خبرهاي رســانههاي زرد،
بهعنوان تيتر مينشيند .اين
تيترها برخي از ما مخاطبها
را كنجــكاو و برخي ديگر را
عصباني ميكنــد اما جداي
از اينكه برخــي خريدار اين
قبيل خبرهــا و برخي از آن
متنفرند نكتــه قابل تامل
اين اســت كه ميزان و عيار
فريب مخاطب و تهمتهاي
نارواي خبرهــاي زرد در چه
حد اســت .حتي خريداران
خبرهاي زرد هــم تصديق
ميكنند كه متن اين اخبار با
تيتر آنها هيچ نسبتي ندارد
و تيترهاي آنهــا صرفا براي
فريب مخاطب حروفچيني
ميشوند .دال لهاي تصاوير
لو رفته و شايعهها و خبرهاي
زرد قدمتي به قــد و قامت
خود حرفه خبرنگاري دارند
اما اصطالح خبرنگاري زرد
نخستينبار در اياالت متحده
شكل گرفت .اين واژه در عصر
حكمفرماييسرمايهداري بين
دو نفر از اصحاب مطبوعات
رخ داد .اين جنــگ تيراژ،
بين جــوزف پوليتزر ،مدير
روزنامه نيويــورك ورلد و

don’t show stories from
 zardnewsميتوانيم آنها را

به نوعي بالك كنيم .همچنين
در اينستاگرام با آنفالوكردن

روشنفکریدرخیابان

پيجهايي كــه اخبار زرد هم
منتشــر ميكنند خود را از
معرض اخبــار اينچنيني كه
براي شعور مخاطب ارزشي
قائل نيستند دور كنيم .اين
رفتــار اجتماعي در مجموع
ميتواند براي رســانههاي
دالل اتهام و افترا هم ضربه
مهلكي باشد .الگوريتمهاي
شــبكههاي اجتماعــي و
اندرويد و آياواس با كاهش
دنبا لكنند ههاي آنها ديگر
عالقهاي به انتشــار و ديده
شدن آنها نشان نميدهند.
همين موضوع بــه كاهش
شــايعهها و اخبار دروغين و
زرد آنها ميانجامد .اين مبارزه
بايد تا جايي ادامه پيدا كند
كه اصحاب رسانه هم مجبور
شوند تيترهايي 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
موضعگيريها در مقابل اخبار
زرد بهمعنــاي نفي عملكرد
تمامي سايتهاي اينچنيني
نيســت .برخي ســايتها
براساس ساختار موضوعي
خود بهصورت طبيعي سراغ
همين موضوعات حاشيهاي
ميروند .اما شــيوه برخورد
آنها با اين حاشيهها ميتواند
بسيار حرفهاي و فقط براساس
واقعيت باشــد .نقل نعل به
نعل واقعيت و وفاداربودن به
اخالق رســانهاي ،خطمشي
آنها را از دالالن تهمت و افترا
جدا ميكند.

گرینویچ

مدارا با روزگار به سبك صبح پاييز

به رنگ صبح يك روز پاييزي
سمانه گلك
اعتمادي نيست ،صبح پاييز
حصار تاريكيست و سكوت و سرما  /خبري از چهچه
هيچ پرندهاي نيست ،اما شايد گاهي كالغي سكوت
صبح را بشكند و اوج بگيرد/
صبح پاييز نبرديست بين سرما و تاريكي ،هردو طوري
خودنمايي ميكنند كه آدمي خــودش را ميان منگنه
حس ميكند ،سرمايش طوريســت كه گويي با تمام
استخوانهاي مردم شهر سر دشمني دارد ،استخوان
ميسوزاند و تاريكياش دست به خوف عجيبي ميدهد؛
چهار ســتون بدن ميلرزد و تو نميداني اين لرزه از
سرماســت يا ترس تاريكي اين صبح .ميداني ،هر چه
هست پاييزبا همه زيبايياش صبحگاهش گوييمانوري
است براي آمادگي لحظه به لحظه زندگي ،شوخي ندارد
درسترفتهسراصلمطلب.
امااگرپاييزرابلدباشيدرتاريكيصبحشگمنميشوي
و از سرماي صبحش هراســي نداري ،يك ژاكت به تن

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

ميكني ،دســت به جيب ميبري ،قدم به دل تاريكي
ميگذاري و پاييز را نفس ميكشي .بهخودت نويد گذر
از اين دقايق تنهايي و ســكوت و تاريكي را ميدهي،
ميداني لحظههاي گرمتري خواهي چشيد و تاريكي
جايش را به روشني ميدهد و پس از هر سختي آساني در
راه است .زمان به عادت هميشهاش گذر ميكند ،ثانيهها
به گرد ساعت ميگردند ،خورشيد به جان آسمان گرما
ميبخشد و ظهر از راه ميرسد .حاال ديگر سايهات بر سر
زمين افتاده و برگها از هيجان لحظههاي باشكوه يك
ظهر پاييزي به آغوش زمين پناه ميبرند .حاال شهر جان
گرفته ،زندگي مسيرش را پيدا كرده ،سرما گوشهاي زير
سايه كمقوت درختي جا خوش كرده است .ديگر سوزي
به استخوانها نميرســد و ژاكتي كه سپر سرمايمان
بوده حاال روي دستهايمان جاخوش ميكند .خودت
را مييابي و با سايهات مسير زندگي را سپري ميكني؛
همين قدر ساده و شــورانگيز .بهراستي زندگي شايد
همينباشد....

تيشرت جريمهساز

زوجي در بريتانيا چندين و
چندبار به دلیل رانندگي در
محلههــاي ممنوعهاي كه
هرگز به آنجــا نرفته بودند
جريمه شدند و دستآخر
متوجه شدند اين جريمهها
فقط بهخاطر حروفي است
كه روي تيشرت زن چاپ شده اســت .حروفي كه دقيقا شماره
پالك خودروي آنها بود .به گزارش ديليميل ،پليس منطقه پس از
بررسي ادعاي اين زوج متوجه شد كه زني 54ساله با تيشرتي در
شهر تردد ميكند كه حروف ( )KN19TERروي آن چاپ شده و
دوربينهاي ثبت جرائم و تخلفهاي رانندگي ،آنها را اسكن كرده
و جريمه را به نام دارنده خودرو ثبت ميكنند.

دورريختنطال،دراعتراضبهدورريختنبرنج

هنرمندي در چين براي
اعتراض بــه دور ريز برنج،
يك هزار تكه طال هموزن
و هم شكل دانههای برنج
را دور ريخــت .به گزارش
آديتيســنترال ،چنــد
ســاعت پس از انتشار اين
خبر توسط رسانههاي چين ،مردم و مســئوالن از اين هنرمند
و حركت هنري اش انتقاد کردند .او دانههــاي طال را که به وزن
500گرم و به ارزشی معادل 31هزار دالر آمريكا بود را در چمن ،
رودخانه و خيابان ريخت که مورد انتقاد قرار گرفت .يانگيژين در
توجيه اين پرفورمنس خود به رسانهها گفت :بايد به نوعي توجه
مردم و مسئوالن را به دورريز غذا جلب ميكردم و اكنون احساس
ميكنم موفق شدهام.

تمام كواالهاي استراليا واكسينه ميشوند

لغزش ها  -اثر :توسو بورکوویچ

مقامــات اســتراليا اعالم
كردند كه بهزودي تمامي
كواالهاي اين كشور براي
مقابله با بيماري كالميديا
واكســينه ميشــوند.
كالميديــا ،نوعي بيماري
عفوني است كه به وسيله
باكتريها ايجاد ميشــود و بروز آن در كواالهــا ،باعث كاهش
جمعيت آنها شده است .امبرگيلت ،دامپزشك پارك حياتوحش
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 بین رفته است.

عدد خبر

درصد

آمار بانك مركزی درباره
چكهای برگشتی در
ششمینماه امسال نشان
میدهد كه در اینماه معادل
 ۷۰۹هزار فقره چك برگشت
خورده كه از نظر تعداد معادل
4/4درصد كاهش و از نظر
مبلغ نیز به میزان ۵درصد
افزایش داشته است.

میلیون

در شهریور سالجاری حدود
7/3میلیون فقره چك به
ارزش حدود  ۲۴۹هزار و
 ۹۰۰میلیارد تومان مبادله
شده كه از نظر تعداد و مبلغ
بهترتیب  ۵/۵و 23/5درصد
افزایش یافته است.

میلیون

از سوی دیگر ،حدود ۶/۶
میلیون فقره به ارزش ۲۱۸
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان از
چكهای مبادلهای وصول
شده است كه از نظر تعداد
و مبلغ بهترتیب 6/7و
26/7درصد افزایش دارد.

میلیون

همچنین در این مدت،
در استان تهران حدود
 ۲/۲میلیون فقره چك به
ارزش بالغ بر  ۱۲۷هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان مبادله شده
كه بیانگر صدرنشینی استان
تهران در مبادله چك در
كشور است.

روياي پاپوش درست كردن
برايهمسايهها
همين چند سال پيش بود كه معلوم شد خيلي از لباسها
فاطمه عباسي
و پوشاك خارجي كه با قيمت گزاف در فروشگاهها فروخته
ميشود ،بهاصطالح فيك هستند و در همين كشــور خودمان دوخته ميشوند و فقط
ماركهاي خارجي رويشان زده ميشــود .حاال بحث بر سر كفشهايي است كه به اسم
برندهايخارجيفروختهميشوند،اماتوليدايرانهستند.اگرقبالكاالهايبيكيفيتكپي
از ماركهاي معروف از كشور چين وارد ايران و با قيمتي ارزانتر فروخته ميشد ،حاال همان
كاالها در داخل كشــور به اســم «هاي كپي» با ماركهاي خارجي فروخته ميشوند و
خريداران زيادي هم دارند .دليلش شايد اين تفكر اشتباه باشد كه بين ما ايرانيها جاافتاده؛
همان كه كاالي خارجي بهتر و باكيفيتتر از كاالي ايراني است .اما واقعيت اين است كه
حداقل در بازار كفش ،ايران از سالهاي دور حرفهای زيادي براي گفتن داشته و نمونهاش
بازار كفش تبريز است كه ميتوان انواع كفشهاي باكيفيت چرم و دستدوز را در طرحهاي
متنوع در اين بازار پيدا كرد .صنعت كفش در ايران در سالهاي اخير بهخاطر واردات كفش
از چين و موضوع قاچاق كاال ،بسیار 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 سال۲۵۰ميليون
جفت است ،اما توان توليد تا ۵۰۰ميليون جفت تخمين زده ميشود .كافي است كمي به
توليد داخل اعتماد كنيم و مسئوالن هم صادرات كفش را جدي بگيرند؛ چراكه طبق آمار
۱۲ميليارد جفت از۲۲ميليارد جفت كفشي كه در دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد ،در چين
توليد ميشود و اين كشور ،صادركننده بزرگ كفش در جهان است؛ هرچند كه اندونزي
اخيرا توانسته صادرات خود را به 2ميليارد جفت برساند و در بخش كفشهاي پارچهاي
رتبه اول را از چين بگيرد .آنطور كه كارشناسان ميگويند ساماندهي توليد و توزيع و ورود
به بازارهاي جديد صادراتي ازجمله آسياي ميانه و حاشيه خليجفارس از جمله راههاي
رســيدن به افزايش توليد در كشور اســت كه اگر عملياتي شــود ،ايران هم با توجه به
صنعتگراني كه در اين زمينه دارد ميتواند بخشي از بازارهاي خارجي را بهدست بگيرد و
براي بسياري از مردم كشورهاي همسايه پاپوش بدوزد.

جهان روز

كاپيتانهاي بيكاله آشپزخانه

آشپزخانه خانه ما كوچك است .يك آشپزخانه يك نفره باريك است .در اين
شيدا اعتماد
آشپزخانه باريك تمام قصههاي آشــپزخانههاي معمولي هم جريان دارد.
نميشود بهخاطر باريك بودن آشپزخانه خريد خانه را هم كم كرد .نميشود غذا درست نكرد يا از دست
قابلمههاي 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 ميشــه؟» در مرحله دوم و تازه بعد از اين دو تا سؤال اساسي ،ميرسيم به سؤال مهمتري كه
پشت سايهها 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 ميگذرد .عالوه بر اين بايد با بودجهاي كه براي خرج خانه درنظر ميگيرم بتوانم در طول
يكماه يخچال و فريزر را پر نگه دارم و براي آشپزي برنامهريزي كنم .برنامهريزي اقتصادي آشپزخانه كار
راحتي نيست .عالوه بر آن در زندگي مادرهاي شــاغل «وقت» هم هميشه قحطياش آمده و كسي هم
«وقت» نميفروشد كه بشود خريد.
آشپزي بهنظر كار سادهاي ميآيد اما نيست .براي اينكه كلي حواشي دارد و اين حواشي بايد مديريت شود
كه آشپزخانه حاضر به خدمت بتواند غذاي دلخواه را بهدست خانواده برساند .در واقع آن قسمتي كه جلوي
ماهيتابه داغ ايستادهام و دارم پياز را هم ميزنم ،براي من بخش آسانتر 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 ميكشد .باز دوباره همهچيز از نو آغاز ميشود .براي
اينكه خانه ،خانه باشد و آشپزخانهاش زنده بماند مدام بايد اين چرخ مدام بچرخد .هر روز.
البته كه چيزي اختراع شــده به نام «حاضري» كه عالج درد وقتهاييست كه «وقت» را هيچ جوري
نميشــود مديريت كرد كه غذاي قابلقبولي در ساعت مناســب روي ميز قرار بگيرد .مطمئنم درست
همان لحظهاي كه حاضري اختراع شده بچهاي 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 سؤالها بپرسد و ته مانده انرژي
آشپزباشي خستهاي را كه وقت كم آورده
تحليل ببرد .امروز كه روز جهاني آشپز
است را به همه كاپيتانهاي آشپزخانه،
به همه آشپزهاي غيررسمي كه نه كاله
سفيد روي سرشان دارند و نه كسي اين
شغل مخفيشان را به رسميت ميشناسد
صميمانه تبريــك ميگويم .ميدانم يك
روز بچه هايمان بزرگ ميشوند و ميروند
سر خانه زندگيشان و ميفهمند كه براي
 3وعده غذا روي ميز داشــتن چه پوستي
از آدميزاد كنده ميشــود .آن روز ميآيند
پيش ما و ميگويند« :اصال بهنظر نميآمد
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 ميكنم .براي آن روز رؤيايي كه يك
روز باالخره ميآيد.

چالشهای صادرات
از استانها

برای داشــتن اقتصادی بدون اتکا به نفت ،باید دروازه صادرات کاالها و محصوالت تولیدی
استانهای مختلف کشور به جهان گشوده شود که این موضوع عالوه بر تالش تولیدکنندگان
و فعاالن حوزههای کشــاورزی ،دامپروری و ،...نیازمند ایجاد زیرســاختهای مناســب،
قانونگذاریهای مشخص و حذف کاغذبازی های اداری پیچیده و زمانبر است .براین اساس
بهدلیل اهمیت موضوع صادرات ،یک روز در تقویم برای آن نامگذاری شده و 29مهرماه هرسال
صادرات در کانون توجه قرار میگیرد

غربت «روز اراک»
درمیان شهروندان
3,2
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نمايي از بافت تاريخي شهر اصفهان -عكس :همشهري /حسین بهارلو

حريم بيدفاع بافت تاریخی اصفهان
ب و توسعه
کارشناسان معتقدند نبود شهرداریویژ ه بافت تاریخی ،باعث نقض حریم ،تخری 
ساختوسازهای ناهمخوان ميشود

حسنیهسادات مهدوی

خبرنگار

بیشک شهرهایی مانند اصفهان ،تاریخچه معماری این سرزمین
محسوب میشوند؛ 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 شناسنامهای برای
فرهنگ و تاریخ این سرزمین شوند ،اما امروز این میراث در روند
مدرنسازی جامعه از 100سال قبل تاکنون دستخوش تغییر و
تخریب جدی شدهاست.بافت تاریخی اصفهان نیز ازجمله نقاطی
است که از آسیبهای مدرنیته در قرن اخیر مصون نماندهاست
و ســرعت تخریب آن روزبهروز بیشتر میشــود و اگر ازسوی
مسئوالن و متولیان امر ،تصمیمهای 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 بافتهای تاریخی شــامل آثار ارزشــمندی مانند
پل خواجو ،سیوســه پل و خیابان چهارباغ عباســی است که
بزرگترین مشکل این روزهای آنها ،نقض حریم درجه یک این
آثار تاریخی است .عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه
خوراســگان در گفتوگو با خبرنگارهمشــهری دراین زمینه
میگوید :اخیرا ً در حریم بالفصل چهارباغ عباسی درحال ساخت
یک هتل چند طبقه در کوچه «ارفعی» هســتند .یا در قسمتی
دیگر از این منطقه ،ساختمان ۱۰طبقهای ساخته شده و حریم
را دستخوش تغییر کردهاست.
«مریم قاسمیسیچانی» میافزاید :بقعه امامزاده جعفر و مسجد
رحیمخان نیز از موارد دیگری اســت که حریم آنها نقض شده.

حتی این نقض حریم به آثاری که ثبت جهانی شدهاند نیز سرایت
کردهاست .بهعنوان مثال در گذر ســعدی  ،در مجاورت میدان
نقشجهان ،یک مجتمعتجاری ســر به فلک کشیده و حریم را
نقض کردهاست.
مشکالت زندگی در بافتهای تاریخی

اینها درحالیاســت که بافتهای تاریخی از مشکالت ویژه خود
رنج میبرند و نقــض حریم ،چالش مضاعفی بــرای این بافتها
بهحساب میآید .اینگونه مشکالت ســبب شده انگیزه زندگی
دراین بافتها برای مردمی که به آن عالقه دارند ،با دردسرهای
زیادی مواجه شود .این چالشها در بیشتر موارد شامل مشکالت
حقوقی ،مدیریتی و مســائلی مربوط به کالبد بناهای موجود در
بافت تاریخی است.
عضو هیأتعلمی دانشکده معماری دانشگاه خوراسگان از خروج
وارثان خانههای تاریخی از این محلهها و ورود افراد غیرمحلی به
این محدودهها که بعضا دلبستگی ویژهای نسبت به اینگونه بناها
ندارند ،گالیه میکند و میگوید :متأســفانه برخی اوقات دیده
میشود احساس تعلق مردم نسبت به بافتهای تاریخی ضعیف
شدهاست .اگر عالقه مردم نســبت به اینگونه بافتها پررنگتر
شود ،میتوان به بازگشت روح زندگی دراین بافتها امیدوار بود.
قاسمیسیچانی میافزاید :در گذشته برخی از خانههای تاریخی
در جنوب میدان نقشجهان وجود داشــت که با واگذاری آنها،
بعضا به سفرهخانههای ســنتی تبدیل شد؛ موضوعی که سبب
شد بسیاری از اهالی برای تغییر کاربری خانههای تاریخی خود
مشتاق شوند .حداقل حسن اینکار ،حفظ اینگونه بافتهاست.
اجرای طرحهای عمرانی ناهمخوان

درچنین شرایطی اما با گشــتوگذاری در محلههای تاریخی

اصفهان متوجه اجرای برخی طرحهای عمرانی میشویم که گاها
سنخیت چندانی هم با ویژگیهای معماری و تاریخی این مناطق
ندارند .این عضو هیأتعلمی دانشــگاه دراین باره نیز میگوید:
هراثر تاریخی در زمینه موردنظر خود ،معنا دارد و حفظ آن اثر
تاریخی برای حفاظت از انسجام بافت ،بسیار اهمیت دارد.
قاسمیسیچانی ادامه میدهد :بهعنوان نمونه در بافت تاریخی
«جوباره» که از قدیمیترین محلههای شهر اصفهان بهحساب
میآید ،طرحهایی اجرا شد که تناسبی با بافت این محله ندارد.
همچنین با ساخت پاساژها و خیابانکشی دراین محله ،ساختار
آن ازهم گسست.
وی میافزاید :این موضوع درحالیاســتکه اگر مشکالت این
محله بهدرستی شناسایی و رفع میشد ،قابلیت تبدیل به یکی
از پرجاذبهترین ظرفیتهای گردشــگری این شــهر را داشت.
متأسفانه برخی کنیسههای قدیمی و گذرهای تاریخی این محله
در سالهای اخیر تخریب شدند.
وضعیت گذر «آقا نجفی»

ساخت گذر «آقا نجفی» درشــرق میدان نقشجهان ،با وجود
مصوبه شورایعالی شهرسازی که تأکید میکرد بازگشایی این
گذر اشتباه است ،نمونه دیگری از ساختوسازهای بیتناسب با
بافت تاریخی است.
بهگفته قاسمیســیچانی ،ابتدا یک طرح گســترده در پشــت
مسجد شیخ لطفاهلل اجرا شد که فرم و فضای آن حجم زیادی
از ساختوساز را با خود بههمراه آورد و پس از آن ،یک مجتمع
تجاری نیز در همان محدوده ساخته شد.
وی عنوان میکند :ایــن اقدامها درحالی انجام شــد که طرح
کارشناسان مرمت برای این گذر ،رفوی شهری بود .این سرعت
تخریب و بازسازیهای ناهمخوان و بعضا سلیقهای ،سبب میشود

ویژگیهای منحصربهفرد 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 چالشها درحالی مطرح میشــود که در بســیاری
از شــهرهای تاریخی دنیا ،برای اینکــه تصمیمگیریها برای
ساختوســاز در بافت تاریخی هماهنگ و متناســب باشــد،
شهرداری ویژه بافت تاریخی تشکیل میشود؛ موضوعی که باید
با جدیت بیشتری در شهراصفهان پیگیری شود.
عضو هیأتعلمی دانشــکده معماری دانشگاه خوراسگان یکی
از بزرگترین مشــکالت بافتتاریخی اصفهان را نداشتن یک
شــهرداری ویژه بافت تاریخی میدانــد و میگوید :جایخالی
شهرداری بافت تاریخی ،سبب دامن زدن به رفتارهای نامتناسب
با بافتتاریخی ازسوی مدیریتشهری میشود و نقض حریمها،
تخریبها و همچنین ساختوسازهای ناهمخوان را بهدنبال دارد.
قاسمیسیچانی میافزاید :باید محور تاریخی -فرهنگی اصفهان
به ثبتجهانی برسد؛ محوری به وســعت «چهارباغ عباسی» تا
«میدان طوقچی» که گویای پیشــینه اصفهان قدیم با قدمتی
درحدود 2هزارو800سال است.
وی تصریح میکند :اگر این محور به ثبتجهانی برســد ،دیگر
نمیشــود دراین محدوده اجازهســاخت با هر ارتفاعی را داد و
ساختوسازها ضابطهمند خواهد شد.
تنها راه نجات خانههای تاریخی

یک کارشناس حوزه میراثفرهنگی اصفهان نیز با اشاره به مشکل
مالکیت در خانههای تاریخی که حجــم زیادی از بافتتاریخی
اینشهر را تشکیل میدهند ،میگوید :بیشتر خانههای این بافت

مالکخصوصی دارند و دولت هــم نمیتواند از همه این خانهها
نگهداری کند ،چراکه نیاز به مراقبت مســتمر دارند و درصورت
مرمت هم ،اگر بهصورت دائم به آنها رسیدگی نشود ،سرنوشت
خوبی نخواهند داشت.
«شــهرام امیری» میافزاید :خانههایی که ثبتملی نشــدهاند
و مالکان آنها آگاهی الزم را برای حفظ شــان ندارند ،در کوچه
پسکوچههای «حکیم»« ،نشاط» و «عبدالرزاق» رو به ویرانی
گذاردهاند.
وی اضافه میکند :فرهنگسازی درمیان مردم و مالکان و جذب
سرمایههای ســرگردان برای احیای خانههای تاریخی و تغییر
کاربری آنها به اقامتگاه بومگردی ،ســفرهخانه سنتی و خدمات
دیگر گردشــگری ،تنها راه نجات صدها خانه تاریخی اصفهان
است .بافت تاریخی این شهر برای حدود یک قرن مورد کمتوجهی
قرارگرفته و صدمههایی که در طول این سالها به آن وارد شده،
به سرعت قابلجبران نیست.
***
خانههای تاریخی بسیاری درشــهر اصفهان بهدلیل بیتوجهی
مالكان خصوصی ،درحال تخریب یا تبدیل به ســاختمانهای
نوساز هستند .ایندرحالیاست که شهرداری و سایر ادارههای
دولتی ســاالنه هزینههای ســنگینی صرف ســاخت بناهایی
بهعنوان كتابخانه ،فرهنگسرا ،خانه فرهنگ و ...میكنند .میتوان
خانههای تاریخی را مرمت و از آنها بهعنوان مكانهای فرهنگی و
آموزشی استفاده کرد .در اصفهان هنوز خانهها و بناهای تاریخی
ارزشــمندی وجود دارد مانند «حمام شــنبهایها» در محله
جوباره« ،خانه خورشیدی» و خانههای تاریخی دیگری که اگر
احیا شوند ،ظرفیتهای بالقوه بســیاری برای توسعه روزافزون
اقتصادگردشگری در اصفهان بهوجود میآید.
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برای داشتن اقتصادی بدون اتکا به نفت ،باید دروازه صادرات کاالها و محصوالت تولیدی استانهای مختلف کشور به جهان گشوده شود که این موضوع عالوه بر تالش تولیدکنندگان و فعاالن حوزههای
کشاورزی ،دامپروری و ،...نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب ،قانونگذاریهای مشخص و حذف کاغذبازی های اداری پیچیده و زمانبر است .براین اساس بهدلیل اهمیت موضوع صادرات ،یک روز در تقویم برای
آن نامگذاری شده و 29مهرماه هرسال صادرات در کانون توجه قرار میگیرد.با توجه به این موضوع همشهری نیز به مناسبت روز صادرات ،در پرونده ویژهای به بررسی مهمترین مشکالت صادرکنندگان استانها از حوزه
تولید گرفته تا زیرساختهای صادراتی پرداخته و تالش کرده تا ضعفهای بازاریابی برای محصوالت استان ،مهمترین کشورهای مقصد کاالهای صادراتی و حجم صادرات استانها در نیمه نخست سالجاری را مورد
تحلیل و بررسی قرار دهد که در ادامه میخوانید.

آذربایجانغربی

خراسانرضوی

کرمانشاه

مازندران

بازاریابی اصلیترین مشکل صادرکنندگان آذربایجانغربی است و امسال بیشترین
مشکل را در حوزه صادرات سیب دارند .مشتری اصلی سیب استان ،کشورافغانستان
بود ،اما امسال با توجه به ناآرامیهای این کشور ،صادرکنندگان نتوانستند سیبهای
مرغوب اســتان را به این کشــور صادر کنند .البته در کنار افغانســتان ،ترکیه و
جمهوریآذربایجان و همچنین روسیه نیز از مقاصد صادراتی محصوالت این استان
هستند .یکی دیگر از محصوالت صادراتی استان ،فرشهای مرغوب ابریشمی است
که بهدلیل قیمت باال ،بیشتر بهعنوان یک کاالی لوکس صادر می شود .بههمین دلیل
نیازمند بازاریابی ویژه است و کانادا ،آمریکا و کشورهای حوزه خلیجفارس مشتریان
اصلی فرشهای نفیس این استان بهشمار میروند .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 شدهاست که از نظر وزن
۲۶درصد افزایش داشته ولی ازنظر ارزش ریالی۵۴ ،درصد کاهش نشان میدهد.

«دوغارون»« ،ســرخس»« ،باجگیران» و «لطفآباد» از پایانههای مرزی اســتان
خراسانرضوی هستند که بخش مهمی از صادرات کشور ازطریق آنها انجام میشود.
درحالحاضر پایانه مرزی دوغارون فعال است ،اما با تحوالت سیاسی پیش آمده در
افغانســتان ،روند صادرات از این مرز تاحدودی دچار اختالل شدهاست و بازرگانان
فعالیت خود را محدود کردهاند .هرچند شرایط دراین پایانه مرزی روبه عادی شدن
است ،اما در سایر مبادی مرزی استان مانند ســرخس ،باجگیران و لطفآباد که با
کشور ترکمنستان هممرز هستند ،وضعیت متفاوت اســت .در گذشته این ۳مرز
بهدلیل محدودیتهایی که دولت ترکمنســتان ایجاد کرده بــود ،تقریبا بهحالت
تعطیل درآمده بودند ،اما امسال این شرایط بهبود یافته و صادرات از طریق مرزهای
سرخس ،باجگیران و لطفآباد افزایش قابلمالحظهای داشتهاست .در ۴ماه ابتدایی
سالجاری حدود ۴۶۲میلیون دالر صادرات از مرزهای استان انجام شده که نسبت
به سالگذشــته ۸درصد افزایش داشتهاســت .اصلیترین کاالهای صادر شده از
مرزهای خراسانرضوی میلههای آهنی یا فوالدی ،سیمان ،پسته ،زعفران ،سیب،
سیبزمینی ،کفپوشها و محصوالت پلیاتیلن اســت .افغانستان ،ترکمنستان،
تاجیکستان ،قرقیزســتان و کشــورهای آســیایمیانه مقاصد اصلی صادرات از
خراسانرضوی هستند.

استانکرمانشاه دارای ۶مرز رسمی فعال و بازارچه مرزی با کشور عراق است که
از دروازههای بزرگ تجاری کشور برای صادرات کاالهای ایرانی به عراق و سوریه
محسوب میشوند .در نیمه نخست سالجاری حدود یک میلیارد و ۲۰۰میلیون
دالر کاال از مرزهای استان صادر شدهاست .سهم استان کرمانشاه از صادرات ایران
به عراق در نیمه نخست سالجاری ،بیشاز ۴۰درصد برآورد شدهاست که  ۶۰تا
۷۰درصد صادرات ،از کاالهای تولید استان بودهاست .عمده کاالهای صادراتی
استان مصالحساختمانی شامل سیمان ،کاشی ،ســرامیک ،موادغذایی شامل
لبنیات ،خشکبار ،بیسکویت ،میوه و ترهبار و مواد پتروشیمی مانند کود اوره ،مواد
پلیاتیلن است .عراق ،عمان ،قطر ،افغانستان ،ترکیه ،اماراتمتحده عربی ،تانزانیا،
ف صادرات کرمانشاه
ارمنســتان ،جیبوتی ،فلیپین و ...مهمترین کشورهای هد 
هستند .استان کرمانشاه دارای ظرفیتهای بسیاری در زمینه تولید و صادرات
فراوردههای نفتی و معدنی و محصوالت کشــاورزی است ،اما بستهشدن گاه و
بیگاه مرزها ،مشکالت زیرساختی در برخی مرزهای استان و نبود ارتباطهای
مناســب بانکی در نقاط مرزی ،از مهمترین مشــکالت صادرکنندگان استان
کرمانشاه است.

استان مازندران با توجه به اســتقرار 5مبدأ گمرکی اتصال به شبکه سراسری راهآهن،
وجود 3بندر فعال امیرآباد ،فریدونکنار و نوشهر ،داشتن 3فرودگاه و همچنین مرز
مشترک آبی با کشــورهای حوزه( CISکشورهای مستقل مشترکالمنافع)،
ازنظر زیرساختهای صادرات کاال وضعیت خوبی دارد .به این ظرفیتها باید
تولید بیشاز 7میلیون تن انواع محصوالت باغی و کشاورزی را افزود که
میتواند سهم قابلتوجهی از بازار کشورهای همسایه را دراختیار
بگیرد ،اما ضعف در برندسازی ،بستهبندی و بازاریابی ،سبب
شدهاست مازندران به جایگاه مطلوبی در صادرات نرسد.
نبود شرکتهای حملونقل بینالمللی هم از دیگر
چالشهای صادرات از این اســتان اســت .با
اینکه 4سال پیش چشــمانداز صادرات
3میلیارد دالری بــرای مازندران تا
سال  1400ترســیم شده بود،
اما همچنان میزان صادرات
ساالنه این استان حدود
500میلیون دالر
است.

آذربایجانشرقی
آذربایجانشــرقی را میتوان از معدود استانهایی دانســت که درسالهای اخیر
توانستهاســت محصوالتش را به بیشاز 100کشــور صادر کند و اگر زمانی فرش
مهمترین محصول صادراتی استان بود ،چند سالی میشود که شیرينی و شکالت
و 80گروه کاالیی دیگر ،جای آن را گرفتهاند ،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 سالگذشته دارد.
ایندرحالیاست که مسئوالن اقتصادی استان و فعاالن بخشخصوصی معتقدند
استان ظرفیتهای بیشتری برای صادرات دارد و باید زمینه مناسب برای ورود به
بازارهای جدید فراهم شود .دراین میان مهمترین چالش فعاالن صادراتی استان
بازنگشتن بخشی از پول محصوالتی است که صادر شدهاست .برخی صادرکنندگان
بخشخصوصی دراین زمینه با مشکالتی مواجه شدهاند و مقرر شده در کمیته ارزی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تصمیمهای کاربردی گرفته شود.

قزوین
استان قزوین در ۸سالگذشته با تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی ،ارزش صادرات
خود را بهمیزان ۹۲درصد افزایــش داده و صادرات کاالهای این اســتان به بیشاز
۶۰کشــور دنیا صورت گرفتهاست .صادرکنندگان اســتان دراین حوزه موفق عمل
کردهاند و توانســتهاند بیشاز ۸۰درصــد ارز صادراتی خود را به کشــور برگردانند.
کشمش ،کاشی و سرامیک ،شیشه ساختمانی ،ظروف شیشهای ،آهنآالت 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 ،اماراتمتحدهعربی و کشورهای آسیای میانه است .قزوین
در صادرات برخی محصوالت مانند شویندهها ،سیدی و دیویدی و چرخ خیاطی
نیز صادرکننده برتر کشور اســت .حضور صادرکنندکان فاقد اهلیت و تعدد قوانین
صادراتی که کاغذبازیهای اداری و محدودیتها را بیشــتر کرده ،نبود ماشین های
مناسب حملونقل و یخچالدار برای صادرات کاالهای غذایی و همچنین گران بودن
هزینههای حملونقل از مهمترین معضالت صادرکنندگان قزوینی بهشمار میرود.

بوشهر
با احتســاب میعانات گازي ،میزان صادرات گمرکات استان بوشهر در نیمه نخست
سالجاری ،حدود 13میلیونو 331هزارتن به ارزش 4میلیارد و630میلیون دالر بوده
که نسبت به مدت مشابه سالگذشته ،ازنظر وزنی 15درصد و ازنظر ارزشی 87درصد
افزایش یافتهاســت .عمده کاالهاي صادراتی از گمرکات اســتان شامل محصوالت
پتروشــیمی ،میعانات گازي ،مواد معدنی ،انواع آبزیان و ســبزیجات و صیفیجات
بودهاست و کشورهاي چین ،امارات متحدهعربی ،ترکیه ،هند ،پاکستان ،آفریقاي
جنوبی ،برزیل ،قطر ،نیجریه و افغانستان مهمترین مقاصد کاالهاي صادراتی
اســتان بودهاند .دراین زمينه آنچه از تحلیل آمارهای حوزه صادرات
اســتان بهدســت میآید ،ایناســت که آثار تحریم های ظالمانه
دشــمنان ایران و همهگیری ویروس کرونا درحد قابلتوجهی
کمتر شدهاست و امید میرود این روند ادامه یابد.

قم
صادرات کاال از اســتان قم در 6ماهه نخست امسال
ازنظر ارزش ریالی 89درصد و ازنظر وزنی 97درصد
نســبت به مــدت مشــابه سالگذشــته افزایش
داشتهاست .سالگذشته 48هزارتن کاال به ارزش
57میلیونو 500هزاردالر از اســتان صادر شد که
این حجم در نیمه نخست سالجاری به 94/5تن و
108میلیونو 500هزار دالر رسیدهاست97 .درصد
از این کاالها به 10کشور عراق ،ترکیه ،افغانستان،
اماراتمتحدهعربی ،پاکستان ،آلمان ،هند ،روسیه،
ازبکستان و ترکمنســتان صادر شدهاست .یکی از
چالشهای مهم در رصــد کاالهای صادراتی،
صــادرات از گمرکهای خارج از اســتان
است .عالوه براین ،هزینههای جانبی و
حملونقل صادرات کاال از قم گران
است .مشــوقهای صادراتی،
بازگشــت ارز و پرداخــت
مالیات بر ارزشافزوده
از دیگر چالشهای
صادرکنندگان
قمی است.

خراسانجنوبی
«دوکوهانه»« ،یزدان»« ،گلورده» و «ماهیرود» در خراسانجنوبی ،بازارچههای مرزی
میان ایران و افغانستان هستند که از آنها تنها بازارچه ماهیرود فعال است و ۳بازارچه
دیگر ۶سال اســت که فعالیتی ندارند .صادرات کاال از مرز ماهیرود درسالگذشته با
وجود مشکالت بسیار ازجمله همهگیری ویروس کرونا و تحوالت سیاسی افغانستان،
نسبت به سال قبل از آن ،بیشاز ۱۰۳درصد افزایش یافت و در ۴ماه ابتدایی سالجاری
نیز با وجود تحوالت سیاســی افغانســتان ،میزان صادرات نســبت به مدت مشابه
سالگذشته 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 میشود .مهمترین بازارهای هدف صادراتی خراسانجنوبی شامل
افغانســتان ،عراق ،پاکستان ،ترکمنستان و ارمنستان هســتند .واگذاری اختیارات
الزم به مسئوالن اســتانی برای رفع موانع صادرات ،تقویت زیرساختهای صادراتی
و شبکههای حملونقل با هدف کاهش هزینهها ،تثبیت قوانین و مقررات صادراتی
و اصالح فرایندهای موجود و حمایت از ســرمایهگذاریهای خارجی برای تولیدات
صادراتمحور در استان ،از مهمترین الزامهای توسعه صادرات است.

لرستان
محصوالت زیادی درلرستان تولید میشــود ،اما این استان تاكنون بهره چندانی از
صادرات این محصوالت نداشته است؛ فرایندی كه نبود زیرساخت و فقدان برندسازی،
مردم اســتان را از خواننعمت صادرات كمبهره كردهاســت .بسیاری از محصوالت
صادراتپذیر استان حتی در بازارهای محلی نیز فروش خوبی ندارند .محصوالتی مانند
انار ،انجیر ،سیبقرمز ،شیرخام ،عسل ،زعفران ،انواع حبوبات و شیالت در لرستان
تولید میشود ،اما بهدلیل فراورینشدن و نبود بازارهدف ،از صادرات بازمیمانند .پس
باید توسعه و ترویج صادراتپذیری کاالهای کشاورزی استان را در دستورکار قرار
داد که این مهم صرفا تکلیف جهادکشاورزی نیست ،بلکه باید بهعنوان یک موضوع
فرابخشی تلقی و پیگیری شــود .با وجود ظرفیتهای بالقوه زیربخشهای مختلف
کشاورزی استان برای صادرات ،اما لرستان با چالشی به نام نبود تقاضای موثر برای
بسیاری از کاالها مواجه اســت .درحالیکه ارزش تولیدات کشــاورزی لرستان در
زیربخشهای زراعی ،دامی و باغی 5میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان است ،اما بهدلیل
کمتوجهی به صادرات محصول ،ارزشافزوده زیادی نصیب مردم نمیشود.

كرمان
ارزش کاالهای صادراتي اســتان كرمان نســبت به ارزش واردات کم اســت و
کاالهایی با ارزش دالری باال صادر نمیشوند .پسته عمده کاالی صادرات استان
است که بیشــتر در نیمه دوم سال صادر میشــود ،زیرا محصولی که از انبارها
ترخیص میشود از مهرماه بیشتر خواهد شد .پسته ،خرما ،کاشی و سرامیک و
مصنوعات مسی از اصلیترین کاالهای صادراتی استان است که پسته در رتبه
اول و خرما در رتبه دوم صادرات اســتان قرار دارد .ایندرحالیاست که
در نیمهنخست امسال ارزش صادرات كرمان نسبت به مدت مشابه
سالگذشــته ۴۰درصد افزایش یافتهاست .چین ،هند ،آلمان،
عراق ،ترکیه ،اماراتمتحده عربی ،ایتالیا و روسیه ،ازجمله
کشــورهای هدف صادرات استان هستند .ضعفهای
موجود در شبکه حملونقل کاال ،نبود تشکلهای
صادراتی منسجم ،رقابتهای غیرمفید برخی
صادرکنندگان در بازارهــای هدف ،اعمال
تحريمهای ظالمانه ازسوی دشمنان ایران
و بیثباتــی نرخ ارز ،از مهمترین مشــكالت
صادرکنندگان كرمانی است.

اردبیل
با موقعیت جغرافیایی مناسب ،استان اردبیل سهم صادراتی مطلوبی
درکشور ندارد و کارشناسان مهمترین دلیل این موضوع را وجود مشکالت
زیرساختی ،نبود برنامه منســجم برای بازاریابی و ضعف در ارزیابی بازارهای
خارجی میدانند .ایندرحالیاســت کــه بهدلیل نبود یخچــال ،مجوز صادرات
برای لبنیات ،بهعنوان مهمترین محصوالت دشــت مغان ،در گمرک بیلهســوار
صادر نمیشود و از گمرک دیگر اســتانها مانند گیالن و آذربایجانشرقی صادر
میشود .ازســوی دیگر برای ســیبزمینی ،بهعنوان مهمترین محصول تولیدی
استان نیز بهدلیل نبود سردخانه کافی ،نمیتوان قرارداد صادراتی مستمر منعقد
کرد .فرش هم از تولیدات پرآوازه اســتان اردبیل است ،اما تقریبا هیچ صادراتی به
نام استان اردبیل انجام نمیشود .مقصد صادرات فرش اردبیل ،کشورهای اروپایی
و آمریکاست که ازطریق تهران یا اســتانهای جنوبی انجام میشود .در نیمه اول
امسال میزان صادرات استان 125هزارتن به ارزش 191میلیون دالر بود .بیشترین
کاالی صادراتی نیز شامل پالستیک ،سیبزمینی ،شیشه و آینه ،مصالح ساختمانی،
ام.دی.اف و سبزیجات و میوه میشود که به جمهوریآذربایجان ،عراق ،گرجستان،
افغانستان ،پاکســتان ،ارمنســتان ،اماراتمتحدهعربی ،قزاقستان و ترکمنستان
صادر میشود.

چهارمحالوبختیاری
نیمــه نخســت ســا لجاری ۴۱هــزار و ۶۳۶تــن کاال از
چهارمحالوبختیاری صادر شــده که این میزان ازنظر وزنی
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۱۱۸درصد و ازنظر
ارزش ارزی نیز ۸۲درصد افزایش داشتهاست .بیشترین
کاالهای صادر شــده از اســتان لوازمخانگی 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 چهارمحالوبختیاری
۷۴واحد تولیدی صادرکننده فعالیت میکنند.
تعهد ارزی واحدهای صادرکننده استان از ابتدای
سال 1397تا شــهریورماه امسال ۱۸۸میلیون
دالر محاســبه شــد ه که تاکنون ۷۳درصد آن،
معادل ۱۳۳میلیون دالر محقق شدهاست .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 استانها صادر میشود .همچنین ایستایی کاال
در گمرک این استان 7روز است که با وضعیت ایدهآل
فاصله دارد .تنوع کاالهای صادراتی اســتان کم است
و هرسال کاالهای مشخصی از اســتان صادر میشود
و ازسوی دیگر ،تنوع شــرکتهای صادراتی
استان نیز کافی نیست.

البرز
استان البرز بزرگترین
شــرکتهای دارویــی و
موادغذایی ،ازجمله کارخانههای
بزرگ ماکارونی ،قطعات خودرو و ...را
در دل خود جــا داده و از صادرکنندگان
این محصوالت نیز بهشمار میرود ،بهگونهای
که سالگذشــته یکــی از شــرکتهای 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 خلیجفارس ،عراق ،روســیه ،چین و حتی کشورهای اروپایی
مقصد کاالهای این اســتان محسوب میشــوند .با وجود شرایط کرونایی،
البرز جزو معدود اســتانهایی بود که سالگذشته تراز تجاری مثبت داشت؛
در ســال422 ،1398میلیون دالر کاال از اســتان صادر شــد که این میزان
در ســال ،1399به 895میلیون دالر رســید80 .درصد صادرات از استان و
20درصد آن از گمرک استانهای دیگر انجام میشود و ازجمله مشکالت
صادرکنندگان اســتان ،میتوان به تعهدهای ارزی و بازگشــت ارز
حاصل از صادرات اشــارهکرد .بهگفته صادرکنندگان البرزی،
بانکمرکزی باید شرایط را در اجبار بازگشت ارز محصول
صادراتی آســانتر کند تا بخشزیادی از مشکالت
صادرکنندگان رفــع شــود .کاغذبازیهای
اداری و نبود تشکل قوی برای حمایت
از صادرکننــدگان ،از دیگــر
مشکالت موجود است.
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سمنان

زنجان
صــادرات اســتان زنجــان
بهدلیل صنعتی بــودن ،ارزش دالری
قابلتوجهی دارد .بهگفته مســئوالن مربوط
در زنجان ،میزان صادرات این استان در نیمه نخست
امسال ۱۸۰میلیون دالر بودهاست که نسبت به مدت مشابه
سالگذشته۱۴۶ ،درصد افزایش نشــان میدهد .گفته میشود
ارزش دالری هر تن کاالی صادراتی زنجان 4برابر میانگین کشور است
که نشــان میدهد کاالهای صادراتی این اســتان ارزشافزوده باالیی دارد.
هرچند شمش روی ،مهمترین محصول صادراتی استان است و بیشاز 70درصد
صادرات زنجان را شامل میشــود ،اما پروفیل ،شمش ســرب ،ترانسفورماتور،
خشــکبار ،کاغذ فلوتینگ ،پلیمر پروپیلن ،لبنیات ،مفتول مسی و پارچههای
نبافته نیز در فهرست کاالهای صادراتی استان قرار دارند .بهصورتمیانگین
مقصد ۹۶درصد صادرات زنجان ،کشورهای هند ،پاکستان ،ارمنستان
و روسیه بودهاست .اینها درحالیاست که كافی نبودن شركتهای
صادراتی و صادرات بخشی از كاالهای استان از سایر گمركات
كشور مورد انتقاد کارشناســان اقتصادی استان است.
تســریع در روند اداری صدور مجوزهای الزم برای
تولیدکننــدگان و تجار و اجــرای روشهای
الکترونیکی برای تسریع در امور صادراتی
ازجملــه راهکا رهایــی اســت که
کارشناســان معتقدند میتواند
نقــش ویژهای در تســهیل
فرایند صادرات از استان
ایفا کند.
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گیــان بهدلیــل
وجــود بندرانزلــی
و آســتارا و همچنیــن
همسایگی با کشورهای حاشیه
دریای خزر ،از استانهای توانمند در
بخش صادرات محسوب میشود ،اما سهم
این استان از صادرات مواد غذایی و محصوالت
کشاورزی به روسیه ،معادل ۲۲صدم درصد از کل
واردات این کشور است .بههمین دلیل با تکمیل کریدور
شمال -جنوب (نوستراک) و ایجاد زیرساختهای ترانزیتی
موردنیاز در گیالن ،میتوان درایــن بخش تحول بزرگی ایجاد
کرد .گیالن مهمترین سکوی صادرات کاالها و موادغذایی به روسیه
و جمهوریآذربایجان است که ساالنه ۶۰۰میلیون دالر کاال به کشورهای
هدف همسایه دریای خزر صادر میکند ،اما موانعی در پایانه مرزی زمینی و
ریلی وجود دارد که رفع آن نیازمند توجه مسئوالن مربوط است .مقاصد صادراتی
گیالن 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 ميكند .برای صادرات محصوالت کشاورزی ،وجود
مجوز سالمت و قرنطینه الزم است ،اما در بیشــتر شهرهای مبدأ صادرات،
کلینیکهای گیاهپزشکی فعال نیســتند که سبب برگشت محصول
صادراتی در مرز آستارا میشــود .درمجموع حذف تصمیمهای
لحظهای ،تســریع در ترخیــص کاال بــرای جلوگیری از
فاسد شدن محصوالت کشــاورزی و سبزیجات و
اســتفاده از توان و ظرفیت باالی ترانزیتی
استان ،از مهمترین درخواستهای
صادرکننــدگان گیالنی
است.

در نیمه نخست امسال میزان صادرات کاال از استان،
در مقایسه با مدت مشابه سالگذشته ،ازنظر ارزشی بیشاز
۲برابر و از لحاظ وزنی 52/6درصد افزایش داشت .دراینمدت
215/2هزارتن کاال از استان صادر شد .همچنین عمده کاالهای
صادراتی استان شــامل محصوالت پتروشیمی ،محصوالت فوالدی،
شــمش آلومینیوم ،ســیمان ،زعفران ،موادغذایی و کاالهای صنعتی
بودهاست .این میزان کاال بـه کشورهای مختلف ازجمله افغانستان،
عـــراق ،ترکمنستان ،ازبکســتان ،آلمان ،چین ،ترکیه ،اوکراین و
پاکســتان صادر شــد .با وجود اینکه صادرات خراسانشمالی در
 6ماه نخست ســالجاری افزایش قابلتوجهی داشــته ،اما برخی
سیاستهای ارزی ،ضعف زیرساختهای حوزه حملونقل ،ابالغ
بخشنامههای متعدد و ضعف مالی تجار ازجمله مشــکالتی است
که صادرکنندگان خراسانشــمالی از آن گالیهمند هستند و آنها
را مانع توسعه تجارت دراین استان میدانند .عالوه براينها ،یکی از
مشکالت استان برای صادرات ،نبود زیرساختهای ریلی است .نبود
این زیرساخت سبب شده هزینه حملونقل ،بهویژه برای کاالهای با
حجم و وزن زیاد ،باال باشد.

استان سمنان در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی در حوزه
صادرات داشتهاست .حجم صادرات کاال از این استان از ابتدای امسال
تا پایان شــهریورماه112 ،هزارتن بوده که با رشد 40درصدی ازنظر ارزش
اقتصادی ،طــی 6ماه 169میلیــون دالر برای این اســتان آورده ارزی
ثبت کردهاســت .این درحالی اســت که مجموع صادرات سمنان در
سالگذشــته حدود 216میلیون دالر بود و اکنــون در یک نیمه از
ســالجاری 78درصد میزان صادرات سالگذشته سمنان انجام
شدهاست .کاالهای صادراتی ســمنان در سالجاری به 33کشور
فرســتاده شدهاســت که امارات متحدهعربی ،ترکیه ،روسیه،
پاکســتان ،عراق و جمهوریآذربایجان عمده کشورهای هدف
بودهاند .طی ســالهای اخیــر گامهایی بــرای بهبود وضعیت
زیرساختهای گمرکی و مبادی صادراتی استان سمنان برداشته
شدهاست تا سرعت صادرات استان افزایش یابد .بههمین دلیل
ایســتایی کاال در گمرک سمنان بسیار اندک اســت .تازهترین
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 اینحال هنوز
ضعفهایی مانند برندسازی ،بهویژه برای محصوالت معدنی سمنان یا
مشکالت حملونقلی در حوزه صادرات این استان وجود دارد.

فارس

سیستانوبلوچستان
پاکســتان و افغانســتان از عمدهتریــن کشــورهای مقصد کاالهــای صادراتی
سیستانوبلوچستان هستند و بیشتر محصوالت تولیدی و صادراتی کشور ،ازطریق
مرزهای خاکی این اســتان وارد کشــورهای هدف میشــود .درچنین شرایطی
مجموع صادرات انجام شده از گمرگات و بازارچههای مرزی استان در نیمه نخست
امســال ۷۲میلیونو ۹۵۶هزار و ۱۱۵دالر و به وزن ۴۲۴هزار و ۷۳۶تن بودهاست.
مصالح ساختمانی(ســیمان) ،میوه ،نخودخام ،گاز ،گوگرد ،خرما و صیفیجات،
پودر لباسشویی ،قیر ،محصوالت سرامیکی ،به کشــورهای پاکستان ،افغانستان،
ترکیه ،کویت ،اماراتمتحدهعربی و سایر کشورها ازطریق گمرک و مرزهای استان
صادر میشود .حوزه بازرگانی و تجارت استان با 2چالش سختافزاری و نرمافزاری
مواجه است .بخش سختافزاری مربوط به تکمیل نبودن زیرساختها مانند نبود
بزرگراههای مناسب تجاری و ترانزیتی برای انتقال کاالهایی تولیدی سراسر کشور
به بندر چابهار و مرزهای بازرگانی استان اســت .بخش نرمافزاری نیز تابع شرایط
کشور است و صادرات غیرنفتی دارای مشکالتی مانند موانع پیمانسپاری ارزی،
نوسان نرخ ارز ،تحریمهای ظالمانه دشــمنان ،نبود نظام ارزی مشخص ،افزایش
هزینه تولید ،نبود بازاریابی مناسب و مســتمر و طوالنی شدن زمان ایستایی
کاال در گمرک است.

یزد

گیالن

خراسانشمالی

یزد ،پنجمین استان صنعتی کشــور ،طی سالهای
اخیر از رشد مطلوب صادراتی برخوردار بودهاست.
حجم صادرات سالگذشــته اســتان بیشاز
3میلیــونو ۹۸هزارتــن کاال بــه ارزش
۳۸۰میلیونو ۲۵۸هزار دالر بودهاست.
عمده کاالهای صادراتی استان کاشی
و سرامیک ،هیدورکربنها ،شیشههای
ساختمانی ،ظروف شیشــهای ،محصوالت
پتروشیمی و محصوالت کشــاروزی شامل انار
دانه ،پســته و مغز پسته است .افغانســتان ،سوریه،
پاکســتان ،اماراتمتحده عربــی ،جمهوریآذربایجان،
عمان ،ارمنســتان ،ترکیه ،تایلند ،قزاقستان و هند مهمترین
مقاصد کاالهای صادراتی استان هســتند .اینها درحالیاست که
با وجود اســتقبال یزدیها از فعالیت دربرخــی صنایع و بخشهای
تولیدی که حجم باالیی از صادرات را به خود اختصاص دادهاند ،همچنان
بزرگترین مانع در توسعه این استان کمآبی است ،چراکه بسیاری از واحدهای
در دست ساخت کاشی و سرامیک اســتان با معضل تأمین آب مواجهاند یا
در بخش کشت پسته ،خشکسالی زمینهســاز تخریب بخشی از باغها شده
است.

اصفهان
بهگفته مسئوالن اســتان ،بیشــترین صادرات اصفهان به عراق انجام میشود و
پساز آن افغانســتان ،امارات متحده عربی ،میانمار ،پاکستان و ترکیه قرار دارند.
ارزش صادرات گمرکات این استان از ابتدای سالجاری تاکنون ۵۰۶میلیون دالر
بودهاست که ۷۲درصد نسبت به مدتمشابه سالگذشته افزایش نشان میدهد.
صادرات امسال از مراکز گمرک اســتان ازنظر وزنی ۸۸۳میلیون کیلوگرم بود که
نسبت به سالگذشته ۲۹درصد رشد داشت.عمده محصوالت صادراتی استان شامل
آهن و فوالد ،محصوالت پتروشــیمی ،فرش ،فراوردههای شیمیایی و محصوالت
و مصنوعات آهنی اســت و شــرایط خوبی در بخش زیرســاختهای صادراتی و
مبادی گمرکی وجود دارد .با این وجود رفع تعهدهای ارزی سال ،1397معافیت
مالیاتی صادرکنندگان ،دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز بــرای واردکنندگان ،ارجاع
پروندههای رفع تعهد ارزی قبل از سال ،1397لزوم افزایش سرمایه بانکها برای
راهاندازی پروژههای سرمایهگذاری و نحوه تسویه تسهیالت از مهمترین مشکالت
صادرکنندگان اصفهانی بهشمار میرود.

خوزستان
خوزستان یکی از قطبهای صادرات و واردات کشور محسوب میشود که چند
مرز زمینی و دریایی دارد و مجتمع بندری امامخمینی(ره) آن با ۳۸اسکله فعال،
بزرگترین 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 سالگذشته
ازنظر وزنی ۳۲درصد و ازنظر ارزشی ۹۷درصد رشد داشتهاست .نیمهکاره ماندن
برنامههای توسعهای بندر امامخمینی(ره) ،ظرفیتهای مغفول مانده منطقه
آزاد اروند و بنادر خوزستان ،ناهماهنگی بین دستگاهها و کاغذبازیهای اداری از
مهمترین موانع صادرات از خوزستان بهحساب میآید که استاندار بهتازگی وعده
رفع آنها را دادهاست .این درشرایطی است که خوزستان سالگذشته رتبه دوم
صادرات کاالهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داد .بیشترین صادرات
خوزستان محصوالت کشاورزی اســت و به ترتیب کشورهای
عراق ،عمان ،اماراتمتحده عربــی ،کویت و قطر
مهمترین شــرکتی تجاری استان
بهحساب میآیند.

كردستان

کاالهای صادراتی از استان فارس براساس اولویت و مزیت صادراتی ،شامل کود اوره،
محصوالت فوالدی ،پودر و عصاره شیرینبیان ،سیمان و کلینگر ،رب گوجهفرنگی،
فرش و گلیم دستباف ،صنایع الکترونیک ،انواع میوهوترهبار ،خرما ،انجیر ،قیر ،کاشی
و سرامیک و چینی بهداشتی و صنایعغذایی است .کشورهای هدف صادراتی استان
فارس نیز افغانســتان ،عراق ،اماراتمتحدهعربی ،پاکســتان ،ویتنام ،کویت ،آلمان،
ترکیه ،روسیه ،هند ،اندونزی ،قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیجفارس است .ازجمله
مطالباتی که فعاالن اقتصادی استان در راستای توسعه فعالیتها در حوزه صادرات
دارند ،توسعه سامانههای صادراتمحور درحوزه حملونقل هوایی است.

همدان

طی نیمهنخســت ســالجاری حدود یکمیلیونو ۵۶۰هزارتن کاال به ارزش
بیشاز ۴۹۹میلیون دالر از گمرکات کردســتان و مرزهای «سیرانبند» بانه و
«باشماق» مریوان صادر شدهاست .میوه وترهبار ،مصالح ساختمانی ،سنگ آهن،
فرش ،محصوالت کشاورزی ،پتروشیمی ،لبنی و مصنوعات فلزی و پالستیکی
از مهمترین محصوالت صادراتی از مرزهای استان است و ۵کشور عراق ،ترکیه،
هند ،آفریقایجنوبی و کانادا عمده مقاصد صادراتی کردستان محسوب میشوند.
از ۲۳درصد صادرات کشور ازطریق مرزهای کردستان ،بیشاز ۱۳درصد آن کاالها
و تولیدات استان است که۵۰درصد آن را محصوالت کشاورزی تشکیل میدهد.
این استان درحوزه صنعت و معدن با مشکالتی در زمینه زیرساختهای جادهای
و حملونقل و همچنین ضعف تولید مواجه است و از کمبود سرمایهگذار ،منابع
مالی و تسهیالت بانکی و همچنین خامفروشی و گرانی زمین رنج میبرد .رقابت
پذیرنبودن تولیدهای استان در برابر تولیدات دیگر کشورها و نبود مشوقهای
صادراتی از دیگر موانع کردستان درمسیر حضور در بازارهای بینالمللی است.

حدود ۸۰قلم کاال از اســتان همدان صادر میشــود که ســفال ،کشمش ،انوا ع
چینیآالت بهداشتی ،سیمان ســفید ،موتور کولرآبی ،وازلین صنعتی و کلینگر
خاکستری از مهمترین این کاالها هستند .کاالهای استان همدان به ۳۹کشور صادر
میشود و عراق ،پاکستان ،روسیه ،افغانستان ،ترکیه و کشورهای حوزه خلیجفارس
ازجمله کشورهای مقصد صادرات بهشــمار میروند .ایندرحالیاست که اعمال
تحریمهای ظالمانه و همهگیری ویروس کرونا اثرات مخربی بر وضعیت بخش بزرگی
از صنعت استان برجا گذاشته که حوزه صادرات را نیز متأثر کردهاست .تعدادی از
صنایع ،ماشینهای موردنیاز خود را وارد کردهاند ،اما ماههاست درانتظار شرکتهای
نصبکننده خارجی بهسر میبرند که بهدلیل همهگیری ویروس کرونا خلفوعده
کردهاند .درحالحاضر مســتهلکبودن دســتگاههای برخی واحدهای تولیدی
بزرگترین مانع در مسیر توسعه صادرات از استان همدان محسوب میشود.

هرمزگان

کهگیلویهوبویراحمد

براســاس اعالم اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان ،تا نیمه مهرماه ســالجاری
حدود 3میلیون و ۲۲۸هزارتن کاالی نفتی و غیرنفتی از این استان صادر شده که
شاخصها رشد  ۳۰۴درصدی را نسبت به مدت مشابه سالگذشته نشان میدهد.
ایندرحالیاست که تعاونیهای این استان سهم قابلتوجهی در صادرات غیرنفتی
هرمزگان دارند .براساس آمار منتشر شده ازسوی استانداری هرمزگان ،در پایان
شهریورماه ســالجاری تعاونیهای استان موفق شــدند در 4سال اخیر ،حدود
564میلیون دالر صادرات کاال داشته باشند .همچنین از پایان شهریورماه امسال
صادرات سنگ گچ معادن استان که از اواخر سالگذشته متوقف شده بود ،از طریق
بندر شهیدرجایی ازسر گرفته شــد .مقصد عمده صادرات هرمزگان کشورهای
حوزه خلیج فارس اســت .با وجود توسعه زیرســاختهای تبادل کاال بهویژه در
بنادر استان ،هرمزگان سهم اندکی از صادرات موادغذایی و محصوالت کشاورزی
دارد .صادرکنندگان این استان بزرگترین مانع در صادرات کاالهای غیرنفتی و
کشاورزی را نوسان نرخ ارز عنوان میکنند.

گلستان
مسئوالن گمرکات اســتان گلســتان از صادرات ۱۳۰هزارو ۷۱۰تن انواع کاالی
غیرنفتی در 4ماه ابتدایی ســالجاری خبر میدهند که ارزش این مقدار صادرات
بیشاز ۳۵میلیونو ۲۵۴هزار دالر برآورد میشــود که نســبت به مدتمشــابه
سالگذشته رشد زیادی داشتهاست .براین اساس ،حجم کاالهای صادراتی که از
مبادی گمرکی گلستان به دیگر کشورها صادر شد ازنظر وزنی در مقایسه بامدت
مشابه سالگذشته ۴۵۰درصد رشد داشتهاست .پلی استایرن ،پنیر ،خرما ،پسته،
سیمان ،ســیبزمینی و ید به ترتیب از مهمترین اقالم صادراتی گلستان بهشمار
میروند که به کشورهای مختلف ازجمله قزاقستان ،ترکمنستان ،عراق ،افغانستان،
بلغارستان ،رومانی ،ایتالیا ،روسیه ،قرقیزستان ،ازبکستان و پاکستان صادر میشود.
دراینمیان کمبود واگنهای حملبار و مجهز نبودن پایانهها به انبارهای استاندارد
و با حجم باال ،از بزرگترین مشکالت صادرکنندگان اســتان است که بهویژه در
حوزه موادغذایی گاه منجر به ایجاد خسارتهای ســنگین به بازرگانان میشود.
اینها درحالیاست که عمده محصوالت گلستان بهصورت فلهای و بدون برندسازی
صادر میشود.

ایالم
از ابتدای امسال تاکنون۴۶۶ ،میلیونو ۱۴۲هزاردالر کاال از استان
ایالم به کشــورهای هدف صادر شده که این میزان صادرات در
مقایسه با مدت مشابه سالگذشته ،ازنظر ارزشی ۱۵۴درصد
و ازنظر وزنی ۱۷۷درصد رشــد داشتهاســت .کشــورهای
عراق ،ترکیه ،پاکســتان ،جمهوریآذربایجان و ارمنستان
از مهمترین بازارهای هدف صادراتی استان هستند .عمده
محصوالت صادراتی نیز شــامل صنایعمعدنی ،کشاورزی
و صنایعغذایی ،فرش و صنایعدســتی و پتروشــیمی و
حوزه صنعت است .مشــکالت بیمهای ،نبود مشوقهای
ســرمایهگذاری ،نبود بهرهگیری مناسب از مرز بینالمللی
مهران و ضرورت آسانســازی فرایندها برای ســهولت در
صادرات کاال ،ضرورت ایجاد و تقویت زیرســاختهای تولید
و تجارت اســتان و همچنین فراهم کردن زمینه مناسب برای
سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز بهعنوان ظرفیت مناسبی برای
استان ،ازجمله مشــکالت صادرکنندگان استان است .همچنین
مهمترین مشــکالت صادرات در مرز مهــران در 2بخش خارجی و
داخلی بوده که در بخشخارجی ناشی از تحریمهای ظالمانه دشمنان و
همهگیری ویروس کروناست .در بخش داخلی نیز مسائل مربوط به تعهدهای
ارزی ،موازیکاری و برخی ســختگیریها صادرکنندگان را با مشکالتی مواجه
کردهاست.

کهگیلویهوبویراحمد سالگذشته و امسال با رشد صادرات روبهرو بود؛ میزان صادرات
این استان در سالگذشته ۲میلیون و ۶۱۰هزاردالر بود که ازنظر وزنی نسبت به مدت
مشابه سال قبل 15درصد و ازنظر ارزش دالری 113درصد رشد داشت .همچنین
صادرات استان در 4ماه 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 کهگیلویهوبویراحمد
و پودر و عصاره شیرین بیان ،انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی ،زعفران ،اسانس،
کفش اسپورت ،پوشاک ،اسپری خوشبوکننده ،گل رز و سایر محصوالت مهمترین
محصوالت صادراتی این استان هســتند .تعداد کم صادرکنندگان ،مشکالت راه و
حملونقل ،نبود صنایع بستهبندی و تبدیلی و نداشتن فرهنگ صادرات از مهمترین
موانع بر سر راه توسعه صادرات این استان محسوب میشود که سبب شدهاست این
استان رتبه خوبی در زمینه صادرات غیرنفتی نداشته باشد.

مرکزی
صادرات از استان مرکزی در نیمه نخست سالجاری به ارزش 593میلیون دالر بوده که
نسبت به مدت مشابه سالگذشته 70درصد افزایش داشتهاست .کاالهای این استان به
100کشور صادر میشود که دراین میان کشورهای ترکیه ،عراق ،افغانستان ،پاکستان
و ازبکســتان به ترتیب از مهمترین بازارهای هدف کاالهای صادراتی اســتان مرکزی
بهشمار میروند .همچنین سالگذشته بیشاز 600واحد صادراتی محصوالت خود را از
گمرکات استان صادر کردند .دراین میان مشکالت ناشی از اعمال تحریمهای ظالمانه
ازسوی دشمنان ایران بهویژه در زمینه حملونقل کاال ،انتقال ارز حاصل از صادرات به
کشور و افزایش هزینههای حملونقل دریایی ،مشکالت ضمانت در معامالت خارجی
ازسوی بانکها ،از مهمترین مشکالت صادرکنندگان است .ازسوی دیگر نبود آزمایشگاه
یا ارزیاب برای برخی کاالها ازجمله مشــکالت زیرساختهای گمرکی است .درچنین
شرایطی نقش برندسازی در صادرات کاال را نیز نمیتوان نادیده گرفت؛ همانگونه که
بهعنوان پسته رفسنجان صادر میشود ،انار
پسته استانمرکزی
دیگر استانها نیز بهعنوان انار
ساوه صادر میشود.
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غربت «روز اراک» درمیان شهروندان

28مهرماه بهعنوان «روز اراک» نامیده شدهاست ،اما بخش قابلتوجهی از مردم شهر اطالع دقیقی از این موضوع و دلیل نامگذاری ندارند
فاطمه چاپاری

خبرنگار

امروز «روز اراک» اســت؛ در ســال1397
شورای اســامی شــهر اراک 28مهرماه را
بهعنوان «روز اراک» نامگذاری کردهاست.
دلیل این نامگذاری به امیرکبیر برمیگردد؛ بیشاز 170
سال قبل ،در چنین روزی «میرزا محمدتقیخان فراهانی»
ملقب به امیرکبیر ،یکی از مشاهیر ایران ،بهعنوان
صدراعظم ایران در دوره ناصرالدین شــاه قاجار
انتخاب شد .با اینکه صدراعظمی امیرکبیر تنها
3سال و 3ماه بهطول انجامید ،اما آوازه اقدامهای
آموزشــی ،اجتماعی و سیاســی او پس از
گذشت بیشاز یکونیم قرن ،هنوز در اذهان
ایرانیان جاری است.مردم اراک از کودکان و
نوجوانان گرفته تا سالخوردگان ،امیرکبیر را
میشناســند؛ برخی با تأســیس
مدرســه دارالفنــون و برخی با
روزنامــه «وقایــع اتفاقیه» از
کارهــای امیرکبیــر یــاد
میکنند ،اما کمتر کسی از
تاریــخ آغاز صــدارت او و
نامگذاری «روز اراک» آگاه
است.
بیخبری شهروندان از روز اراک

«نرگس بیات» معلم
بازنشســته تاریخ،
متولد اراک است و
اکنون در 54سالگی
خود دراین شــهر
ســکونت دارد.
هما نطــور کــه
درایستگاه تاکسی
ایســتاد هایم ،از او
میپرسم که آیا خبر
داریــد «روز اراک»

چه روزی است؟
او سر تکان میدهد و میگوید« :اراک؟ مگر «روز اراک»
هم داریم؟» با ســر تأیید میکنــم و از تاریخ صدارت
امیرکبیر که میپرسم بین ســالهای  1227یا 1228
مردد است .دختری جوان کنار او ایستاده و با کنجکاوی
وارد گفتوگو میشود و میگوید« :در یکی از صفحات
شبکههای اجتماعی درباره این روز مطلبی دیدم؛ گمان
میکنم 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 بیخبر هستند.
احیای هویت فرهنگی

سرپرســت شــهرداری اراک در گفتوگــو بــا
خبرنگارهمشــهری دراین بــاره میگوید :هدف از
نامگذاری یک روز به نام شهر ،احیای هویت
فرهنگی و افزایش سرمایههای اجتماعی
است.
«محمــد جعفرپور» ادامــه میدهد :با
توجه به رشد شتابان شهر اراک و تسلط
صنعت دراین منطقــه ،خأل بهوجود
آمده در پیوندهای اجتماعی شــهر
محسوس است.
وی تصریح میکند :بهدلیل صنعتی
و مهاجرپذیر بودن اراک ،جمعیت این
شهر ترکیب ناهمگونی دارد .از اینرو،
شــهر و ند ی
حس تعلــق
درمیــان
شهروندان
اراک آنچنان
کــه بایــد
پر ر نگ
نیست.
بر همین
ا ســا س
تال ش
کرد هایم

به بهانه «روز اراک» در برنامههایی که از روز 28مهرماه
آغاز میشود و تا یک هفته ادامه دارد ،در راستای تقویت
حس تعلق شهروندی درمیان مردم شهر بکوشیم.
استفاده از ظرفیتهای مردمی

عكسها  :همشهري

با توجه به اینکه برنامههای فرهنگی شــهرداری اراک
ازسوی سازمان فرهنگی  -ورزشی این نهاد برنامهریزی
و عملیاتی میشود ،بهســراغ «اکبر رضایی» سرپرست
سازمان فرهنگی  -ورزشی شهرداری اراک رفتیم .وی با
بیان اینکه ازجمله راههای تقویت هویتشهری ،استفاده
از مشــارکتهای مردمی در برنامههای شهری است،
اظهار میکند60 :درصــد از برنامههای هفته فرهنگی
اراک با مشارکتهای مردمی و با استفاده از ظرفیتهای
بومی این شهر برگزار میشود.
وی میگوید :سعی کردهایم بیشاز نیمی از برنامههای
فرهنگی این هفته را با مشــارکت مردم
شــهر برگزار کنیم و از طرحها و
پروژههای پیشنهادی استفاده
کردهایــم .درایــن میان
طرحهایی هــم بوده که
بهدالیل 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 ظرفیتهای
شناســایی شــده در آینده نیز
استفاده کنیم.
بهگفته سرپرســت ســازمان فرهنگی  -ورزشــی
شــهرداری ،بخشــی از برنامههای هفته اراک شــامل
جشنوارهها و ُجنگهای فرهنگی ورزشی بهصورتمستقل
ازسوی این ســازمان طراحی شدهاست و برخی دیگر با
مشارکت دیگر نهادهای فرهنگی برگزار میشود.

معاون امورهنــری و ســینمایی ادارهکل فرهنگ و
ارشاد اســامی اســتان مرکزی نیز درباره
برنامههــای روز و هفتــه اراک بــه
خبرنگارهمشــهری میگوید :در
برنامههــای «روز اراک» همه
دستگا ههای متولی فرهنگ
شــرکت دارند که معاونت
هنری و سینمایی ادارهکل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی
دراین هفته تدارک نمایش
فیلمهای سینمایی درچند
سالن شهر را بهصورت رایگان
درنظر گرفتهاست.
«افشین حسینی» ادامه میدهد:
در برنامهای 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 شاهحسینی،
فیلمساز اراکی ،رونمایی میشود.

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایعدستی
اســتان مرکزی نیز با تأکید بر نمایش ظرفیتها
در «روز اراک» ،از برگزاری جشنواره ملی توسعه
گردشــگری پایدار خبر میدهد و اظهار میکند:
این جشــنواره ازجمله برنامههایی اســت که با
هدف گسترش دانش روز گردشگری ،خالقیت در
کارآفرینی و اشتغالزایی در مقاصد نوین گردشگری
در بازار تاریخی اراک و سرای کتابفروشها برگزار
میشود.
بهگفته «هما داوری» ،دبیر جشــنواره ملی توسعه

***
بهنظر میرسد هدف از برگزاری برنامههای فرهنگی
در «روز اراک» در سومین سال پیاپی ،تنها شناساندن
هویت این شهر به مردمان این دیار است و باید دید آیا
این برنامهها میتواند از ظرفیتهای مردمی این شهر
بهخوبی اســتفاده کند و مفاخر آن را به مردم سراسر
کشور معرفی کند .اینها درحالیاست که اراک به مهد
مفاخر کشــور معروف بوده و محل تولد فرهیختگان
زیادی اســت؛ موضوعی که ضــرورت معرفی هرچه
بیشتر مفاخر و قابلیتهای این شهر را به مردم سراسر
کشور دوچندان میکند.

برگزاری جشنواره ملی توسعه گردشگری پایدار

خطرانقراضدرکمینخرسلرستان
فاطمه کاظمی
همین چند روز قبل بود که در پارک ملی «پابند»
خبرنگار
مازندران ،یک خرس قهــوهای که دارای توله هم
بود ،توســط یک زن و مرد شــکار و به شــکل
بیرحمانهای تکه تکه شد تا از آن روغن گرفته شود .اینخبر درحالی منتشر
میشود که استان لرستان از زیستگاههای ارزشمند گونه خرس قهوهای بهشمار
میرود؛ موضوعی که دوستداران محیطزیست 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 محیطزیست معتقدند از میان 8گونه خرس موجود در دنیا،
2گونه «خرس قهوهای» و «خرس سیاه آسیایی» در ایران زندگی میکنند و
لرستان از اصلیترین زیســتگاههای خرس قهوهای بهشمار میرود .براساس
بررسیهای انجام شده ،این گونه زیبا با پراکندگی مناسب ،در مناطق مرتفع
و نیمهمرتفع رشتهکوه زاگرس و البرز زندگی میکند و در چند سال اخیر به
نسبت خرس سیاه ،تلفات بیشتری داشته و کاهش چشمگیر جمعیت این گونه
نگرانکنندهاســت.برای خرس قهوهای ،زاگرس زیستگاه مناسبی بهحساب
میآید ،اما این موضوع درحالیاست که در سالهای اخیر ،جنگلهای زاگرس
بهشدت تخریب شدهاند؛ موضوعی که ســبب شدهاست اتحادیه بینالمللی
حفاظت از محیطزیســت( )IUCNاز ســال 2004این گونه جانوری را در
فهرست گونه های «درمعرض تهدید» قرار دهد.
سراسر لرستان؛ زیستگاه خرس

معاون ادارهکل حفاظت محیطزیست استان لرســتان درباره وضعیت گونه
خرس دراین استان با بیان اینکه خرس گونه «چتری» محسوب میشود ،یعنی
نشانگر چرخه کامل جانوری دراین منطقه است ،میگوید :در زیستگاههایی که
خرس زندگی میکند ،گونههای دیگر نیز یافت میشوند.
«نبیاهلل قائد رحمتی» میافزاید« :جایگاه»« ،امنیت» و «فضا»3 ،مولفه مهم
برای زندگی این گونه در زیستگاه خود است که باید برای حفاظت از خرسها
موردتوجه قرار گیرد.
وی ادامه میدهد :در شــرق لرســتان ،مناطــق «قالیکــوه» در الیگودرز،
«اشــترانکوه»« ،ســپیدکوه» در خرمآباد« ،گرین» در الشتر« ،چهارشاخ»
نورآباد و «رومشگان» در کوهدشــت ،زیستگاه خرس محسوب میشوند ،اما
بهطورکلی میتوان گفت که این گونه در سراسر استان که اقلیم کوهستانی
دارد ،زندگی میکند.
کاهش تعداد گونههای جانوری

چالشهای مردم با خرسها

معاون ادارهکل حفاظت محیطزیست لرستان با اشاره به تعارضهای موجود
میان اهالی بومی منطقه و خرسها نیز میگوید :اینگونه تعارضها بیشتر میان
دامداران و عشایر با خرسها مشاهده میشود ،چون برای چرای دامهای خود
وارد زیستگاه خرس میشوند.
قائد رحمتی ادامه میدهد :ازســوی دیگر زنبورداران نیز با گونه خرس دچار
مشکل هستند .در مناطقی که انسانها وارد جنگل میشوند ،مشکالت موجود
بیشتر است.وی تصریح میکند :برای کاهش اینگونه مشکالت ،کارگاههای
آموزشی برای جوامع محلی برگزار میشود تا آموزشهای الزم برای رفتار با
خرسها را فرا بگیرند و وارد حریم آنها نشوند.
قائد رحمتی میافزاید :عشایر نباید دامهای خود را وارد محدوده امن خرسها
کنند .یک پنجم مناطق تحت حفاظت ،مناطق امن محسوب میشوند و ورود
دام به این مناطق ممنوع است.
اینها درحالیاســت که اخیرا آگهیهای زیادی در ســطح شهر و شبکههای
اجتماعی در زمینه فروش روغن ،کیســه صفرا ،جگر و گوشــت خرس دیده
میشود؛ موضوعی که نگرانیهای زیادی را بههمراه داشتهاست .معاون ادارهکل
حفاظت محیطزیست لرستان دراینباره نیز میگوید :سالهای گذشته این
مشکل بیشتر بود ،اما با اقدامهای انجام شده امسال کمتر شدهاست.
قائد رحمتی میافزاید :اگر دراین زمینه اطالعرسانیهای الزم به شهروندان
انجام شود و از آســیبهای این موضوع آگاه شــوند ،بهطورقطع شاهد بروز
مشــکالت کمتری خواهیم بود .متأســفانه برخی از شــهروندان حرفهای
بیاساس درباره تأثیر روغن خرس در درمان بعضی بیماریها را باور کردهاند؛
موضوعی که واقعیت ندارد و باید اطالعرســانیهای الزم برای زدودن آنها از
برخی اذهان انجام شود.
وی اضافه میکند :ادارهکل حفاظت محیطزیســت بــه تنهایی نمیتواند از
زیستبوم منطقه حفاظت کند و نیاز به همراهی جوامع محلی بیشاز پیش
محسوس است .استان لرستان 1/7درصد از مساحت کشور را تشکیل میدهد،
اما 25درصد از تنوع زیستی کشور دراین اســتان قرارگرفته است که نیاز به
حفاظت و حمایت بیشتری دارد.

اکران رایگان فیلم

روستای تاریخی کزج در استان اردبیل
عکس :رضا خانبابایی

صدای همشهری
021-23023405
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شما شهروند گرامی است .معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت
 9تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

خسارت زلزله به آبزیپروران اندیکا

زلزله اخیر در شهرســتان اندیکا از توابع استان خوزستان آســیبهای فراوانی به زندگی و
کسبوکار مردم این شهرستان وارد کرد که جبران آنها نیازمند همیاری همه مسئوالن کشوری
و استانی است .بهعنوان فردی که سالهاست دراین منطقه در زمینه پرورش آبزیان فعالیت
میکنم ،شاهدم که فعاالن این حوزه در زلزله اخیر خسارتهای سنگینی را متحمل شدند.
حتی براساس برخی آمارها ،حدود 15تن ماهی در مجتمعهای آبزیپروری این شهرستان
ازبین رفتهاست .اختصاص تسهیالت ارزانقیمت به فعاالن خسارت دیده در حوزه آبزیپروری
میتواند بخشی از مشکالت ما را رفع کند.
رحیم آلکثیر 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 دستبه گریبان هستند .در سفر اخیر هیأت دولت به استان ،وزیر
نیرو دراین شهرستان حاضر شــد و قولهایی درباره رفع این مشکل داد که امیدواریم هرچه
سریعتر محقق شود .از مسئوالن اســتان تقاضا داریم برای عملی شدن وعدههای مسئوالن
ارشد دولت پیگیریهای الزم را انجام دهند ،چراکه مردم این منطقه امید زیادی دارند که در
دولت سیزدهم مشکالتشان رفع شود.
یک شهروند از کوهچنار استان فارس

برخی باورهای غلط درباره خواص درمانی اجزای بدن خرس ،این گونه جانوری را
درمعرض خطر انقراض قرار داده است

باورهای غلط؛ دشمن خرس قهوهای

یک کارشناس محیطزیست هم درباره آگهیهای فروش اجزای خرس قهوهای
اظهار میکند :روغن خرس در آگهیهــای تبلیغاتی مختلف برای درد کمر،
دیسک کمر و مفاصل تجویز میشوند ،درحالیکه اصال نمیدانیم روغنی که
در بازار به اسم «روغن خرس» فروخته میشود ،اصل است یا نه.
«مهرداد نهاوندچی» میافزاید :بهنظر 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 تأســفبار این است که با یک جستوجوی
ساده در اینترنت ،میتوان روغن خرس را با برندها و بستهبندیهای مختلف
پیدا کرد.
وی عنوان میکند :عالوه بر روغــن خرس که به وفور در اینترنت و شــاید
گاهی در برخی مغازهها پیدا میشود ،با اندکی جستوجو میتوان دریافت
که گوشــت خرس را نیز در برخی اســتانها با قیمتهای گزافی بهفروش
میرسانند.نهاوندچی ادامه میدهد :واقعیت این است که برخی خرافات و
باورهای غلط مانند خواص دارویی جگر ،کیسه صفرا ،گوشت و روغن خرس،
حیات خرسهای قهوهای را درمعرض تهدیدهای جدی قرار دادهاست.
کاهش وسعت پراکندگی خرسها

این کارشناس محیطزیست درباره وضعیت پراکندگی خرسها در ایران و
استان لرستان نیز میگوید :با توجه به بررسیهای انجام شده درکشور
میتوان گفت خرسهای قهوهای درحال انقراض هستند و
خرسهای سیاه در وضعیت بحرانی قرار دارند.
نهاوندچی میافزاید :در گذشــته در بســیاری از
اســتانهای کشــور ،مانند اســتان همســایه
ما همــدان ،خرسها حضــور داشــتهاند ،اما
وســعت پراکندگی خرسها در ایران ســال به
ســال ،کوچکتر میشــود .وی ادامه میدهد:
ایندرحالیاســت کــه پراکندگــی برخــی
زیرگونههــای خرس قهــوهای در اســتانهایی
ازجمله خراسانرضوی ،گلستان ،سمنان ،مازندران،
تهران ،گیالن ،چهارمحالوبختیاری ،قزوین ،زنجان،
آذربایجانشرقی ،کردستان ،لرستان ،کرمانشاه ،فارس و
خوزستان دیده میشود.
نهاوندچی عنوان میکند :یکی از مشکالت مهم جوامع محلی با
خرسها ،آسیب زدن آنها به کندوهای عسل و در اصطالح رایج «عسل
دزدی» خرسهاست .در صورت بروز چنین مواردی مردم باید از هرگونه
اقدام تهاجمی خودداری کنند و با شماره گویای شبانهروزی  1540تماس
بگیرند.این کارشناس محیطزیست اضافه میکند :توسعه مشارکتهای
مردمی ،جوامع محلی و ســازمانهای مردمنهاد میتواند در حفاظت از
خرسقهوهای لرستان نقش پر رنگی ایفا کند.

عكس :همشهري

قائد رحمتی عنوان میکند :براســاس مشــاهدههای مســتقیم ،بین  65تا
70رأس خرس در استان لرستان حضور دارند و از آنجایی که امسال هنوز کار
سرشماری انجام نشده ،احتمال کاهش یا افزایش آنها وجود دارد .این تعداد
کم نیست ،اما نمیتوان گفت که وضعیت در زمینه حفاظت مطلوب است.
وی اظهار میکند :بهطور قطع اگر حفاظت و حمایت بیشــتری دراین زمینه

انجام میشــد ،االن تعداد این گونه بیشــتر بود ،اما در سالهای اخیر برخی
زیستگاههای موجود در لرستان ،خارج از مدیریت و نظارت ادارهکل حفاظت
محیطزیست تخریب شــدهاند و همین موضوع ،زمینهســاز کاهش تعداد
گونههای جانوری ازجمله خرس قهوهای شدهاست.
قائد رحمتی با بیان اینکه فقط 11/37درصد از مساحت لرستان تحت مدیریت
ادارهکل حفاظت محیطزیست استان است ،تأکید میکند :گشتهای ما در
مناطق خارج از پوشــش مدیریتی ادارهکل حفاظت محیطزیســت ،دائمی
نیستند و این موضوع به تخریب زیستگاهها دامن میزند.

آگهی فروش روغن خرس

گردشگری پایدار خالق ،دراین جشنواره ،شهر اراک
میزبان اســتادان شاخص گردشــگری ایران خواهد
بود که در خانه امیرکبیر سخنرانی خواهند داشت و
بازدید از جاذبههای تاریخی اراک ازجمله بازار اراک
و روســتای «هزاوه» بهصورت مجازی و زنده به نظر
مخاطبان در سراسرکشور خواهد رسید.
وی ادامه میدهد :موضوعهایی که دراین جشــنواره
ازسوی اســتادان شاخص کشــور مطرح میشود ،از
مباحث بهروز حوزه گردشــگری است و از مهمترین
ویژگیهــای این جشــنواره میتوان بــه تخصیص
عواید مالی آن برای احیای جنگلهای زاگرس اشاره
کرد.

