
پشت پرده مقاومت علیه آموزش حضوری
زمزمه هايي مشترك از مديران برخی مدارس به گوش مي رسد كه از بي ميلي آنها براي بازگشت به آموزش حضوري حكايت دارد

نگاه
اميرحسين جاللي؛ روانپزشك

دستاورد دانش پزشــكي درباره 
كرونا حاكي از آن اســت كه اين 
ويروس مي تواند درگيري مغزي 
و عصبي داشته باشد و اختالالت 
رواني و عصبي كوتاه مــدت، ميان مــدت و درازمدت بر جاي 
بگذارد. البته كرونا به هيچ عنوان بيماري جديدي نيســت و 
ســال ها به عنوان يك ويروس با عالئم تنفســي خفيف وجود 
داشته است. اما چيزي كه طي 2سال اخير بشر را گرفتار كرده، 
گونه جديد آن است كه عالئم و اختالالت روانپزشكي را تشديد 
يا ايجاد مي كند و به دليل تأثيري كه بر سيستم عصبي مي گذارد 

مي تواند مشكالت عصبي و رواني را افزايش دهد. 
مقاالت علمي در اين باره به تدريج و به صورت دقيق تر در حال 
تدوين هستند. در كشورمان نيز هرچند كار علمي و تحقيقاتي 
كه شيوع يا فراواني اختالالت را در مقطع مشخصي سنجيده 
باشــد وجود ندارد اما مشكالت روانپزشــكي پس از پاندمي 
كرونا تشديد شده اســت. تجربه كار روانپزشــكان ما در اين 
 مدت نشان داده كه مبتاليان به كرونا پس از بهبودي تا مدتي
)از يك هفته تــا چندماه( با مشــكالتي ازجملــه اضطراب، 
افسردگي، بي خوابي، خستگي و... مواجه مي شوند. تحقيقاتي 

هم كه اكنون در حال انتشار اســت اغلب مربوط به گونه هاي 
قبلي كروناست اما درباره گونه هاي جديد و جهش يافته هم اين 
مسئله مطرح است كه درگيري سيستم عصبي مي تواند بيشتر 
باشد. به طور واضح هر بيماري جدي مثل كرونا مي تواند افراد را 
گرفتار مشكالت روانپزشكي به شكل حاد كند يا داروهايي كه 
تجويز مي شود ممكن است عوارضي برجاي بگذارد اما درباره 
خود كرونا)كوويد-19( مشخص شده كه مستقل از استرسي 
كه بيماري ايجاد مي كند يا مســتقل از داروها و درگيري هاي 
معمولي كه ناشي از التهاب سيســتم بدن است، خود ويروس 
مي تواند سيستم عصبي انسان را به شكل مستقل درگير كند اما 
اين درگيري ها خفيف است و به عوارض ترسناك و آزاردهنده 
منجر نمي شود. عوارض احتمالي مشاهده شده ازجمله خستگي، 
ضعف و استرس هم پس از مدتي با درمان يا بدون درمان برطرف 
مي شود. درصورتي كه احســاس تنش، اضطراب، افسردگي، 
احساس نااميدي، خســتگي و بي خوابي بيشــتر از 2 هفته با 

فرد بهبوديافته همراه باشد، بهتر است 
براي درمان به مراكز مشــاوره مراجعه 

كند. البته در برخي عالئم ازجمله تمايل به  خودكشي بايد در 
كوتاه ترين زمان ممكن مراجعه به روانپزشك صورت گيرد. 

ضرورت خودمراقبتي در بهبوديافته هاي كرونا
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مانع تراشی های 
آمریکا در مسیر مذاکره

 ذخایر سدها
 آب رفت

»قهرمان«  ناجی 
گيشه  پاييزی

خیز موج ششم 
کرونا از مرکز ایران

شــمار شــهرهاي ايــران كه در 
وضعيت قرمز كرونايي قرار دارند 
به 22مورد افزايش يافته اســت ؛ 
اين تغيير البتــه نه طي يك هفته 
يا بيشتر از آن، بلكه در چند روز رخ 

داده است. صفحه6 را بخوانيد.

مذاكرات بروكسل بين ايران 
و اروپا امروز آغاز می شود

نمايندگان ايران و اتحاديه اروپا امروز 
در مقر اين اتحاديه در بروكسل پشت 
ميز مذاكره مي نشــينند؛ مذاكراتي 
كه توافق اوليه براي انجام آن 2 هفته 
پيش در تهران انجام شــد. تاكنون 
اروپايي هــا از مذاكرات بروكســل 
به عنوان پيش زمينه اي براي شروع 
دوباره گفت وگوها در وين استقبال 
كرده اند امــا آمريكايي ها همچنان 
ادعا مي كننــد كه ايــن مذاكرات 
غيرضروري است.  صفحه2 را بخوانيد.

آمارهــا از وخيم ترشــدن وضعيت 
ذخاير آبي ســدهاي كشور حكايت 
دارد. براســاس آخريــن داده هاي 
وزارت نيرو در سي ام مهرماه امسال، 
درصد پرشــدگي ســدهاي كشور 
به 36درصد رســيده كــه از افت 
3درصدي ذخاير در مهرماه حكايت 
دارد. تا اينجاي كار كــه 34روز از 
سال آبي 1401-1400 مي گذرد، 
پيش بيني هاي سازمان هواشناسي 
درباره تداوم خشكسالي و كم بارشي 
در فصل پاييز درست از آب درآمده و 
به تشديد تنش آبي دامن زده است. 
براســاس آخرين آمارها، ميانگين 
بارش هاي جوي ايــران در 34روز 
اخير نســبت به ميانگين دوره هاي 
مشابه در 53ســال اخير 44درصد 
كمتر بوده است.  صفحه4 را بخوانيد.

»قهرمان« اصغر فرهادي از 5آبان ماه 
اكرانش را در هنر شــهر آفتاب شيراز 
آغاز كرده؛ فيلمي كه نماينده ايران در 
اسكار است. اين فيلم تاكنون توانسته 
نزديك به 200ميليون تومان فروش 

داشته باشد . صفحه22 را بخوانيد.

صفحه10

 سرمايه داری 
عليه سرمايه داری 

در كام جنون
از حاشيه و متن »بازي مركب«

سيزيف در سئول
اگر امروز بازي مركب چنين رونقي يافته 
قطعا نتيجه سال ها عرق جبيني است كه 

كارگردانان سينماي كره ريخته اند

برای مخاطب انبوه 
»بازي مركب« به روايت هوانگ دونگ 

هيوك، خالق سريال 

سريال »بازي مركب« حرف حسابش 
چيست و چرا با استقبال مواجه شد؟
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 شوك سايبري

 به كارت سوخت 
زيرساخت هاي فني را چگونه مي توان از دسترس 
حمالت سايبري دور كرد

 تجربه حمله سايبري 

به پمپ بنزين های دنيا

 سوخت
 رفت و برگشت

ديروز، پس از چند ساعت اختالل 
عرضه بنزين در جايگاه های سوخت  
از سر گرفته شد

صفحه های 4و11

يادداشت
عباس مقتدايي؛ نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي

امروز معاون وزيــر خارجه براي 
مذاكره با مقامــات اتحاديه اروپا 
راهي بروكسل مي شود. همانطور 
كه پيش تر نيز اعالم شده، تصميم 
جمهوري اسالمي ايران تداوم مذاكرات با اين مختصات است 
كه منتج به نتيجه اي شود كه منافع ملت ايران در آن لحاظ شده 
باشد. در مذاكرات قبلي كه با عنوان مذاكرات وين براي احياي 
برجام برگزار شد، منافع ملت ايران به صورت كامل تامين نشد، 
اما دولت سيزدهم با اين رويكرد پيش مي رود كه در مذاكرات 
بي حاصل و بي نتيجه، وقت و فرصت سوزي نمي كند. بنابراين 
به صراحت اعالم شده كه ما آماده ايم تعهدات خود را مشروط 
بر اينكه نقــض پيمان ها و عدم  پايبندي به تعهدات از ســوي 
كشورهاي غربي خاتمه پيدا كند از سر بگيريم. اكنون اروپا نيز 
بيش از هر زمان ديگري، متوجه شــده كه نمي تواند جمهوري 
اسالمي ايران را بازي دهد. درحالي كه آنها در مقاطعي وارد روند 
بازي دادن و پيگيري پروژه بازي سياســي شدند. اما جمهوري 
اســالمي ايران بارها اعالم كرده كه اگر طــرف غربي به دنبال 
اعتمادسازي است، بايد آنچه را كه پيش تر بر عهده گرفته بود و 

به آن پايبند نبود، محقق سازد.

در چنين شرايطي مذاكرات علي باقري كني به عنوان مسئول 
ارشد وزارت خارجه در بروكسل نشــان مي دهد كه جمهوري 
اسالمي ايران با ديگر طرف ها به دنبال مذاكرات سازنده است. 
ما مذاكرات غيرسازنده را نخواهيم پذيرفت و آمريكايي ها بايد 
بدانند كه به كشــورمان در ابعاد معنوي و مادي يك مذاكرات 
بدهكار هســتند. آنها بايد ديوار بي اعتمادي شكل گرفته را با 
عمل به تعهدات خود و خارج كردن اموال ايران از بلوكه بردارند 
تا ايران بتواند به دارايي هاي خود در خارج از كشور دسترسي 
داشته باشد. از سوي ديگر بايد همه طرف هاي برجام، به دنبال 
عمل به  عهد خود و نه بهره برداري سياســي و زودگذر باشند. 
جمهوري اسالمي ايران تكليف را مشخص كرده و تصميم خود 
را گرفته و امروز طرف غربــي  بايد تصميم بگيرد كه مي خواهد 
به بازي هاي قبلي ادامه دهد يا وارد روند همكاري های سازنده 

شود.
اما موضوع ديگــر زياده خواهي و مانع تراشــي آمريكايي ها در 

مذاكرات احياي برجام است. آنها در وين 
بحث همكاري هاي منطقه اي و موشكي 

را هم مطرح كردند و اين در حالي است كه كشورمان در عرصه 
برجام هيچ موضوع فراتر از توافقات برجامي را پيگيري نمي كند.

مقابله با زياده خواهي آمريكا در بروكسل

ادامه در 
صفحه21



2 چهارشنبه 5 آبان 1400    شماره  8346 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

گزارش آژانس و ادعاهاي گزارشگر سازمان ملل عليه ايران
در روزهايي كه همه كشورها بر از سرگيري مذاكرات وين تأكيد دارند، آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در بيانيه اي از پيشرفت غني سازي ايران در سايت هسته اي نطنز خبر داد. ايران پيش از اين بر سر 
تعويض دوربين هاي مجتمع تساي كرج اختالفاتي داشت كه منجر به موضع گيري آمريكا و اروپا عليه 
كشورمان شد. ديروز نيز خبرگزاري رويترز نوشت كه آژانس روز دوشنبه اعالم كرد كه ايران گازدهي 
اورانيوم با غناي ۲۰درصد بيشتر را به يك سانتريفيوژ پيشرفته خود انجام داده است. اين گازدهي 
غير از اورانيوم هايي است كه تا ۶۰درصد در اين سايت غني سازي مي شدند. آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در بيانيه  خود كه به رصد رويترز رسيده آورده است كه ايران هفته پيش به آژانس اتمي اطالع 
داده كه به طور موقت، گازدهي اورانيوم با غناي ۲۰درصد را به يك »تك ماشين و آبشارهاي مياني، 
بدون هيچ گونه جمع آوري محصوالت« آغاز كرده است. همزمان با اين گزارش، گزارشگر ويژه ايران 
درباره مسائل حقوق بشري سازمان ملل نيز در گزارشــي، ادعاهايي عليه كشورمان مطرح كرد. 
پس از اين نمايندگي ايران در سازمان ملل در بيانيه اي اعالم كرد: جمهوري اسالمي ايران ضمن رد 
قطعنامه هاي كشوري، آنها را غيرسازنده و مغاير با حقوق بشر مي داند. در ادامه اين بيانيه آمد: چنين 
قطعنامه هايي با كنار زدن تعامل و گفت وگوي معنادار پيرامون حقوق بشر، در راستاي سرزنش كشور 
مورد هدف گام برمي دارند. انتصاب گزارشگر ويژه براي جمهوري اسالمي ايران يك طرح ناعادالنه 
و با انگيزه سياسي بوده كه توسط غرب، به ويژه كانادا و در راستاي نگرش خصمانه آنها عليه ملت 
ايران، طراحي شده است. به اين ترتيب، قطعنامه مزبور تنها در راستاي تكرار كليشه هاي بدخواهانه 

عليه ايران صادر شده است. 

ث
مك

چهره روز

پاسخ قاطع به حمالت سايبري
روز گذشته،  ســردار غالمرضا جاللي، رئيس ســازمان پدافند 
غيرعامل به مناســبت آغاز هفته »پدافند غيرعامل« نشست 
خبري برگزار كرد و هشــدار داد كه هر كشوري كه به ما حمله 

سايبري كند قطعا با پاسخ قاطع ما روبه رو خواهد شد. 
 او از توانمندي دفاع پدافندي كشــورمان گفــت و تأكيد كرد 
كه در يك سال گذشته اين ســازمان 50رزمايش برگزار كرده 
اســت؛ يعني به صورت ميانگين ســازمان پدافنــد غيرعامل 
 هر ماه 4رزمايــش در حــوزه توانمندي هايش برگــزار كرده

است.
 او در آغاز نشست ديروزش وظيفه ســازمان پدافند غيرعامل 
را رصد تهديدات و ارتقاي توان بازدارندگي كشــور دانســت و 
گفت: بروز جنگ سايبري در ترور دانشمندان يكي از اقدامات 
عليه كشور مان است و در ترور شــهيد فخري زاده شاهد بوديم 
 كه چگونه   از بستر ســايبر براي ترور دانشــمندان ما استفاده

 كردند. 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل گسترش ماهواره ها و استفاده 
گسترده آمريكا را تهديد ديگري عليه كشورمان اعالم كرد و ادامه 
داد: گسترش اينترنت جهاني مي تواند به عنوان حاكميت جهاني 

تحت سوءاستفاده آمريكا قرار بگيرد.

بی توجهی به سند پدافند زيستی
سردار جاللي در البه الي مواضعش نقدي هم به دولت دوازدهم 
كرد و با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تهديدات زيستي 
گفت: ســاختار پدافند زيستي كشــور را باز طراحي كرديم اما 
دولت آقاي روحاني به اين موضوع بي توجهي كرد. پيشرفته ترين 
و مدرن ترين سند پدافند زيســتي را طراحي و ابالغ كرديم كه 

بايد  اجرايي شود. 
 رئيس سازمان پدافند غيرعامل گفت: در حوزه زيستي نيز دولت 
دوازدهم دســتاوردهاي پدافند غيرعامل را ناديده گرفت و در 

شيوع كرونا شاهد اين غفلت بوديم.

5۰برگزاري رزمايش پدافندي در يك سال
وي برگزاري رزمايش براي مقابله با تهديدات ســايبري را يكي 
از اقدامات سازمان پدافند غيرعامل اعالم كرد و گفت: در سال 
گذشــته بيش از 50 رزمايــش برگزار كرديــم و بيش از 300 

محصول و سامانه پدافند سايبري را توليد داخلي كرديم.
 سردار جاللي در حاشيه نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي 
درباره ادعاي ايدي كوهن، خبرنگار صهيونيســتي درباره آغاز 
شمارش معكوس اين رژيم براي حمله به ايران، اين اظهارات را 
گزافه گويي بدون پشتوانه  عنوان كرد و گفت: رژيم صهيونيستي 

اگر چنين قدرتي داشت تاكنون اين حمله را انجام داده بود.

  ايــران و اتحاديــه اروپا امــروز در 
بروكســل در مقر اين اتحاديه پشت مذاكره

ميز مذاكره مي نشينند؛ مذاكراتي كه 
توافق اوليه براي انجــام آن 2 هفته پيش در تهران 
انجام شد و علي باقري كني، معاون وزير خارجه با 
اعالم اين خبر در توييتي نوشت كه روز چهارشنبه، 
هماهنگ كننده كميسيون مشــترك برجام را در 
بروكســل مالقات مي كند تا گفت وگوها را درباره 
مذاكــرات نتيجه محــور ادامــه دهــد. مذاكرات 
نتيحه محور كليدواژه وزارت خارجه براي پيگيري 
گفت وگوهاي برجام است و باقري در صفحه توييتر 
خود تأكيد كرد كه ايران مصمم به انجام مذاكراتي 
است كه تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني را به صورت 
كامل و مؤثر لغو و عادي ســازي روابــط تجاري و 
اقتصادي بــا ايران را تضمين كنــد و ضمانت هاي 

معتبري براي عدم بدعهدي بيشتر فراهم كند.

اصرار از اروپا انكار از آمريكا 
تاكنون اروپايي ها از مذاكرات بروكســل به عنوان 

پيش زمينه اي براي شــروع دوباره گفت وگوها در 
وين استقبال كردند اما آمريكايي ها همچنان ادعا 

مي كنند كه اين مذاكرات غيرضروري است.
ند پرايس، ســخنگوي وزارت خارجه اين كشور در 
نشست خبري خود در اين باره گفته ما از همكاري 
اتحاديه اروپا با ايران در اين زمينه حمايت مي كنيم 
اما همانطور كه قبال اشاره كردم، مقصد نهايي بايد 
وين باشد. پرايس مدعي شد كه اگر ايران به دنبال 
پاسخ سؤاالتي مثل ضمانت مســائل مربوط به لغو 
تحريم هاســت، بايد حداقل به صورت غيرمستقيم 
با آمريكا مذاكره كند. با اين همه به نظر مي رسد كه 
پس از شش دور مذاكره براي احياي برجام در وين 
كه از خرداد ماه متوقف شده، مقامات كشورمان در 
پي مانع زدايي از مسير اين گفت وگوها در بروكسل 

هستند.
طبق توضيحات كاظم غريب آبادي، عضو پيشــين 
هيأت مذاكره كننده ايران ،7 محور اختالفي ميان 
تهران و واشنگتن در وين وجود داشت و همچنان 
مواضع آمريكايي ها خبر از پابرجابودن اين اختالف ها 

مي دهد؛ اختالفاتي كه عمدتا به دليل عدم پايبندي 
واشنگتن به تعهدات برجام به سد آمريكايي ها براي 

احيای برجام بدل شده است. 

7گره واشنگتن در مسير مذاكره 
گره زدن كل تفاهم را به پذيرش بندي درخصوص 
انجام گفت وگوهاي آتي در مورد مسائل منطقه اي، 
عدم لغو دســتور اجرايي تحريم تسليحات متعارف 
از ســوي واشــنگتن كه كاماًل با قطعنامه 2231 
شــوراي امنيت و برجام در تناقض آشــكار است - 
عدم برداشــتن تحريم ها عليه بيش از 500 نفر از 
اشخاص حقيقي و حقوقي - كه توسط دولت ترامپ 
به بهانه غيرهســته اي تحت تحريم قرار گرفتند- 
و همچنين لغــو قانون تحريمي كاتســا، عدم ارائه 
تضمين در مورد عدم تكرار رفتارهاي مشابه دولت 
قبل)آمريكا( در قبال تفاهم هسته اي عدم پذيرش 
بحث درباره خســارات وارده به ايران در اثر خروج 
يكجانبه  و غيرقانوني از تفاهم هسته اي، زياده خواهي 
درباره فعاليت ها و تعهدات هسته اي، عدم پذيرش 

اصل راستي آزمايي تعهدات آمريكا در زماني معقول 
از جانب ايران، 7گره اي است كه به زعم غريب آبادي 
در مسير احياي برجام از جانب واشنگتن زده شده 
اســت؛ گره هايي كه به صورت غيرمستقيم از رفتار 
دوگانه آمريكا در قبال توافق برجام و نشستن بر سر 

ميز مذاكره مؤثر با ايران پرده برداري مي كند.

ادامه فشار حداكثري، مذاكرات را پيچيده تر مي كند
در چنين شرايطي رابرت مالي، نماينده ويژه آمريكا 
در امور ايران در آستانه نشست بروكسل ادعا كرد كه 
توضيحي براي اينكه ازســرگيري مذاكرات توسط 
ايران آنقدر طول كشــيده، وجود ندارد. به گزارش 
ايسنا، او همچنين مدعي شد كه آمريكا و شركايش 
در اروپا درحال آماده شدن براي زندگي بدون توافق 
هسته اي با ايران هســتند اما با وجود اين بر تمايل 
واشنگتن بر رســيدن به توافق از طريق ديپلماسي 

تأكيد كرد.
او همچنين گفت كــه برجام بايد ســكويي براي 
مذاكرات و ديپلماسي بيشتر باشد. اين در حالي است 

كه مقامات كشورمان همواره مذاكرات فراتر از برجام 
را رد كرده اند. معاون وزير خارجه نيز در همين زمينه 
پيش از شركت در نشست بروكسل نوشت: مسئله 
اين است كه آيا طرف هاي مقابل از آمادگي واقعي 
براي انجام تعهدات خــود، ازجمله فراخواندن يك 
ناقض غيرعضو به ترك خط مشي ها و ميراث مخرب 
گذشــته برخوردارند؟ باقري افزود: ادامه سياست 
شكست خورده فشار حداكثري قطعا نمي تواند موانع 
پيش روي »مذاكرات براي لغو تحريم هاي غيرقانوني 
و ظالمانه« را بردارد، بلكه بر پيچيدگي هاي فراوان 

مذاكرات خواهد افزود.
اكنون همــه نگاه ها به بروكســل و مذاكرات ايران 
و اتحاديه اروپا دوخته شــده اســت. بــا توجه به 
رويكرد هيأت كشــورمان درباره نتيجه محوربودن 
مذاكرات بايد ديد كه گفت وگوها چه دستاوردهاي 
ملموسي خواهد داشت. در شــرايطي كه حسين 
اميرعبداللهيــان وزيرخارجــه نيــز در آخريــن 
موضع گيري خود از شروع مذاكرات با 1+4در آينده 

نزديك خبر داده است.

مروری بر مانع تراشی های آمريکا در مسير مذاکره
باقري با استقبال اروپايي ها براي از سر گيري رايزني هاي هسته اي راهي بروكسل شد، اما آمريكايي ها اين مذاكرات را غيرضروري مي دانند

ميزباني تهران از صلح فراگير
نشست كشورهاي همسايه افغانستان امروز با سخنراني رئيسي و حضور مجازي وزراي خارجه روسيه و چين برگزار مي شود

 نشست صلح و ثبات افغانستان امروز به 
ميزباني تهران و با حضور رئيس جمهور در ديپلماسی

محل وزارت امور خارجه برگزار مي شود. 
وزراي امور خارجه كشــورهاي همســايه افغانستان، 
مهمانان اصلي اين نشســت يك روزه هستند. ايران، 
تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، چين و پاكستان 
در اين نشست مشــاركت دارند. وزراي خارجه برخي 
كشورهاي مهمان به  تدريج از ديروز وارد تهران شدند و 

ديدارهايي با همتاي ايراني خود داشتند. 
روسيه اگر نه به عنوان كشور همسايه افغانستان، ولي به 
 درخواست مسكو و توافق كشورهاي همسايه افغانستان 
به اين دور از مذاكرات اضافه شده است. وزراي خارجه 
چين و روســيه به طور مجازي با جلســه ارتباط دارند 
ولي نمايندگان اين كشــورها به صــورت حضوري در 

اين نشست شــركت مي كنند. طالبان همانند نشست 
پاكستان در نشســت ايران نيز دعوت نشده است، ولي 
سخنگويش از برگزاري آن استقبال كرده است. نشست 
پاكستان شهريورماه به صورت مجازي برگزار شده بود. 
بنا به اعالم ســعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور 
خارجه، سفراي خارجي مستقر در تهران نيز به نشست 
امروز دعوت شــده اند و قرار است طرف ها در پايان اين 

اجالس يك جمع بندي و بيانيه مشترك داشته باشند.

دستور كار نشست
»راه حل افغاني« و »تشكيل دولت فراگير« اصلي ترين 
كليدواژه هاي خبري وزارت امور خارجه براي نشست 
امروز افغانستان در تهران هســتند. سخنگوي وزارت 
خارجه در تشريح اهداف و دســتور كار نشست امروز 

گفته: »نشست تهران نشستي براي يك راه حل افغاني 
خواهد بود و تشــريك مساعي كشــورهاي همسايه 
افغانســتان براي كمك به صلــح و ثبات پايــدار در 
افغانستان است. اين نشســت در ادامه ابتكاري است 
كه به صورت مجازي وزراي خارجه كشورهاي همسايه 
افغانستان چندي پيش نشستي را داشتند و به اصول 
پايه اي رســيدند؛ ازجمله اينكه آينده افغانستان بايد 
براساس اراده و خواست مردم افغانستان شكل بگيرد. 
در اجالس مجازي توافق شــد بر يك دولت فراگير در 
افغانستان تأكيد شود، دولتي كه در چارچوب آن تنها 
مي شــود به يك افغانســتان با ثبات كه بخشي از يك 
ترتيبــات همكاري هاي منطقه اي فراگير باشــد، فكر 

كرد.«
خطيب زاده با بيــان اينكه آنچه امروز در افغانســتان 
شاهديم همراه با نگراني ها و مالحظاتي است و در عين 
حال اميدهايي است، تصريح كرد: اميدواريم با كمك 
همه كشورهاي مسئول و بدون دخالت خارجي شاهد 

سازوكار فراگير در داخل افغانستان باشيم.

مردم افغانستان تصميم مي گيرند
او درباره الزام آور بودن تصميمات نشســت يا هرگونه 
اقدام جمعــي همســايگان افغانســتان در ارتباط با 
حاكميت طالبان در افغانســتان گفت: قطعا تشكيل 
چنين سازوكار سياســي كه اراده مردم افغانستان را 
محقق كند و بتواند يك دولت فراگير را در افغانستان 
تشــكيل دهد، نه تنها حمايت مردمــي را دارد، بلكه 

تشکيل دولت فراگير، شرط استقبال از طالبان
كمال خرازي، رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي در گفت وگو با پايگاه اين شورا درباره شرايط همكاري ايران با 
حكومت آينده افغانستان گفت: اگر طالبان در دوران حاكميت خود نشان دهد كه با تشكيل دولتي فراگير حقوق 
اقوام و اقليت هاي مختلف افغان را تأمين مي كند، استقالل كشور را حفظ و به قدرت هاي بيگانه اجازه حضور و نفوذ 
را ندهد، در آن صورت با استقبال جبهه مقاومت اسالمي روبه رو مي شود. خرازي با بيان اينكه هنوز زود است بتوان 
در مورد حركت طالبان سخن گفت، تصريح كرد: رفتار گذشته طالبان در كشتار اقوام مختلف افغان و تجاوز به 
كنسولگري جمهوري اسالمي ايران در مزار شريف و به شهادت رساندن ديپلمات هاي ايراني به رغم اطميناني كه 
هم رهبران آنها و هم دولت پاكستان به مسئوالن ايراني داده بودند، هيچ گاه از خاطره مردم افغانستان و ايرانيان 

كه عزيزان خود را از دست دادند، فراموش شدني نيست.

ث
مك

چه كسی سخنگوی دولت خواهد شد؟
حدود 80روز از تشكيل دولت جديد مي گذرد، اما هنوز هيأت دولت سخنگو ندارد. 

تأخير در تعيين سخنگوي دولت سيزدهم تاكنون انتقادات بسياري را به همراه داشته دولت
است. روز گذشته اما خبري منتشر شد كه قرار بوده جلسه اي به منظور تصميم گيري 

درخصوص تعيين سخنگو و رئيس شوراي اطالع رساني دولت برگزار شود. 
خبري از حاصل اين جلسه رسانه اي نشــد، اما به موازات اين انتظار در نشست شوراي هماهنگي 
اقتصادي احســان خاندوزي، وزير اقتصاد به عنوان سخنگوي اين شــورا و به تعبيري سخنگوي 
اقتصادي دولت انتخاب شد. به رغم بالتكليفي كرسي سخنگويي هيأت دولت در كابينه سيزدهم، 
براساس گمانه زني هاي رسانه اي »علي بهادري جهرمي« كه اكنون رياست مركز وكال، كارشناسان 
رسمي و مشــاوران خانواده قوه قضاييه را برعهده دارد، اصلي ترين گزينه سخنگويي دولت سيد 

ابراهيم رئيسي به شمار مي رود.

اهميت سخنگو براي دولت رئيسي
اهميت سخنگوي دولت به ويژه براي دولت جديد از آنجا مضاعف مي شود كه رئيس جمهوري بارها 
بر پاسخگو و مردمي بودن دولت تأكيد كرده است و خود نيز با در دستور كار قرار دادن سفرهاي 
استاني بر ارتباط بي واسطه با مردم و پر كردن شــكاف ميان دولت مردم و احياي اعتماد عمومي 

اهتمام مي ورزد.
 بر اين اساس به نظر مي رسد تأخير زياد در معرفي سخنگو كه نقش مهمي در ارتباط ميان دولت و 
مردم دارد چندان قابل توجيه نيست. دولت در حالي هنوز سخنگو ندارد كه سيد ابراهيم رئيسي، 
غالمحسين اسماعيلي، ســخنگوي قوه قضاييه در دوران رياست خود بر دستگاه قضا را به عنوان 
رئيس دفتر خود در نهاد رياست جمهوري برگزيد و گرچه انتظار مي رفت كه اسماعيلي با توجه به 
تجربه اي كه به عنوان سخنگو داشته حداقل تا پيش از معرفي سخنگو اين خأل را پر كند، اما كرسي 
سخنگوي دولت در پاستور طي 2 ماه و نيم گذشته خالي مانده است. اكنون پس از 80روز براي 
نخستين بار خبري در اين زمينه منتشر شده است. حال بايد ببينيم كه آيا طبق آنچه خبرگزاري 
مهر مدعي شده فردي ديگر از قوه قضاييه به قوه مجريه خواهد آمد و علي بهادري جهرمي وظيفه 

سخنگويي دولت سيزدهم را برعهده مي گيرد يا فرد ديگري معرفي خواهد شد.
آنچه هست علي بهادري جهرمي حكم جايگاه فعلي اش يعني، رئيس مركز امور وكال، كارشناسان 
رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه را هم از رئيسي دارد و از اين رو مي توان گفت كه مورد اعتماد 
رئيس جمهوري است.  با توجه به جوان بودن و نيز صراحت او در سخن گفتن چنانكه پاسخ هاي 
وي در برنامه حاال خورشيد كه در آن با صراحت به سؤاالتي در مورد وظايف شوراي نگهبان پاسخ 
داد و بازتاب هاي گسترده اي در فضاي مجازي داشت، مي توان او را گزينه اي جدي براي جايگاه 

سخنگوي دولت دانست.

حمايت جامعه بين المللي و كشــورهاي همســايه را 
به همراه خواهد داشــت. البته هيچ كشوري ازجمله 
كشورهاي همسايه افغانستان حق ندارند درباره آينده 
افغانستان تصميم بگيرند؛ تصميم با مردم افغانستان 
اســت. البته نقش ما تســهيل كننده و روشن كردن 
خطوطي است كه هيأت حاكمه افغانستان در آينده به 
آن احترام بگذارد. تالش مي كنيم زبان مفاهمه اي برقرار 
شود و روي اصولي كه جامعه بين المللي و كشورهاي 
همســايه نظر جمعي دارند، تالش خواهد شد كه اين 

خطوط در بيانيه به روشني بيان شود.
خطيب زاده درباره پيام نشســت نيز توضيح داد: آنچه 
روشن است اين است كه پيام واحدي به داخل افغانستان 
ارسال شود كه افغانستان نمي تواند محلي براي خشونت، 
تروريســم و افراطي گري باشد. افغانســتان عاري از 
خشونت، ترور و افغانستان آرام و باثبات خواهد بود كه 
شريك همكاري هاي منطقه اي است. پيامي كه اجالس 
تهران خواهد داشــت اين اســت كه مردم افغانستان، 
دولتي را به عنوان دولت افغانستان خواهند پذيرفت كه 
بازتاب دهنده اراده و تركيب قومي و جمعيتي آنها باشد. 
تالش خواهد شد مجمع تهران به محل تالقي آراي در 

حال همگرايي باشد.
 اجالس تهران مي خواهد نشان دهد كه راه حل افغاني 
براي مشكل افغانستان چيزي است كه همه بايد به دنبال 
آن باشــيم، گفت وگوهاي جامع و فراگير بين االفغاني 
با هدف رســيدن به يــك راه حــل مرضي الطرفين. 
خطيب زاده درباره حاكميت قدرت طالبان در افغانستان 
گفت: تصورم اين اســت كه هيأت حاكمه افغانستان 
بايد گوش شنوايي براي شنيدن اراده و خواست مردم 
افغانستان داشته باشند و در اين صورت مي تواند به عنوان 
يك هيأت حاكمه مسئول خودش را نشان دهد و براي 
ايجاد يك دولت پايدار فراگير متشــكل از همه اقوام و 

قوميت ها در افغانستان زمينه سازي  كند.
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معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران 
ديروز با حضور در صحن پارلمان شهري، شورا

گزارشي از برنامه هاي پيش بيني شده و 
وضعيت ناوگان حمل ونقل عمومي تهــران ارائه داد و 
درخصوص ترافيك روزهاي اخير پايتخت كه ســبب 
گاليه مندي شهروندان شده است، گفت: »حدود يك ماه 
است شاهد ترافيك سنگين در پايتخت هستيم كه عوامل 
متعددي در آن نقش دارند اما كاهش ساعت طرح ترافيك 
و بازگشت به روال گذشته مهم ترين و اصلي ترين عامل 
اســت.« ســيدمجتبي شــفيعي در ادامه تأكيد كرد: 
»3سناريو درخصوص ساعت طرح ترافيك پيش بيني 
شده است كه امروز -چهارشنبه - در جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا بررسي  می كنيم و اميدواريم به نتايج خوبي 
برسيم و شاهد كم شدن بارترافيك در پايتخت باشيم.« 
تامين اتوبوس هاي پايتخــت از طريق تهاتر با نفت هم 
موضوع مهم ديگري بود كه توسط معاون شهردار تهران 
مطرح شــد و گفت كه طبــق وعده ســتاد ملي كرونا 
تخصيص ۲هزار دستگاه اتوبوس به شهر تهران درحال 
پيگيري از طريق تهاتر با نفت است. ديروز آرش كردي، 
مديرعامل بــرق منطقه اي تهــران هم بــا حضور در 
هجدهمين جلسه شوراي شهر تهران گزارشي از اقدامات 
انجام شده و برنامه هاي پيش رو ارائه داد و از فرسودگي 
تاسيسات برق خبر داد و گفت: »شبكه برق استان تهران 
با ۲معضل بزرگ پرباري و فرسودگي مواجه است. عمر 
برخي از شبكه ها به بيش از 55سال مي رسد و در واقع 

زنگ خطر به صدا درآمده است.«
به گزارش همشــهري، مهدي چمران، رئيس شوراي 
شهر تهران ديروز قبل از شــروع جلسه به حادثه 4آبان 
سال 1343اشــاره كرد و گفت: »قانون كاپيتوالسيون 
توسط دولت و مجلس پذيرفته شد اما چهارم آبان ماه امام 
خميني)ره( به اين قانون اعتراض كردند و بعد از انقالب 

هم اين قانون حذف شد.« 

بدهي 37هزار ميليارد توماني مترو به سيستم بانكي
معاون حمل ونقــل و ترافيك شــهرداري تهران ديروز 
به پارلمان شــهري آمده بود تا از چالش ها و مشكالت 
ناوگان حمل ونقل عمومي بگويد و گزارشي از برنامه هاي 
پيش بيني شده ارائه دهد. سيدمجتبي شفيعي در ابتداي 
صحبت هاي خود مشكل عمده را منابع مالي دانست و 
گفت: »منابع مالي موجود در شرايط فعلي هيچ تناسبي 
با مشــكالت و نيازهاي حوزه حمل ونقل ندارد. اكنون 
حدود 3۷هزار ميليارد تومان بدهي معوقه به سيســتم 
بانكي در حوزه مترو وجــود دارد كه همين بدهي باعث 
شده بخش زيادي از خدمات شبكه بانكي به شركت مترو 
دچار اختالل جدي شود.« او در ادامه به تكميل خطوط 
مترو اشاره و عنوان كرد: »براي تكميل خطوط فعلي شبكه 
مترو 35هزار ميليارد تومان، توســعه خطوط انشعابي 
36هزار ميليارد تومان، ساخت خطوط 8، 9، 10و11مترو 
طبق طرح جامع حمل ونقل ريلي تهــران به ۲01هزار 
ميليارد تومان و خطوط اكسپرس هم به ۷0هزار ميليارد 

تومان منابع مالي نياز است.«

تعيين تكليف قرارداد 630واگن
معــاون حمل ونقل و ترافيك شــهردار تهــران با بيان 
اينكه حدود 4ســال قرارداد630دســتگاه واگن مترو 
در دولت معطل مانده اســت، گفت: »اخيراً جلسه اي با 
معاون اول رئيس جمهور برگزار و مقرر شد، 15درصد 
پيش پرداخت كه حدود 3هــزار و ۷00ميليارد تومان 
مي شــود را دولت پرداخت كند. اما دولت مي گويد كه 
هفت و نيم درصد همين پيش پرداخت را شــهرداري 
پرداخت كند كه شــهرداري براي ايــن موضوع اعالم 
آمادگي كرده اما دولت درباره ســهم خود هنوز اقدامي 
انجام نداده است و اگر دولت همين امروز پيش پرداخت 
را بپردازد حدود ۲8 ماه آينده نخســتين بخش واگن ها 
به دست شهرداري مي رسد.« شفيعي ادامه داد: »حدود 
146۷دستگاه واگن براي خطوط موجود كسري داريم 
كه 60درصــد از واگن هــاي DC، ۲0درصد واگن هاي 
AC و ۷0درصــد واگن هاي دوطبقه از مرز اســتاندارد 
اورهال عبور كرده اند.« او با بيان اينكه در شرايط كنوني 
بايد از ظرفيت هاي موجود اســتفاده كنيم، تأكيد كرد: 
»امسال 1۲رام قطار AC و دو رام قطار DC و 1۲واگن 
دوطبقه اورهال مي شوند تا خدمت رساني به شهروندان 

مختل نشود.«

برنامه هاي پيش بيني شده در حوزه مترو
خطوط 6و ۷متروی تهران هنوز به طور كامل بهره برداري 
نشده اند و به گفته سيدمجتبي شفيعي امسال بايد حدود 
9كيلومتر از بخش مياني خط 6متروي تهران از ميدان 
امام حسين)ع( تا تربيت مدرس بهره برداري شود. اينطور 
كه او اعالم كرد بهره برداري از 10ايستگاه خط 6، توسعه 
جنوبي خط 6به طول 8كيلومتر با 4ايستگاه، بهره برداري 
از 5كيلومتر خط ۷مترو با 3ايســتگاه، ساخت و تكميل 
پايانه هاي دولت آباد، آزادگان، اكباتان و تختي و توســعه 
خطوط انشعابي در خط 4مترو نيز برنامه هاي پيش بيني 

شده سال 1401هستند.

فرسودگي 90درصدي ناوگان اتوبوسراني
معاون حمل ونقل و ترافيك شــهردار تهــران ديروز به 
فرسودگي ناوگان اتوبوسراني هم اشــاره و عنوان كرد: 
»بيش از 90درصد ناوگان اتوبوسراني پايتخت فرسوده 
است و براي تأمين 6هزار دســتگاه اتوبوس به 30هزار 
ميليارد تومان منابع مالــي نياز داريم. البتــه  قرارداد 

1۷5دستگاه اتوبوس منعقد شده است.«
 او با بيان اينكه بايد قرارداد 100دستگاه اتوبوس ديگر 
منعقد شود، عنوان كرد كه اين قرارداد براساس ظرفيت 
اوراق مشاركت انجام مي شــود. همچنين ۲0دستگاه 
ون مناسب ســازي  شــده ويژه معلــوالن و جانبازان 
درحال تحويل است. شفيعي درباره مشكل مخازن گاز 
اتوبوس ها گفت: »مخازن گاز 500دستگاه اتوبوس كه 
مشكل داشتند مجوز استاندارد دريافت كرده و تحويل 
خودروســازان شــده كه درصورت صدور مجوز توسط 
شركت هاي ايران خودرو و شهاب سازان، نصب مخازن 
گاز تا پايان امسال انجام مي شود.« به گفته او 300دستگاه 
اتوبوس در حال اورهال شدن هستند و خريد 500دستگاه 
اتوبوس هم از منابع شــهرداري و اوراق مشاركت جزو 

برنامه هاي ميان مدت شهرداري است.

پيگيري تخصيص 2هزار دستگاه اتوبوس به تهران
به گفته معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران، طبق 
وعده ستاد ملي كرونا تخصيص ۲هزار دستگاه اتوبوس به 
شهر تهران درحال پيگيري از طريق تهاتر با نفت است. 
او ادامه داد: »براســاس مذاكرات انجام شده نخستين 
بخش اتوبوس ها تا ۷ ماه آينده تحويل داده مي شــود.« 
شفيعي با اشاره به بي توجهي دولت طي سال هاي گذشته 
به عنوان بزرگ ترين تأمين كننده مالي به حوزه حمل ونقل 
عمومي، گفت: »دليل عقب ماندگي در حوزه حمل ونقل 
عمومي اين اســت كه بار تأمين منابع مالي هميشه بر 
دوش شهرداري بوده و با اين شــرايط، اقدام تحولي كه 
جزو شعارها و اهداف مديريت شهري جديد است، مقدور 
نيســت مگر اينكه منبع جديد درآمدي تعريف شــود 
كه يكي از اين منابع تهاتر نفت است. بايد ظرفيت هاي 
موجــود در دولت براي اين موضوع به كار گرفته شــود 
و تهاتــر از طريق نفت در اولويت قرار گيرد. مشــاركت 
بخش خصوصي هم راهكار ديگري است كه اليحه آن 
به شورا ارائه شده اســت.« تامين 150دستگاه اتوبوس 
برقي با مشاركت بخش خصوصي، خبر ديگري بود كه 
معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران داد و گفت: 
»نخستين بار است كه بخش خصوصي در حمل ونقل 
انبوه بر مشــاركت مي كند. قرارداد 50دستگاه اتوبوس 
منعقد شده است كه با موافقت شوراي شهر تهران يك 
خط اتوبوس برقي با سرمايه گذاري بخش خصوصي در 

پايتخت راه اندازي مي شود.«

ناوگان ون 100درصد فرسوده است
معاون شهردار تهران از وضعيت ناوگان تاكسيراني غافل 
نشد و با بيان اينكه عمر متوسط وضعيت ناوگان تاكسي 
سواري 9 سال و ناوگان تاكســي ون 13و نيم سال است، 
گفت: »ناوگان ون 100درصد به فرسودگي رسيده است 
و تعدادي از چرخه خدمت خارج شــده اند. ســهم سفر 
تاكســيراني پيش از كرونا ۲3/8درصد بوده كه درحال 
حاضر از 3ميليون به يك و نيم ميليون جابه جايي در روز 
رسيده است.« به گفته شفيعي نوسازي 10هزار دستگاه 
تاكسي فرسوده درحال پيگيري است كه تا كنون حدود 
3هزار دستگاه نوسازي شده و تا پايان سال ۷هزار دستگاه 
ديگر هم نوسازي مي شود. هوشمند سازي  حوزه تاكسيراني 
هم موضوع ديگري اســت كه او اشاره و عنوان كرد: »اين 
موضوع در يك فاز اجرا شده اما به داليل ساليق مديريتي 
جمع آوري شد. اكنون بخش قابل توجهي از ناوگان تحت 
خدمت نيســتند؛ چرا كه نظارتي بر عملكرد آنها صورت 
نمي گيرد و از اين رو بايد كل ناوگان تاكسيراني به صورت 

جدي تحت نظارت سيستم هوشمند قرار گيرد.«

معاون شهردار درباره توسعه حمل ونقل پاك و انسان محور  
هم گفت كه اين بخش در برنامه ها مغفول مانده است و بايد 
به اسكوتر و دوچرخه برقي جدي تر توجه شود. او ادامه داد: 
»با فرهنگســازي  توصيه اي و منابع محدود اين دو مورد 
به نتيجه نمي رســد و بايد از ظرفيت هاي قانوني توسعه 
حمل ونقل پاك نظير ماده 1۲)رفع موانع توليد رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كشور( استفاده شود. در شوراي اقتصاد 
طرحي مطرح شده كه بتوان مابازاي صرفه جويي در مصرف 
سوخت از طريق دوچرخه سواري را به افرادي كه در اين 
طرح مشاركت مي كنند، پرداخت. پيش بيني مي شود كه 
بسياري از شهروندان با دريافت منابع نقدي از اين طرح 

استقبال كنند.«

موضوع ترافيك در حال پيگيري است
عضو كميسيون برنامه و بودجه شــوراي شهر تهران در 
جريان ارائه گزارش معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهران، گفت كــه امروز موضوع ترافيك كه شــهروندان 
را دچار مشــكل كرده اســت، اولويت دارد. ناصر اماني با 
عذرخواهي از مردم عنوان كرد: »حدود ۲هفته است كه 
معابر تهران قفل شده و در اين مدت هيچ يك از مسئوالن 
حتي مديران شهري توضيحي درباره علت ايجاد ترافيك 
نداد و از شهروندان عذرخواهي نكرد. چرا در گزارش ارائه 
شــده، برنامه هاي مربوط به حل اين مشكل ارائه نشد؟« 
معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران هم با بيان اينكه 
معضل ترافيك در حال پيگيري است، گفت: »6تا ۷عامل 
در ايجاد ترافيك پايتخت دخالت دارند كه مهم ترين آن 
تغيير ساعت طرح ترافيك است. بازگشت به روال گذشته 
معابر پايتخت را با مشكل ترافيك مواجه كرده است و از 
ســوي ديگر ترس از ابتال به كرونا در ناوگان حمل ونقل 
عمومي سبب شده تا شهروندان به استفاده از خودروهاي 
شخصي روي بياورند. اين موضوع در حال پيگيري است 
و براي برون رفــت از اين معضل ســناريوهاي متفاوتي 
پيش بيني شده كه امروز در جلســه ستاد ملي مقابله با 
كرونا بررسي می شود و اميدواريم به نتايج خوبي برسيم.«

42درصد مصرف خانگي در پايتخت
مديرعامل شــركت برق منطقه اي تهران روز گذشته در 
جريان ارائه گزارش از وضعيت تاسيسات برق و برنامه هاي 
پيش بيني شده با بيان اينكه شــبكه برق استان تهران با 
۲معضل بزرگ پرباري و فرســودگي مواجه است، گفت: 
»عمر شبكه برق استان تهران به بيش از 55سال مي رسد 
و با توجه به فرســودگي تاسيســات، زنگ خطر به صدا 
درآمده است و براي نوسازي بايد منابع مالي تامين شود.« 
آرش كردي به باال بودن ميزان مصرف خانگي در پايتخت 

هم اشاره و عنوان كرد: »شــركت برق تهران با 34خط 
بزرگ، يك رابطــه تبادلي با اســتان ها دارد و ۲0درصد 
تاسيسات برق و ۲4درصد مشتركان برق در استان تهران 
هستند و از اين رو ميزان مصرف بخش خانگي برق در كل 
كشور 3۲درصد است، اما اين عدد در تهران به 4۲درصد 
مي رسد.« او به معضالت بزرگ شبكه برق پايتخت اشاره و 
عنوان كرد: »پرباري و فرسودگي شبكه برق جدي است؛ 
چرا كه وقتي شبكه پربار باشد، يعني خروج آن شبكه از 
مدار منجر به خاموشي خواهد شد. بنابراين ميزان بارگيري 
شبكه مطلوب نبايد بيش از 50درصد باشد و اين در حالي 
است كه ميزان بارگيري شبكه برق تهران حدود ۷0درصد 
است. نكته ديگر فرسودگي شــبكه است كه طول عمر 
بيش از ۲5سال براي شبكه ها مطلوب نيست. تنها راهكار 
برون رفت از اين مشــكالت اختصاص بودجه كافي براي 

نوسازي تاسيسات و شبكه برق است.« 

پاسخ به پرسش اعضاي شوراي شهر تهران
پس از ارائه گزارش،مديرعامل شركت برق منطقه ای، 
مهدي پيرهادي، عضو شوراي شهر تهران درباره نقش 
انرژي هسته اي در توليد برق، سؤال كرد و كردي هم 
گفت: »سبد توليد برق كشــورهاي قدرتمند متنوع 
است و برخي برق را از طريق انرژي فسيلي، تعدادي از 
انرژي تجديدپذير، بعضي به شيوه برقابي و تعدادي هم 
به روش هسته اي تامين مي كنند.كشور ما نيز به توليد 
حدود ۲0هزار مگاوات برق از طريق انرژي هســته اي 
نياز دارد. درواقع انرژي هسته اي ضرورت قطعي و غايي 
شبكه سراسري برق كشور اســت.« مهدي عباسي، 
عضو ديگر پارلمان شهري هم درباره تعداد مشتركان 
پر مصرف پرسيد و مديرعامل شركت برق منطقه اي 
تهران گفــت: »از 10ميليون و ۲43هــزار قبضي كه 
صادر شــده حدود 5۲.۲درصد قبوض سال گذشته و 
16.3درصد قبوض امسال به پرمصرف ها اختصاص دارد 

كه باالي 600كيلووات برق مصرف كرده اند.« 
جعفر بندي شربياني نيز درباره ساماندهي پست هاي 
برق پرســيد و كردي هم گفت: »اگر سرمايه  گذاران 
اعالم آمادگي كنند، مدلي را تدوين و طراحي مي كنيم 
تا حداقل در 6نقطه تهران  كه پست هاي مهم داريم، به 
شيوه GIS مدرن سازي  شوند.« استفاده از خودروها و 
موتورهاي برقي و لزوم فراهم آمدن امكان دريافت برق 
از طريق ايستگاه هاي شارژ براي اين نوع وسايل نقليه هم 
مورد ي بود كه سيدجعفر تشكري هاشمي مطرح كرد و 
كردي درباره آن گفت: »اگر موضوعات اقتصادي طرح ها 
تبيين شود، نيازي به دخالت دولت نيست و اين موضوع 

توسط سرمايه گذاران خصوصي پيگيري مي شود.«

معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران در صحن شورا خبر داد: امروز در ستاد ملي مقابله با كرونا درباره ساعت طرح ترافيك تصميم گيري مي شود
تأمين اتوبوس هاي پايتخت با تهاتر نفت

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

مديريت شهر

 انتصابات در شهرداري 
طبق قانون پيش مي رود

در پي انتشار خبر انتصاب »دســتيار ويژه و مشاور شهردار در 
حوزه هوشمند سازي«، عليرضا زاكانی شهردارتهران  در حساب 
توييتري خود نوشت: »جهت پاسخگويي خدمت عزيزان، آقاي 
مهندس حيدري هيچ رابطه استخدامي با شهرداري و دريافتي 
از آن نخواهد داشــت و صرفا از تجربه و دانش علمي ايشــان 
در حوزه هوشمندسازي تهران اســتفاده خواهم كرد. اين امر 
غيرقانوني نبوده و اين حكم صرفا براي اشراف و نظارت دقيق 

بنده از طريق ايشان در اين پروژه مهم صادر شده  است.«
 رسانه ها ديروز مهندس حيدري را داراي نسبت خانوادگي با 
شهردار و داماد او اعالم كرده بودند. رئيس شوراي شهر تهران    
در اين باره گفت: »اطالع دقيقي از اين موضــوع ندارم و بايد 
پيگيري كنم، اما قطعا انتصاب انجام شده صرفا براساس نسبت 
فاميلي نبوده و حتما توانمندي هاي فرد موردنظر لحاظ شده 
است.« مهدي چمران قبل از آغاز جلسه در جمع خبرنگاران 
گفت: »  درصورت نداشــتن توانايي بايد قانون )بركناري فرد 
 منتصب( اجرا شــود و حتما شــهردار تهران هم تابع قانون

خواهد بود.«
او درباره دخالت شــورا در انتصابات هم تأكيد كرد: »براساس 
قانون شــورا دخالتي در انتصابات ندارد و نبايد دخالت داشته 
باشد. شورا شــهردار را انتخاب مي كند و مســئوليت اين كار 

بر عهده شهردار تهران است.«
او درباره نظارت بر فعاليت هاي شهرداري گفت: »نظارت بحث 
ديگري است، اما اينكه شورا بخواهد در انتصابات دخالت كند، 
خالف قانون اســت. شهردار مســئول اين كار است. مشورت 
تفاوت دارد و تا جايي كه شنيد ه ام با بعضي از اعضاي شوراي 
شهر مشورت هايي مي شــود، اما اينكه اعضاي شورا بخواهند 

فردي را در سمتي قرار دهند، تخلف است.«
چمران در پاســخ به ســؤالي درباره تعارض منافــع و اينكه 
 اگر انتصاب بستگان شــهردار شــامل اين قانون شود، شورا 
چه كاري خواهد كــرد، گفت: »هرچه در قانون هســت بايد 
اجرا شــود و تفاوتي در اين ميان بين شهردار و ديگران وجود 
 ندارد. از طرف ديگر اگر مســئولي توانايي انجام كار را نداشته

  باشــد، شــورا مي تواند به شــكل قانوني انتقاد و سؤال كند 
و تذكر بدهد.«

 بازديد شهردار تهران
از اداره كل امور ايثارگران

مديران جديد ۲اداره كل و يك سازمان شهرداري تهران، تعيين شدند

شــهردار تهران روز سه شــنبه در بازديد از اداره كل رفاه و امور 
ايثارگران شــهرداري تهران با مديران و كاركنان اين اداره كل 
ديــدار و گفت وگو كرد. عليرضــا زاكاني در جريــان اين ديدار 
ضمن بررسي مهم ترين موضوعات و مسائل مرتبط با كاركنان 
در حوزه هــاي مختلفي ازجمله مســكن، خدمــات درماني، 
يكپارچه سازي  بيمه كاركنان و امور رفاهي دستوراتي را صادر 
كرد. شــهردار تهران همچنيــن ديروز در احكامــي جداگانه، 
سرپرســت  اداره كل فرهنگي و سرپرســت اداره كل سالمت 
شــهرداري تهران را منصوب كرد. در اين احكام محمدحسن 
جعفرزاده به عنوان سرپرست اداره كل فرهنگي شهرداري تهران 

تعيين شد. بنابراين او جايگزين محی الدين فاضليان شد.
 زاكاني در حكمي ديگر، حميد صاحب را به عنوان سرپرست اداره 
كل سالمت شــهرداري تهران منصوب كرد. پيش از اين زينب 

نصيري، مديركل سالمت شهرداري تهران بود.
همچنين با صدور حكمي، حســين اوجاقي را به عنوان رئيس 

سازمان ورزش شهرداري تهران منصوب كرد. 
اوجاقي، داراي مدرك دكتراي مديريت تربيت بدني از دانشگاه 
تهران و نايب رئيس و عضو هيأت رئيسه فدراسيون ووشو، عضو 
كميته ورزشكاران فدراســيون جهاني و مدير فني و سرمربي 
تيم ملي ووشو است. كسب 6مدال جهاني، 3مدال جام جهاني، 
5مدال آسيايي و بازي هاي آسيايي، در كارنامه افتخارات اوجاقي 
ثبت شده است. مدرك مربيگري بين المللي، دستياري كارلوس 
كي روش، سرمربي تيم ملي در جام جهاني ۲018 و عضويت در 
شوراي راهبردي سازمان ورزش شهرداري تهران در سال1395 
بخشي از ســوابق مديريتي و ورزشي اوســت.   پيش از اين امير 

محسني، رئيس سازمان ورزش شهرداري بود.

110دستگاه اتوبوس جديد تا اواســط آبان ماه وارد ناوگان اتوبوسراني پايتخت 
مي شود. معاون حمل  ونقل و ترافيك شهردار تهران ديروز در حاشيه جلسه شوراي 
شهر تهران به همشهري گفت: »اتوبوس ها تحويل شهرداري شده و در پاركينگ ها 

قرار دارند. قرار بود چهارم آبان مراســم افتتاحيه برگزار شود اما شهردار تهران 
دستور داد برنامه ريزي به گونه اي باشد كه اتوبوس ها بعد از مراسم افتتاح وارد ناوگان 
شده و خدمت رساني كنند. بنابراين الزم بود تجهيزاتي چون سيستم جي پي اس و 
كارتخوان روي آنها نصب شود و از اين رو تأخير يك هفته اي رخ داد و اواسط آبان ماه 

110دستگاه اتوبوس وارد ناوگان شده و خدمت رساني مي كنند.«

   هفته آينده ؛ 110دستگاه اتوبوس جديد در خيابان هاي تهران

   تذكر 4 عضو پارلمان شهري
در جلسه ديروز سيداحمد علوي، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران ضمن ابراز نارضايتي از آلودگي 
هواي پايتخت، تذكر خود را اينگونه مطرح كرد: »از ابتداي سال تا كنون تنها 2روز هواي پاك داشتيم و الزم است كه از 
نيروهاي راهنمايي و رانندگي بخواهيم جدي تر با خودروهاي آالينده برخورد كنند و در جريمه و توقيف خودروهاي فاقد 
معاينه فني عزم بيشتري داشته باشند.« او به آالينده بودن خودروهاي سنگين شهرداري به ويژه خودروهاي حمل زباله ها 
هم اشاره كرد و از مديريت شهري خواست اين موضوع را با جديت پيگيري كند. مهدي عباسي، رئيس كميسيون معماري 
و شهرسازي شوراي شهر تهران نيز به خاطر تعلل در ارائه اليحه بانك زمين تذكر داد و گفت: »شهرداري تهران به موجب 
تكاليف مصوبه برنامه 5ساله توسعه شهر و مصوبه طرح تفصيلي ويژه منطقه 22، مكلف بوده اليحه بانك زمين را به شورا 
ارائه دهد كه تا كنون اين اقدام انجام نشده است.« احمد صادقي، رئيس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي شهر تهران 
هم درخصوص اجرانشدن مصوبه هوشمند سازي  ثبت مشاركت ها و نحوه تشويق شهروندان گفت: »بيش از 8 ماه از اين 
مصوبه مي گذرد و براساس آن قرار بود بانك اطالعات شهروندي در درگاه تهران من بر مبناي تشويق خود اظهاري و تجميع 
بانك هاي اطالعاتي خدمات تفريحي، ورزشي، اجتماعي و فرهنگي توسعه پيدا كند اما هنوز كاري انجام نشده است.« ناصر 
اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران هم به بي عدالتي استخدام نيرو در شهرداري تهران تذكر داد و 
عنوان كرد: »در بازديدي كه از منطقه 9 داشتم متوجه شدم 70نيروي شركتي دارد كه در واحدهاي مختلف ستادي منطقه 
خدمت مي كنند و بين 5 تا 15سال سابقه  دارند و تحصيالتشان كارشناسي و كارشناسي ارشد و مرتبط با وظايف شهرداري 

است و برخي از آنها فرزندان شهروندان ايثارگر  هستند اما هنوز جذب شهرداري نشده اند.«
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حمله سايبري به پمپ بنزين ها؛ تجربه آمريكايي
ديروز مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي به اختالل ســايبري در شبكه سوخت آمريكا در 
17ارديبهشت امسال به عنوان نخستين چالش سايبري دولت بايدن اشاره و اعالم كرد: ممكن است 
يك دولت از نظر آفندي و پدافندي، صاحب قدرت باشد و نهادها و آژانس هاي پرشماري را نيز به اين 
منظور در نظر گرفته باشد، اما نامتقارن بودن جنگ سايبري سبب شود از يك گروه كوچك هكري 
شكست بخورد. اين شكست صرفا نبايد در تفاوت عرصه سايبر و در ديگر ميدان هاي قدرت خالصه 
شود و تصميم گيران را به انفعال بكشاند. سياستگذاري مبتني  بر نظام مندي و ارزيابي كارشناسانه 
مي تواند كاركرد و بهره وري نهادها را اثبات كند. اين گزارش تصريح مي كند: 2نكته مهم در مورد 
حمله باج افزارانه اين گروه هكري كه آن را با ديگر گروه ها متفاوت مي كند، اين است كه اوال براي 
نخستين بار در تاريخ جرائم سايبري است كه در حوزه زيست محيطي نيز اختالل ايجاد مي كند و 
اين خطر فزاينده حمله سايبري را گوشزد مي كند. نكته دوم آن است كه اين گروه حمله كننده، 
تاكنون دوبار اقدام به اعطاي كمك هاي مالي به گروه هاي خيريه كرده كه اين موضوع نيز ممكن 
است از يك شكل نوين از پولشويي خبر دهد. جمعه 17ارديبهشت ماه1400، يكي از خطوط انتقال 
سوخت شركت »كولونيال« آمريكا مورد حمله باج افزاري يك گروه هكري ساكن در اروپاي شرقي 
به نام »دارك سايد« قرار گرفت و از كار افتاد. در واكنش به اين حمله، ابتدا كل عمليات اين خط لوله 
متوقف شد تا سيستم هاي فناوري اطالعات پشتيبان اين خطوط لوله از حمالت سايبري دامنه دارتر 
بعدي مصون بمانند و در نتيجه، بيش از 10هزار پمپ بنزين در سراسر جنوب شرقي آمريكا به ويژه 
كارولينا، ويرجينيا و جورجيا با كمبود سوخت مواجه شدند. با توجه به نبود راننده و تانكر سوخت 
كافي براي انتقال آن حجم سوخت، كاهش سوخت بيش از يك هفته ادامه داشت و در نتيجه شركت 

مجبور شد 5ميليون دالر پول ديجيتال به گروه هكري »دارك سايد« پرداخت كند.

ث
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   رئيس جمهور در جلسه شوراي عالي آب
در اوج شرايط تنش آبي، جلسه ديروز شوراي عالي آب با حضور رئيس جمهور برگزار شد كه البته 
نتايج و جزئيات آن تا لحظه تنظيم اين گزارش به انتشــار نرسيد. جداي از اهميت برگزاري اين 
جلسه، حضور رئيس جمهور در اين نشســت نيز بر اهميت و خبرسازي آن مي افزايد؛ چراكه در 
8سال گذشته، مسئوليت برگزاري جلسه شوراي عالي آب با معاون اول رئيس جمهور بوده و رئيس 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم هيچ گاه در اين جلسات شركت نكرده بود.  آنگونه كه خبرگزاري ها 
خبر داده اند، دستور نخستين جلسه شوراي عالي آب در دولت سيزدهم درخصوص هواشناسي 
و پيش بيني بارش ها و سيالب و طرح هاي تأمين و انتقال آب در كشور است و بر اين اساس بعيد 
نيست در سايه وضعيت بسيار نامساعدي كه خشكسالي براي منابع آبي ايران ايجاد كرده است، 
بحث هاي مربوط به طرح های انتقال آب دريا به مناطق داراي تنش آبي در اين جلسه مورد بحث و 
بررسي قرار بگيرد؛ طرح هايي كه البته با انتقادات شديدي از سوي كارشناسان حوزه آب مواجه 
شده و برخي با مقايسه خشكسالي فعلي ايران با خشكسالي ايالت كاليفرنياي آمريكا، اين سؤال را 
مي پرسند كه چرا اين ايالت ثروتمند و داراي دانشگاه هاي معتبر كه پرجمعيت ترين ايالت آمريكا 
محسوب مي شود و بر كرانه اقيانوس آرام قرار دارد، در مواجهه با خشكسالي بي سابقه در قرن اخير 
بر تحقيقات دانشگاهي به منظور مقابله با كم آبي تمركز كرده و وعده آب ژرف يا شيرين سازي و 

انتقال پرهزينه و خسارت بار آب دريا را نداده است؟

عصر روز سه شنبه، سرانجام پس از 
چند ساعت اختالل عرضه بنزين 
به صورت آفالين با نرخ آزاد، از سر 

گرفته شد

ذخاير سدها آب رفت
در نخستين ماه از سال آبي جاري، فقط 36درصد ظرفيت 

سدها آب داشته است
آمارها از وخيم ترشــدن وضعيت ذخاير آبي سدهاي كشور حكايت دارد.  آب
براســاس آخرين داده هاي وزارت نيرو در ســي ام مهرماه امسال، درصد 
پرشدگي سدهاي كشور به 36درصد رسيده كه از افت 3درصدي ذخاير در 

مهرماه حكايت دارد.
به گزارش همشــهري، تا اينجاي كار كه 34روز از ســال آبي 1401-1400 مي گذرد، 
پيش بيني هاي سازمان هواشناسي درباره تداوم خشكسالي و كم بارشي در فصل پاييز 
درست از آب درآمده و به تشــديد تنش آبي دامن زده است. براســاس آخرين آمارها، 
ميانگين بارش هاي جوي ايران در 34روز اخير نســبت به ميانگين دوره هاي مشابه در 
53سال اخير 44درصد كمتر بوده و باعث شده بي سابقه ترين خشكسالي نيم قرن اخير، 

در پاييز1400 نيز امتداد پيدا كند.

وضعيت آبي سدها
آخرين اطالعاتي كه از وضعيت ذخيره آب در مخازن سدهاي كشور منتشر شده نشان 
مي دهد در آخرين روز از مهرماه امســال، از مجموع 50.5ميليارد مترمكعب گنجايش 
ســدها، حدود 18.21ميليارد مترمكعب آب در مخازن وجــود دارد و اين ميزان فقط 
36درصد ظرفيت مفيد سدها را شامل مي شــود. اين در حالي است كه در آخرين روز 
از سال آبي گذشته يعني 31شــهريور امسال، ذخاير ســدها به بيش از 19.5ميليارد 
مترمكعب معادل 39درصد مي رســيد. به عبارت ديگر، به واسطه كم بارشي پاييز، فقط 
در مهرماه امسال 1.3ميليارد مترمكعب از ذخاير سدها نســبت به شهريورماه كاسته 

شده است. 
ابعاد بحران خشكسالي وقتي آشكارتر مي شود كه آمارهاي فعلي سدها با آمارهاي مدت 
مشابه دوسال قبل مقايسه شود؛ آمارهايي كه پرشدگي مخازن سدها در شهريور1398 
را 55درصد اعــالم مي كند. آمارهــاي فعلي وزارت نيرو نشــان مي دهــد كه ذخيره 
18.21ميليارد مترمكعبي آب در سدها نســبت به ذخيره 25.17ميليارد مترمكعبي 
در مدت مشابه ســال حدود 27.6درصد كاهش دارد. از نكات قابل توجه در اين آمارها 
اين است كه به واسطه استمرار كم بارشي و خشكسالي در  ماه نخست از سال آبي جاري 
)مهر1400(، كل ورودي آب به ســدها معادل 1.09ميليارد مترمكعب برآورد شده كه 
نسبت به ورودي 1.5ميليارد مترمكعبي مهرماه پارسال 27درصد كاهش نشان مي دهد؛ 
اما در مقابل براي حفظ ذخاير اســتراتژيك آب و جلوگيري از وقوع بحران در ســدها، 
خروجي آب 41درصد كاهش پيدا كرده و از 3.53ميليارد مترمكعب در مهر1399 به 
2.08ميليارد مترمكعب در مهر امسال رسيده است. در اين وضعيت گرچه براي برخي 
مشتركان بدمصرف، سياست كاهش فشــار آب دريافتي اجراشده اما بخش قابل توجه 
كاهش خروجي آب سدها مربوط به سياست هاي انقباضي در رهاسازي آب كشاورزي 
بوده كه اين بخش را در بي ســابقه ترين خشكســالي نيم قرن اخير، با مشكالت جدي 
مواجه كرده است. براساس آمارهاي رسمي، در سايه خشكسالي شديد و سختگيري در 
رهاسازي آب كشاورزي، رشد اين بخش در سه ماهه نخست امسال به منفي 0.9 رسيده 

كه رقم كم سابقه اي محسوب مي شود.

حال و احوال بارندگي
در آن سوي تصوير دردناكي كه آمارهای وزارت نيرو از شرايط آبي سدهاي كشور ايجاد 
مي كند، آمارهاي مربوط به وضعيت بارندگي ها نيز از نامساعدبودن شرايط حكايت دارد. 
براساس اطالعات دفتر مطالعات پايه منابع آب وابســته به وزارت نيرو، ميانگين ارتفاع 
ريزش هاي جوي ايران از ابتداي سال آبي 1401-1400تاكنون )از اول مهر تا شامگاه 
3آبان1400( به 5ميلي متر رســيده كه گرچه نسبت به  مدت مشابه سال قبل تغييري 
نشان نمي دهد اما نسبت به ميانگين بارش در دوره هاي مشابه 53سال اخير از سقوط 
44درصدي بارندگي خبر مي دهد. به عبارت ديگر، در فصل پاييز همان خشكســالي و 

كم بارشي سال آبي قبل ادامه دارد و آسمان مثل قبل كم باران است. 
نكته قابل توجه در اين آمارها نيز اين است كه در سال آبي جاري، پراكندگي بارش هاي 
جوي مانند مدت مشابه ســال قبل نبوده و ثابت ماندن اوضاع از نظر آمار و ارقام مديون 
بارندگي هاي دو حوضه آبريز »درياي خزر« و »خليج فارس و درياي عمان اســت« كه 
ميزان بارش هاي اولي از اول مهر تا 3آبان 30درصد بيش از دوره مشابه در سال آبي قبل 
بوده و در حوضه دوم به بركت بارش هاي توفان حاره اي شــاهين در جنوب سيستان و 

بلوچستان، ميزان بارش ها 300درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

زنگ خطر كم آبي براي برق
بحران آب و كاهش ورودي سدها گرچه در نخستين گام به كاهش ذخيره آب و چالش 
تأمين آب شرب منجر شده اما در گام دوم زنگ خطر غيرفعال شدن نيروگاه هاي آبي را 
نيز به صدا درآورده اســت. به عنوان مثال، ذخيره آب در مخزن سد زاينده رود به حدود 
13درصد رسيده و كل موجودي آب در مخزن آن حدود 185ميليون مترمكعب برآورد 

مي شود كه عماًل در مقايسه با مصارف و تعهدات آبي اين سد رقم بسيار ناچيزي است. 
مسئوالن ســد زاينده رود به تازگي به رسانه ها گفته اند كه با كم شــدن ارتفاع آب سد 
زاينده رود، بيم آن مي رود كه اين نيروگاه از مدار توليد خارج شــود. نيروگاه برقابي سد 
زاينده رود روزانه 140مگاوات برق توليدي را وارد شبكه سراسري برق مي كند و پيش از 
اين نيز در سال97، يك بار به دليل ذخيره پايين سد زاينده رود از مدار توليد خارج شده 
بود. از سوي ديگر، خروج نيروگاه هاي برقابي از مدار توليد حتي در فصول غيرپيك، نياز 
كشور به فعاليت نيروگاه هاي برق حرارتي را افزايش مي دهد و با توجه به كمبود گاز در 
فصل سرما، اين نيروگاه ها ناچار به مازوت سوزي هستند و آلودگي هوا به عنوان يكي ديگر 

از پيامدهاي نامساعد متأثر از خشكسالي به جامعه تحميل خواهد شد.

پمپ بنزين هاي ايــران ديروز با  انرژی
شــوكي جدي مواجــه و عرضه 
ســوخت براي ســاعاتي به دليل 
اختــالل به وجود آمده متوقف شــد. اتفاقي كه 
هرچند مقامات وزارت نفت دليل آن را توضيح 
ندادند اما برخي خبرگزاري ها علت آن را حمله 
ســايبري اعالم كرده انــد. گزارش هاي ميداني 
حاكي است؛ ديروز پس از چند ساعت اختالل، با 
حضور فيزيكي كارشناسان اعزامي شركت  ملي 
پخش فراورده هاي نفتي در جايگاه هاي عرضه 
ســوخت، امكان بنزين زدن به صورت آفالين و 
البته با قيمت آزاد و به ازاي هر ليتر 3هزار تومان 

ازسر گرفته شد.
به گزارش همشهري، حوالي ظهر ديروز اختالل 
در عرضه بنزين در جايگاه هاي ســوخت همه 
را غافلگير كــرد به گونه اي كه صف هاي طوالني 
در پمپ بنزين ها تشكيل شــد، هرچند در ابتدا 
گفته شــد اختالل ايجاد شــده تنها مربوط به 
عرضه بنزين، با قيمت 1500تومان است و مردم 
مي توانند بنزين آزاد بزنند، اما در ادامه مشخص 
شد سيســتم نرم  افزاري جايگاه هاي سوخت، از 
مدار خارج شــده و توقف كامل در عرضه بنزين 

ايجاد شده است.
وزارت نفت در نخستين واكنش به اين اتفاق در 
ساعت 12و 55دقيقه با صدور اطالعيه اي رسمي 
از تالش هاي شــركت ملي پخش فراورده هاي 
نفتي ايران بــراي رفع اختالل پيــش آمده در 
سامانه هوشمند ســوخت خبرداد و اعالم كرد: 
در پي بروز مشكل فني ايجاد شــده در سامانه 
كارت هوشمند سوخت، از دقايقي پيش استفاده 
از كارت ســوخت در جايگاه هاي عرضه سراسر 
كشور دچار وقفه شده؛ اما طبق اطالعات به دست 
آمده شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران 
هم اكنون ســوخت گيري در بيشتر جايگاه هاي 
عرضه مشكلي ندارد و باوجود خارج شدن سامانه 
هوشمند سوخت از مدار، مردم مي توانند با قيمت 
آزاد سوختگيري كنند. در اطالعيه اين وزارتخانه 
تأكيد شــده بود: توقف فعاليت تعداد اندكي از 
جايگاه هاي عرضه ســوخت در سطح كشور كه 
به دليل بروز مشكل فني در ســامانه هوشمند 
سوخت ايجاد شده، موقتي است بنابراين تا رفع 
مشــكل فني از هموطنان تقاضا داريم صبوري 
كنند و اين اطمينــان داده مي شــود كه هيچ 
مشكلي براي ســهميه  سوخت هموطنان ايجاد 

نخواهد شد. 
ساعتي بعد احمد وحيدي، وزير كشور اعالم كرد: 
اختالل در ارائه خدمــات در بعضي از پمپ هاي 
بنزين ناشي از يك اشكال فني و سامانه اي است 
و به زودي رفع مي شــود. او تأكيــد كرد: هيچ 
برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين وجود ندارد، 

مردم هيچ نگراني نداشته باشند.
3ساعت بعد جليل ساالري، مديرعامل شركت 
ملي پخــش فراورده هــاي نفتي ايــران اعالم 
كرد: مشكل عرضه ســوخت در همه جايگاه ها 
به صورت دستي در حال رفع شدن است و تا چند 
ساعت آينده اين مشكل در سراسر جايگاه هاي 
عرضه سوخت برطرف مي شــود. او اعالم كرد: 
مشــكل در پي اختالل ارتباطي به وجود آمده 
ميان ســامانه هاي جايگاه هاي عرضه سوخت با 

سامانه مركزي پديد آمده كه اين چالش در حال 
بررسي و رفع است. او تأكيد كرد: براي رفع اين 
مشكل به صورت دستي در حال اقدام هستيم و 
سيستم آفالين داخل جايگاه ها عرضه سوخت 
را با نصب نرم افزار فعــال مي كنيم و ارتباط بين 
ترمينال و مركز در بعضي از جايگاه ها برقرار شد. 
ساالري تأكيد كرد: كارشناســان شركت ملي 
پخش فراورده هاي نفتي ايران در حال اعزام به 
جايگاه هاي عرضه سوخت سراسر كشور هستند 
و به تدريج، به تعداد جايگاه هاي عملياتي افزوده 

مي شود.
او در واكنش به مطرح شدن گزينه حمله سايبري 
در بعضي از رسانه ها گفت: اين مورد هم اكنون در 
حال بررسي است كه ببينيم آيا مشكل نرم افزاري 
يا حمله سايبري بوده است. ساالري با تأكيد بر 
اينكه تا چند ساعت آينده ســامانه فعال شده و 
مشكل عرضه سوخت در سراســر جايگاه هاي 
عرضه سوخت رفع مي شــود، گفت: هم اكنون 
به لحاظ جابه جايي و انتقال فراورده در كشــور 
مشكلي وجود ندارد و ذخيره سازي هاي فراورده 

به مقدار كافي وجود دارد.

تكذيب شايعات
درپي توقف فعاليت بعضي از جايگاه هاي عرضه 
ســوخت، روابط عمومي شــركت ملي پخش 
فراورده هاي نفتي هم در اطالعيه اي اعالم كرد: 
مشكل فني در سامانه هوشمند سوخت موقتي 
است و فراورده به ميزان كافي در انبارهاي نفت و 
جايگاه هاي عرضه سوخت وجود دارد. با اين حال 
شركت يادشده تأكيد داشت كه عرضه سوخت با 
قيمت دوم يعني به ازاي هر ليتر 300تومان در 
حال انجام اســت و هيچ گونه مشكلي در تامين 
بنزين و نفــت گاز جايگاه هاي عرضه ســوخت 
وجود ندارد و فراورده به مقدار كافي در انبارهاي 
نفت و جايگاه هاي عرضه ســوخت وجود دارد و 
هيچ گونه نگراني در اين باره متصور نيســت، در 
ضمن شايعات مربوط به افزايش قيمت سوخت 

نيز قوياً تكذيب مي شود.

ايست كامل به پمپ بنزين ها
درحالي كه مديران وزارت نفت تأكيد داشــتند 
اختالل ايجاد شده فقط مربوط به عرضه بنزين با 
قيمت يارانه اي است و مردم مي توانند با نرخ آزاد 
ســوخت گيري كنند، هم ايرنا و هم صداوسيما 
در گزارش هاي خود خبــر دادند پمپ بنزين ها 
به طور كامل تعطيل است و حتي امكان دريافت 
بنزين به نرخ آزاد نيز وجود ندارد. علي فروزنده، 
سخنگوي وزارت نفت پيش از اين با بيان اينكه 
سامانه كارت ســوخت از مدار خارج شده است، 
گفته بود؛ سهميه ها حفظ خواهد شد، زيرا سامانه 

آفالين است. او تأكيد كرد: كارشناسان در حال 
رفع مشكل هستند.

عرضه آفالين بنزين
سرانجام تصميم گرفته شــد براي رفع مشكل، 
كارشناسان شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي 
ايران به جايگاه هاي عرضه سوخت اعزام شوند تا 
اين جايگاه ها به صورت آفالين راه اندازي شوند. 
اقدامي كه پس از چند ساعت باعث آغاز تدريجي 
برخي پمپ بنزين ها در تهران و ديگر شهرهاي 
ايران شده و مشخص نيست كه شرايط چه زمان 

به شكل سابق بازمي گردد.
رئيس مركز داده ســامانه هوشــمند سوخت 
با اشــاره به رفع مشــكالت ســوختگيري در 
پمپ بنزين ها گفت: تا چند ساعت آينده بيش از 
70درصد از جايگاه هايي كه امكان عرضه سوخت 
دارند، راه اندازي و فعال خواهند شــد. شــهرام 
رضايي افزود: در اين زمينه راهكار موازي داريم، 
برخي از جايگاه ها به ترتيــب به صورت خارج از 
سامانه و خارج از سهميه بندي در حال راه اندازي 
هستند تا بتوان سوخت رساني با قيمت آزاد و به 
نرخ 3هزار تومان انجام شود، همچنين بعد از رفع 

مشكل، دوباره سهميه بندي فعال خواهد شد.
او در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه به چه دليل 
سوخت رساني به صورت آزاد در برخي از جايگاه ها 
انجام نشده است، گفت: كارشناسان بايد به طور 
حتم به جايگاه ها مراجعه كنند و سيستم سامانه 
هوشمند سوخت از مدار خارج شود تا از اين طريق 
اجازه داده شود سوخت گيري خارج از سامانه با 
قيمت باالتر انجام شود.به گفته رئيس مركز داده 
سامانه هوشمند سوخت، به تدريج كارشناسان 
به جايگاه ها مراجعه مي كنند و مشكل را برطرف 
خواهند كرد. او افزود: از مردم تقاضا داريم تا اگر 
جايگاهي بســته اســت و امكان سوخت رساني 
نيســت تجمع نكنند و به ديگــر جايگاه ها كه 

راه اندازي شده اند، مراجعه كنند.

فروش بنزين به شرط پول نقد
محسن منصوري، اســتاندار تهران هم از امكان 
فروش بنزين به شرط پرداخت پول نقد در روز 
گذشته خبر داده بود كه نشان مي دهد كه درپی 
اختالل ايجاد شده حتي سامانه پرداخت هزينه 
سوخت با كارت بانكي هم مختل شده بود. او در 
مورد وضعيت پمپ بنزين ها در اســتان تهران 
گفت: مشــكل نرم افزاري در ســامانه هوشمند 
ســوخت به وجود آمده كه در اســرع وقت حل 
مي شــود. وي ادامه داد: هرچند فروش بنزين با 
كارت سوخت دچار مشكل نرم افزاري شده؛ اما 
اكنون فــروش بنزين آزاد به صــورت نقدي در 

جايگاه هاي سوخت انجام مي شود.

جوسازي خبري با چاشني آبان
به گزارش همشــهري، اختالل در عرضه بنزين 
جايگاه هاي ســوخت هرچند بــا انفعال موقت 
مديران وزارت نفت مواجه بود تا جايي كه وزير 
كشــور را به واكنش واداشــت، اما در اين حال، 
جوسازي خبري مبني بر احتمال افزايش قيمت 
بنزين را به همراه داشت. همزماني اين اتفاق با 
سالگرد افزايش قيمت بنزين در آبان سال98و 
شكل گيري اعتراض ها، اين فرضيه را تقويت كرد 
كه ممكن است دولت بخواهد قيمت را افزايش 
دهد. اين شايعه در هفته گذشته هم مطرح شده 
بود اما مسئوالن دولتي به صراحت اعالم كرده اند 
نه تنها برنامه اي بــراي افزايش قيمت بنزين در 
سال جاري ندارند بلكه در ســال آينده هم اين 

اتفاق رخ نخواهد داد.

حمله سايبری به سامانه سوخت  تاييد شد
مركز ملی فضــای مجازی درخصــوص حمله 
سايبری به ســامانه هوشمند ســوخت كشور 
اطالعيه داد. به گزارش مهــر، مركز ملی فضای 
مجازی درخصوص حمله ســايبری به سامانه 
هوشمند سوخت اعالم كرد: به اطالع هموطنان 
گرامی می رساند، ساعت 11 صبح روز سه شنبه 
)ديروز( مركز افتا گزارشــی درخصوص حمله 
سايبری به سامانه هوشمند سوخت كشور اعالم 
كرده و به تبــع آن جايگاه هــا در ارائه خدمات 
سوخت رســانی از مدار خارج شدند.در همين 
راستا، دستگاه های ذيربط در حال رفع مشكل 
ايجاد شده می باشند و تا ساعاتی ديگر خدمات 

سوخت رسانی به حالت عادی برخواهد گشت.

سوخت،  رفت و برگشت

 علي ابراهيمي
خبرنگار

در گفت وگوي همشهري با رئيس شوراي تأمين كنندگان دام كشور اعالم شد

پيش شرط هاي تثبيت يا افزايش قيمت گوشت
تازه تريــن آمارها از 
رشد توليد و كشتار 
دام پرواري، افــت 20تا 30هــزار توماني قيمت دام 
زنده و رشــد عرضه انواع گوشت گوسفندي، گاوي و 
گوساله در 2هفته اخير حكايت دارد. تازه ترين گزارش 
مركز آمار ايران از عملكرد كشتارگاه هاي رسمي در 
شهريور1400 در مقايســه با ماه مشابه سال13۹۹ نيز 

نشان دهنده افزايش 40درصدي مقدار عرضه گوشت قرمز است. با اين حال قيمت 
خرده فروشي گوشت قرمز در بازار همچنان باال مانده است. با منصور پوريان، رئيس 
شوراي تامين كنندگان دام كشور در مورد شرايط توليد و عرضه و بازار گوشت قرمز 

گفت وگو كرده ايم.

وضع تامين دام در نيمه دوم امسال نسبت به 6 ماه نخست چه تغييري كرده 
است؟

شرايط تامين دام تغييري نكرده، فقط با اندكي رشد در زايش های پاييزي همراه بوده است. اما 
مشكالت دامداران در زمينه گران شدن نهاده ها، خشكسالي و كم آبي، نبود بازار مناسب براي 
توليد و تأثير شيوع بيماري كرونا بر توليد و بازار گوشت قرمز همچنان ادامه دارد و دامداران 
را تحت فشار قرار داده است. از سوي ديگر ميزان كشتار دام پرواري و مولد به دليل شرايط بد 
اقتصادي دامداران افزايش يافته است. صنعت دامپروري از چند ماه پيش وارد مرحله زيان دهي 
شده، دامداران به جاي كسب سود و داشتن انگيزه اقتصادي تنها به فكر رها شدن از گله خود 
حتي با كشتار دام هاي مولد به قيمت پايين هستند. قرار بود اقداماتي براي خروج دامداران 
از زيان مانند آزاد شدن صادرات دام زنده حمايتي گوشت مازاد انجام شود كه اقدام درستي 

انجام نشده است.
چرا صادرات دام زنده با وجود مصوبه وزارت جهادكشاورزي اجرايي نشده، 

حتي اخيرا محموله دام صادراتي از روسيه برگشت خورده است؟
صادرات دام زنده از 17تيرماه امسال تاكنون متوقف مانده، مصوبه اي كه چندي پيش براي 
آزادسازي صادرات دام زنده ابالغ شد نيز در چرخه ديوان ساالري اداري گرفتار شده و هنوز 
اجرايي نشده است. در مورد علت برگشت خوردن محموله دام صادراتي از روسيه اطالعات 
كافي ندارم. اكنون با مازاد 6تا 7ميليون راس دام سبك و 250هزار راس سنگين مواجه ايم 
كه علت دام مازاد نيز آن اســت كه دام بايد در فصل هاي گذشته كشتار مي شده اما به دليل 
شرايط بد اقتصادي و افت تقاضاي خريد در بازار اين ميزان دام سبك و سنگين روي دست  

دامداران مانده است.
چرا با وجود كاهش قيمت دام ســبك زنده به 35تا 40هزار تومان، قيمت 

خرده فروشي گوشت گوسفندي همچنان باال مانده است؟ 
متأسفانه در 3هفته اخير به دليل نبود تقاضا و افزايش عرضه دام و گوشت قرمز شاهد كاهش 
قيمت 15تا 20هزار توماني قيمت هر كيلوگرم دام زنده بوده ايم. به نحوي كه ديروز-سه شنبه- 
قيمت هر كيلوگرم بره نر زنده كشــتاري به 53هزار تومان و نرخ هر كيلوگرم گوساله زنده 
كشتاري به 51هزار تومان رسيده اســت. اين در حالي است كه قيمت هر كيلوگرم دام زنده 
بايد بيش از 60هزار تومان باشد. با قيمت كنوني دام زنده بايد قيمت هر كيلوگرم گوشت الشه 
گوسفندي و گوساله در محدوده 105تا 110هزار تومان باشد كه نرخ خرده فروشي اين دو نوع 
گوشت با احتساب سود خرده فروشي10درصدي توزيع كنندگان، حداكثر قيمت خرده فروشي 

گوشت الشه گوسفندي و گوساله بايد 130تا 135هزار تومان باشد.
علت تغييركنوني فاصله 20هزار توماني قيمت خرده فروشي قبلي گوشت 

گوساله به نفع گوشت گوسفندي چيست؟
تا 15روز پيش به دليل رشد تقاضاي ناشي از درصد كمتر چربي و استخوان گوشت گوساله 
قيمت اين نوع گوشت نسبت به گوشت گوسفندي فاصله اي 20تا 30هزار توماني داشت اما از 
2هفته پيش به دليل كاهش تقاضاي گوشت گوساله اين فاصله به نفع گوشت گوسفندي تغيير 
كرده و قيمت هر كيلوگرم گوشت ران گوســاله با 20هزار تومان كاهش به 140تا 150هزار 
تومان و قيمت هر كيلوگرم گوشت شقه گوســفندي به 135هزار تومان و نرخ هركيلو ران 

گوسفندي به 165هزار تومان رسيده است.
به نظر شما عامل اصلي كاهش نيافتن قيمت خرده فروشي گوشت گوساله و 

گوسفندي چيست؟
بايد بپذيريم كه بازار گوشت قرمز تابع شــرايط خاص خود است، به نحوي كه فاصله قيمت 
انواع الشه گوشت قرمز گوسفندي و گوســاله در مرحله قطعه بندي با افزايش چشمگيري 
مواجه مي شود. فروشندگان قيمت هايي را براي قطعات مختلف گوشت تعريف مي كنند كه با 
قيمت الشه گوسفندي و گوساله هيچ تناسبي ندارد با اين قيمت ها مصرف كنندگان از خريد 
گوشت ناتوان و توليد كنندگان نيز زيان مي بينند و فقط عده اندكي كه همان سيستم هاي 
خرده فروشي قصابي است سودهاي كالني را به جيب مي زنند. با اين روند قيمت هر كيلوگرم 
گوشــت ران گوســاله پاك شــده قطعه بندي به 170تا 180هزار تومان و گوسفندي ران 
گوســفندي به 160تا 170هزار تومان افزايش مي يابد. متأسفانه بازار اقالم كااليي در ايران 
عادت بدي دارد؛ فروشندگان در مقابل كاهش قيمت ها مقاومت مي كنند و قيمت هاي كنوني 
در بازار خرده فروشي گوشت واقعا اجحاف در حق مصرف كنندگان است. اين فروشندگان سعي 
در باال نگه داشتن قيمت ها دارند قيمت گوشــت از مرحله توليد تا قطعه بندي هاي مختلف، 
افزايش بي رويه اي را تجربه مي كند درحالي كه بايد گوشت به صورت قطعات كامل عرضه شود 
تا فاصله قيمتي الشه و قطعه بندي گوشت كاهش يابد. قيمت تمام شده هر كيلوگرم گوشت 
شقه گوساله 110هزار تومان است كه با احتساب سهم 20درصدي بي استخوان كردن گوشت 
گوساله، نرخ هر كيلوگرم گوشت ران گوســاله بدون استخوان بايد حداكثر 140هزار تومان 

باشد اما اين نرخ در مرحله قطعه بندي به 170تا 180هزار تومان افزايش مي يابد.
وظيفه برخورد با گرانفروشــي و رفع فاصله قيمت توليد تا خرده فروشي 

گوشت با چه دستگاهي است؟
سيستم هاي نظارتي متعددي مانند سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان براي 
برخورد با اينگونه تخلفات وجود دارد اما متأسفانه اقدام قاطعي در اين زمينه انجام نمي شود. 
بااين شرايط مردم بهترين ناظران بازار هستند و بايد با پرهيز از خريد گوشت قطعه بندي و 

بسته بندي شده، از گرانفروشي جلوگيري كنند.
با اين شرايط چشم انداز بازار گوشت در نيمه دوم امسال چگونه خواهد بود؟

درصورتي كه برنامه هاي حمايتي وزارت جهادكشــاورزي مانند صادرات دام زنده و خريد 
حمايتي براي رساندن گوشت قرمز با نرخ و كيفيت مناسب به دست مصرف كننده اجرايي شود 
نه تنها مشكلي در نيمه دوم امسال نخواهيم داشت بلكه مشكالت كنوني صنعت دامپروري 
نيز مرتفع خواهد شد اما اگر اين برنامه ها اجرا نشود خيلي از دامداران از چرخه توليد خارج 
مي شوند و اگرچه امسال مشكلي براي تامين گوشت نخواهيم داشت اما قطعا در سال آينده 

با كاهش توليد و عرضه و افزايش چشمگير قيمت انواع گوشت قرمز مواجه خواهيم شد.
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   واردات برنج آزاد شد
برنج كاران ايراني با توليد دست كم 2ميليون تن برنج در سال تامين دوسوم نياز كشور را بر عهده دارند و يك سوم مابقي با 
واردات برنج از هند، پاكستان و تايلند تامين مي شود. هرسال همزمان با فصل برداشت برنج در شمال كشور براي حمايت از 
توليد داخلي واردات برنج به كشور وارد فاز ممنوعيت فصلي مي شود. امسال زمانبندي اين ممنوعيت با توجه به پيش بيني ها 
درباره كاهش 20درصدي توليد به دليل خشكسالي از يك سو و افت شديد ميزان واردات نسبت به مدت مشابه سال هاي قبل 
از سويي ديگر، با حرف و حديث هايي همراه بود و پس از هشدار گمرك در زمينه كاهش ذخاير برنج، واردكنندگان از دولت 
خواستند ممنوعيت فصلي با توجه به نياز كشور لغو شود. اين پيشنهاد مورد قبول واقع نشد و در عوض دولت با توزيع يكصد 
هزار تن برنج وارداتي تالش كرد جلوي رشد بي رويه قيمت را در بازار بگيرد. حال از ابتداي آبان ماه اين ممنوعيت فصلي 
لغو و ثبت سفارش واردات آزاد اعالم شده است. روز دوشنبه، رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از 
لغو ممنوعيت ثبت سفارش و واردات فصلي برنج از ابتداي آبان ماه به منظور تامين نياز كشور و تنظيم بازار خبر داد. عباس 
تابش شرايط حساس كشور و كمبود منابع آبي و از طرفي ضرورت تامين امنيت غذايي كشور را از اهم موضوعات مطروحه 
در دولت دانست و اعالم كرد: به لحاظ ضرورت تامين نياز كشور و تنظيم بازار آن و طي هماهنگي هاي به عمل آمده، ثبت 

سفارش برنج شروع شده و در اين ارتباط واردكنندگان مي توانند اقدام كنند.
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آمار ها نشــان مي دهــد از يك طرف  بورس
درآمد هاي ارزي دولت، طبق گزارش 
بانك مركزي، در حال افزايش است و از 
طرف ديگر قیمت دالر در ســامانه نیمــا، كه مبناي 
محاســبات در بورس اســت، تمايل زيادي به صعود 
ندارد. به نظر مي رسد اين دو سیگنال مي تواند آينده 

بازار سهام را در روز هاي آينده تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش همشهري، شاخص بورس تهران همبستگي 
زيادي با نوسان هاي قیمت ارز دارد؛ به طوري كه هر 
نوع نوســان قیمت ارز بالفاصله شاخص هاي بورس 
را تحت تأثیر قــرار مي دهد. آنطور كــه تحلیلگران 
مي گويند همان قدر كه شاخص هاي بورس از قیمت 
دالر تأثیر مي پذيرند، نرخ دالر نیز خود از عوامل ديگر 
تأثیر مي پذيرد. به زعم كارشناسان، آينده قیمت ارز 
دربلندمدت به نــرخ تورم و دركوتاه مــدت به آينده 

مذاكرات هسته اي وابسته است. 
چنانچه نشانه هاي كاهش تورم در بلندمدت نمايان 
شود و انتظارات تورمي فروكش كند، مي توان امیدوار 
بود كه قیمت دالر با ثبات مواجه شــود و نوسان هاي 
صعودي آن محدود شود. تحلیلگران همچنین اعتقاد 
دارند مذاكرات هســته ای نیز در كوتاه مدت مي تواند 
بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد. هر نوع كاهش تحريم ها 
مي تواند جريان ورود ارز را به كشــور تقويت كند و به 
افت قیمت دالر منجر شود اما تداوم تحريم ها و افزايش 
فشــار هاي اقتصادي علیه ايران مي تواند به كاهش 
ذخاير ارزي بانك مركزي منجر شود كه اين مي تواند 

رشد قیمت دالر را به دنبال داشته باشد.
در چنین شرايطي 2ســیگنال مهم در بازار ارز ظرف 
چند روز گذشــته به بازار مخابره شــده كه احتماال 
محدود تر شــدن روند صعودي قیمت دالر را بیشتر 
كرده و داليل نزول بازار ســهام را ظرف 2 ماه گذشته 

توضیح مي دهد.

2سيگنال ارزي
بانك مركزي در تازه ترين گــزارش خود اعالم كرده 
اســت حجم درآمد هاي ارزي ايران از محل صادرات 
نفت و فرآورده هاي نفتي در بهار امسال به 9میلیارد 
دالر نزديك شــده اســت. اين میزان درآمد ارزي از 
محل صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي تقريبا 2برابر 
درآمد هاي ارزي ايران در بهار سال گذشته است. اين 
اطالعات نشان مي دهد درصورت تداوم وضع موجود 
و فروش 9میلیارد دالر نفــت و فرآورده های نفتي در 

هر فصل احتماال جمع كل درآمد هاي ارزي ايران در 
پايان سال جاري به مرز 36میلیارد دالر خواهد رسید 
كه 72درصد بیشتر از درآمد هاي نفتي سال قبل است. 
حتي برخي كارشناســان برآورد مي كنند درصورت 
افزايش قیمت و حجم صادرات، درآمدهاي ارزي ايران 
در سال جاري از اين رقم نیز فراتر رود. طبق آمارهاي 
موجود، پارســال جمع كل درآمدهاي ارزي ايران از 
محل نفت و فرآورده هاي نفتــي 21میلیارد بود. در 
طول 4سال  گذشته به دلیل وقوع تحريم هاي اقتصادي 
آمريكا درآمدهاي نفتي ايران به شــدت كاهش يافته 
اما به نظر مي رسد با افزايش قیمت انرژي در جهان و 
كاهش اثرات تحريم، درآمدهاي نفتي ايران در حال 

افزايش است.
اين افزايش درآمد هاي نفتي اين امیدواري را ايجاد 
كرده  كه منابــع ارزي دولت افزايــش يابد. افزايش 
ذخاير ارزي دولت مي تواند به سرعت بر قیمت دالر 
تأثیر بگذارد و به كاهش قیمت دالر منجر شود. يكي 
از داليل نوسان هاي ارزي دولت به ويژه از سال1397 
تاكنون كاهش ذخاير ارزي دولت به دلیل تشــديد 
تحريم  ها بود كه موجب شــد قیمــت دالر با صعود 
زيادي مواجه شود. از نظر اقتصادي بین میزان ذخاير 
ارزي بانك مركزي و قیمت دالر رابطه عكس وجود 

دارد؛ به طوري كه با كاهش اين ذخاير امكان رشــد 
قیمت دالر بیشتر مي شــود به ويژه آنكه اين كاهش 
عرضه با افزايش تقاضا نیز همراه باشــد؛ مشابه آنچه 
در سال1397 بعد از خروج آمريكا رخ داد و به رشد 
افسار گســیخته قیمت دالر از ارديبهشت تا مهر ماه 

همان سال منجر شد.
حاال اما با افزايش درآمد هاي نفتي اين امیدواري ايجاد 
شــده  كه قیمت ارز در میان مدت با افت مواجه شود، 
به ويژه آنكه به دلیل بحران انرژي در جهان قیمت نفت 
به 86دالر افزايش يافتــه و مطابق پیش بیني برخي 
مؤسسات بین المللي مي تواند اين قیمت  حتي از مرز 

90دالر هم فراتر رود.

سيگنال دوم
ســیگنال مهم ديگري كه به بازار سهام از ناحیه بازار 
ارز صادر شــده، روند قیمت دالر در سامانه نیماست. 
اطالعات موجود نشــان مي  دهد با وجود نوسان هاي 
بازار آزاد، قیمت دالر در سامانه نیما به صعود تمايل 
كمتري پیدا كرده، شايد به اين دلیل كه حجم عرضه 
ارز در سامانه نیما در حال افزايش است. سامانه نیما 
محل تبادل ارز میان صادر كننده ها و وارد كننده هاست. 
صادركننده ها ارزهاي تكلیفي خود را در اين سامانه 

عرضه مي كنند و واردكننده هــا منابع ارزي خود را از 
اين سامانه تامین مي كنند. به نظر مي رسد با كاهش 
فشار تحريم ها، محدوديت هاي ارزي كاهش يافته و 
صادركننده ها منابع ارزي بیشتري وارد بازار مي كنند. 
اين موضوع به ويژه ظرف چند هفته گذشــته شدت 
بیشــتري پیدا كرده و به نزول قیمت دالر در سامانه 

نیما منجر شده است.
به لحاظ اقتصادي قیمت دالر در سامانه نیما مبناي 
محاســبات اقتصادي فعاالن بازار ســرمايه است و 
هر نوع نوســان در اين بازار روي بازار ســرمايه تأثیر 
مي گذارد. علت اين  است كه مبناي نرخ تسعیر ارز در 
صورت هاي مالي شــركت هاي بورس، قیمت دالر در 
سامانه نیماست و درآمدهاي ارزي شركت هاي بورس 
به ويژه شركت هاي صادرات محور تابعي از نوسان هاي 
قیمت ارز در سامانه نیماست. در چنین شرايطي به نظر 
مي رسد درصورت تداوم نزول قیمت ارز در سامانه نیما 

شاخص هاي بورس نیز با نزول مواجه شوند. 
اين موضــوع توضیح مي دهد كه چرا شــاخص هاي 
بورس در طول 2 ماه گذشته به نزول تمايل زيادي پیدا 
كرده اند. اكنون پرســش اين است كه با وجود صدور 
چنین سیگنال هايي از بازار ارز، بازار سهام در روز هاي 

آينده چه مسیري را دنبال خواهد كرد؟

افزايش درآمد هاي نفتي و نوسان هاي دالر در سامانه نیما مي تواند آينده بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد
2سيگنال ارزي براي آينده بازار سهام

تداوم كاهش قيمت گوشت بوقلمون 
قیمت گوشت بوقلمون در میادين میوه و تره بار تهران  تره  بار
كاهش يافت. به گزارش همشهري، روند كاهش قیمت 
گوشــت بوقلمون در میادين میوه و تره بار شهرداري 
تهران كه از نیمه هاي بهار آغاز شد و در تابستان تداوم يافت، در مهرماه 
هم ادامه پیدا كرد و آخرين قیمت هاي اعالمي براي اين كاال 9درصد از 
نرخ هاي شهريورماه پايین  تر است. قیمت گوشت بوقلمون بعد از جهش 
32درصدي در ابتداي سال، از اواخر ارديبهشت روند كاهشي به خود 

گرفت و در آخرين تغییر قیمت تا پیش از پايیز، 9درصد ارزان تر شد.
 نرخنامه جديد سازمان میادين میوه و تره بار شهرداري تهران نشان 
مي دهد بعد از كاهش 8درصدي در مرداد و 9درصدي در شهريور، حاال 
باز هم 9درصد كمتر شده و مجموع تغییر قیمت اين كاال در مقايسه 
با ارديبهشت بین 27 تا 29درصد ارزيابي مي شود. هر كیلوگرم ران با 
پوست بوقلمون هم اكنون با قیمت 52.000تومان در میادين به فروش 
مي رسد درحالي كه قیمت اين محصول در ارديبهشت 67.200تومان 
بود. هر كیلو الشه بوقلمون نیز كه ارديبهشت ماه در آستانه 50هزار 

تومان بود حاال با قیمت 38.000تومان به فروش مي رسد. 
هم اكنون گران ترين محصول بوقلمون در میادين مغز ران بدون پوست 
و استخوان اســت كه هر كیلوگرم آن 74.400تومان قیمت خورده 
است. بوقلمون از معدود محصوالتي است كه برخالف ساير اقالم در 
ماه هاي اخیر قیمت آن در میادين روند كاهشي داشته است. روند تغییر 
قیمت محصوالت مختلف بوقلمون در میادين میوه وتره بار در جدول 

پیوست اين مطلب قابل مشاهده است.

قيمت بوقلمون قطعه بندي شده در ميادين ميوه و تره بار تهران

ارديبهشتنام و مشخصات 
كيلو / تومان

شهريور
 كيلو / تومان

آبان 
كيلو / تومان

67.20056.70052.000ران با پوست و استخوان
72.60061.20057.000ساق با پوست

61.30051.80048.200سينه بدون بال و گردن - با پوست
95.10080.10074.400مغز ران بي پوست و استخوان

78.00065.70061.100سينه بدون بال و گردن - بدون پوست
93.20074.40073.000فيله بسته بندي

21.10018.20017.100بال بدون نوك بال
58.90049.70046.300ران با پوست و استخوان - با استخوان كمر
74.50062.90058.500ران بدون پوست با استخوان - بدون استخوان كمر

48.00040.00037.000شقه الشه باالي 15كيلوگرم
49.00041.10038.000شقه الشه زير 15كيلوگرم

49.10041.50038.700سينه با بال و گردن
27.50023.50022.000گردن بدون پوست

آينده بورس 
تحلیلگران معتقدند با وجود نوســان هاي مقطعي، 
محاسبه نرخ دالر با توجه به اثر پذيري كه اين متغیر 
از عوامل سیاسي و اقتصادي دارد، دشوار است و اين 
احتمال كه قیمــت دالر تحت تأثیر عوامل خارجي با 
رشد مواجه شود و به صعود شاخص هاي بورس منجر 
شود هم وجود دارد. اشــاره تحلیلگران به سرنوشت 
نامعلوم مذاكرات هسته اي است كه درصورت شكست 
مي تواند اثر افزايش درآمدهــاي نفتي را بر قیمت ارز 

خنثي كند و به رشد قیمت دالر منجر شود.
سینا عنايت اللهي، كارشناس بازار سرمايه در اين باره 
گفت: با توجه به آينده مذاكرات هسته اي خوش بیني 
چنداني نســبت به كاهش قیمت ارز وجــود ندارد، 
بنابراين نمي توان خیلي امیدوار بــود كه قیمت ارز 
كاهش يابد. او افزود: دلیل اصلي نزول شــاخص  هاي 
بورس و حال بد بازار كمبود نقدينگي است كه موجب 
شده ســاير پارامتر هاي اثرگذار بر روند بازار سرمايه 
ناديده گرفته شــود. به گفته او، نــرخ ارز در بازار آزاد 
هم اكنون در محدود 27 تا 28هزار تومان در نوســان 
است و انتظار مي رود میزان درآمد شركت هاي بورس 
در گزارش هاي 9ماهه افزايش يابد كه مي تواند بر بازار 

سهام تأثیر زيادي داشته باشد.
امیرعلي امیرباقري، كارشــناس بازار سرمايه با بیان 
اينكه داليل نزول شاخص هاي بورس ناشي از ابهام در 
شاخص  هاي اقتصادي و اثر گذاري نرخ ارز است، گفت: 
نرخ ارز ازجمله مسائل اثرگذار بر روند فعلي معامالت 
بازار سرمايه است. اكنون چند سناريو در میان فعاالن 
بازار براي نرخ ارز متصور است، از آنجا كه فعاالن بازار 
ســرمايه از روند قیمت ارز تحلیل درســتي ندارند، 
بنابراين قادر به پیش بیني میان مدت و بلند مدت نرخ 
ارز نیستند و نمي توانند اثر اين پیش  بیني را بر قیمت 

و سوددهي شركت ها بررسي كنند.
به گفته او، اكنون سهام شــركت هاي صادرات محور 
و ســودمحور به دلیل نبود تحلیل دقیق از نرخ ارز با 
فشار فروش مواجه هســتند. او با بیان اينكه قیمت 
ارز از عوامل داخلي و خارجــي تأثیر مي پذيرد، ادامه 
داد: رشد اقتصادي نزديك به صفر در طول سال هاي 
گذشته موجب شده نقدينگي در بخش تولید جذب 
نشود درحالي كه نقدينگي با رشد زيادي مواجه شده 
است. در چنین شرايطي انتظار اين است كه قیمت ارز 
در يك كانال صعودي میان مدت حفظ شود و همین 
موضوع به تورم در كلیت اقتصاد منجر مي شــود. او 
توضیح داد: با كاهش انتظارات تورمي، فشــار فروش 
بر بازارهاي دارايي بیشتر مي شــود در نتیجه میزان 
كارايي شركت ها اهمیت بیشتري پیدا خواهد كرد و 
اين موضوع موجب مي شود شركت هاي با كاركرد باال 
مورد توجه سهامداران قرار بگیرند و مي توان نسبت به 

رشد سهام آنها در بازار امیدوار بود.

همزمان با افزايش قیمت هر كیلوگرم برنج  بازار
ايراني تا مرز 60هزار تومان، مدت هاست 
كه ديگــر دســت بخــش زيــادي از 
مصرف كنندگان، به برنــج مرغوب و گران قیمت ايراني 
نمي رســد. گرانــي برنج، عــالوه بر اينكه بخشــي از 
مصرف كنندگان را به مصرف انواع برنج وارداتي واداشته، 
زمینه ساز تقلب و سوءاستفاده هم شده است. بحث تقلب 
در برنج موضوع جديدي نیســت، اما ايــن موضوع در 
سال هاي اخیر ابعاد گسترده تري به خود گرفته و صداي 

تولیدكنندگان را هم درآورده است. 
دبیر انجمن تولیدكنندگان برنج كشور در گفت وگو با 
همشهري گراني را تنها دلیل افزايش تخلفات مي داند 
و معتقد اســت كه »وقتي برنج گران مي شــود، تقلب 
هم پشت ســر آن مي آيد.« جمیل علیزاده شايق ادامه 
مي دهد: » 10سال است كه مي گويیم برنجي كه از شمال 
به ديگر شهرها مي رود، بسیار گران تر از چیزي است كه 
بايد به مشتري  فروخته  شــود، اما اگر اين برنج همان 
برنجي بود كه از شمال آمده بود، باز مي شد گراني آن را 
به حساب حمل ونقل و ديگر هزينه ها گذاشت، اما موضوع 
اين است كه آنچه با قیمت باال به مردم فروخته مي شود، 
برنج تقلبي است.« به اعتقاد اين مقام صنفي، خرده برنج 
موجود در گوني هاي برنج از شمال تا تهران و ديگر مراكز 
استان ها، 5برابر مي شود و حجم زيادي از گوني هاي برنج 
را ارقام بي كیفیت تشكیل مي دهد؛ »برنجي كه در مراكز 
استان هاي كشور توزيع مي شود از يك سو به جاي 2تا 
3درصد، تا 10درصد خرده برنج دارد و از سوي ديگر به 
هیچ عنوان چیزي نیست كه روي گوني برنج نوشته شده 
است؛ چراكه وقتي برنج گران مي شود، افراد براي سود 
بیشــتر برنج  بي ربط و بي كیفیتي را كه در حالت عادي 
به طور مثال كیلويي 13هزار تومان مي فروشند با برنج 
درجه يك 40هزار توماني مخلوط مي كنند و با قیمت 

برنج مرغوب به مردم مي فروشند.« 

اسكناس 7هزارتوماني چاپ كردند
گزارش هاي متعددي از تقلب در فروش برنج در رسانه ها 
منتشر شده، اما اين گزارش ها هیچ گاه به ساماندهي بازار 
برنج منجر نشده است. دبیر انجمن تولیدكنندگان برنج 
مي گويد: »ســازمان هاي نظارتي يا خوابند يا خودشان 
را به خواب زده اند؛ هرچه ما فرياد مي زنیم گوششــان 
بدهكار نیست.« شايق با اشاره به بي نتیجه ماندن يكي از 
پرونده هاي تقلب در برنج، پیگیري نشدن اينگونه موارد 
را دلیل تكرار موارد مشــابه مي داند؛ »سال 92تقلبي 
بسیار ناشیانه در بازار برنج اتفاق افتاد كه از شدت وضوح 
و ناشیگري شبیه چاپ اسكناس 7هزار توماني بود. در 
آن زمان برنج هندي آلوده را در كیسه هاي 5برند مطرح 
ايراني به مردم فروختند كه بعد از نمونه برداري وزارت 
بهداشــت و كشف تقلب مشخص شــد اين برنج آلوده 
بوده است. با كمك وزارت جهادكشــاورزي و دانشگاه 
علوم پزشكي مازندران دست افرادي كه مرتكب اين كار 

شده بودند، رو شد، اما كسي پیگیري نكرد. وقتي نظارتي 
در كار نیست، اين تخلفات پايان نمي يابد.«

بعضي فروشندگان برنج در شمال هم تقلب مي كنند
 اما تقلب در بازار برنج با چه درصدي اتفاق مي افتد و آيا 
تمام برنج هايي كه مي خريم تقلبي است؟ دبیر انجمن 
تولیدكنندگان برنج، همه  چیز را بسته به تاجر مي داند و 
معتقد است اگر خريدار عمده برنج، فردي »سالم« باشد، 
حتما نمونه اي از بار دريافتي خود را در آزمايشگاه هاي 
مراكز تحقیقات برنج بررسي مي كند و از سالمت باري 
كه مي خواهد به مردم بفروشــد، مطمئن مي شود. اما 
چند درصد خريداران عمده  بازار چنین كاري مي كنند؟ 
اگرچه خرده فروشان اغلب نسبت به صحت خريدهاي 
خود ابراز اطمینان مي كنند و معتقدند از تجار معتمد 
جنس مي خرند، اما درحقیقت هیچ دلیلي براي تأيید 
خلوص برنج هاي خود ندارند. نه تنهــا در تهران، بلكه 
در شمال كشــور هم كمتر خريداري خريد خود را بر 
مبناي صحت سنجي برنج انجام مي دهد؛ درحالي كه در 
سال هاي اخیر دامنه تقلب از تهران به شمال هم كشیده 
شده و نمي توان انگشــت اتهام را فقط به سوي سیستم 

توزيع در تهران نشانه گرفت. 
دبیر انجمن تولیدكنندگان برنج در اين زمینه مي گويد: 
»تا 2ســال پیش با اطمینان مي گفتم كه اين اتفاق در 
شمال نمي افتد؛ چون هم تولیدكننده و هم كارخانه دار 
و بازرگان برنج، همه انسان هاي پاك و صادقي بودند، اما 
گراني و هزينه هاي كمرشكن در سال هاي اخیر بسیاري 
از افــراد را آلوده كرده و به هیچ كــس نمي توان اعتماد 
كرد. در چنین شــرايطي به هیچ عنوان نمي توان گفت 
كه در شــمال تقلب اتفاق نمي افتد. تنها راه جلوگیري 
از اين تخلفات اين اســت كه ســازمان هاي نظارتي از 
برنج فروشــي هاي مولوي نمونه گیري كنند تا سالمت 

برنج توزيعي در تهران مورد بررسي قرار گیرد.« 

شيوه هاي معمول تقلب در فروش برنج
اعتماد خريداران به نام هايي كه سال هاي سال امتحان 
خود را پس داده اند و اعتمــاد مصرف كنندگان را جلب 
كرده اند، باعث شــده بعضي افراد با سوءاستفاده از اين 

ابعاد تازه از تقلب در بازار برنج
دبیر انجمن تولیدكنندگان برنج در گفت وگو با همشهري: گوني هاي برنج 

توزيعي در مراكز استان ها تا 10درصد خرده برنج دارند 

نام ها سود خوبي به جیب بزنند. اينكه يك كیسه از برنج 
اصل را به مشتري نشان دهند و كیسه در بسته را به او 
بفروشند، كار سختي نیست. فروشنده به مشتري كیسه 
برنج باز شده باكیفیت را به عنوان نمونه نشان مي دهد، 
ولي كیسه در بسته اي را كه برنج درجه2 يا مخلوطي از 
برنج باكیفیت و بي كیفیت اســت، به مشتري مي دهد. 
بسیاري از خريداران هم برنج شناس نیستند؛ حتي اگر 
حرفه اي هم باشند، شباهت ظاهري بعضي از ارقام برنج، 
تقلب را آســان تر مي كند؛ برنجي مثل هاشمي و طارم 
به راحتي با برنج شبیه به آن، مثل خزر يا شیرودي اشتباه 
گرفته مي شود و خريدار به خاطر شباهت زياد آنها به هم 
اصال متوجه اين تقلب نمي شود. راه ديگر اين است كه 
فروشنده مقداري برنج باكیفیت مثل هاشمي و مقداري 
برنج درجه2 مثل برنج پرمحصول خزر را كه بسیار شبیه 
هم هستند و تشخیص شان بسیار سخت است، مخلوط 
كرده و به جاي برنج خالص هاشمي در كیسه مي ريزد 
و مي فروشــد. نكته جالب در اين میان اين است كه در 
بسیاري از موارد خريداران مخصوصا رستوران دارها از اين 
امر بسیار استقبال مي كنند. راه ديگر استفاده از ناآگاهي 
و كم اطالعي مصرف كننده ها و ساختن نام هاي جعلي 
است؛ فروشنده، نامي جعلي مثل »طارم هاشمي« را روي 
برنج مي گذارد؛ درصورتي كه برنج هاشــمي جزو ارقام 
صدري است. »طارم ندا« هم نامي جعلي است؛ زيرا برنج 
ندا از ارقام پرمحصول است و نمي شود آن  را در مجموعه 
ارقام برنج طارم كه از ارقام مرغوب، بومي و محلي است، 
قرار داد. بسیاري از خريداران برنج جوان هايي هستند 
كه آخرين باري كه برنــج اصیل خورده انــد در زمان 

كودكي شان بوده است. 
از نظر اين خريداران غیرحرفــه اي هر برنجي كه كمي 
عطر داشته باشد، برنج باكیفیتي است كه ارزش قیمت 
باالتر را دارد. دمسیاه و هاشمي هم برايشان فرقي ندارد؛ 
در نتیجه فروشــنده مي تواند به راحتــي به جاي برنج 
دمسیاه كه خوش عطرتر و گران تر است، برنج هاشمي 
به او بفروشد كه عطر كمتري دارد و بايد ارزان تر فروخته 
شود. راه بعدي تقلب همان است كه میوه فروش ها براي 
فروش جعبه اي میوه اســتفاده مي كننــد؛ اينكه برنج 
بي كیفیت را ته كیسه مي ريزند و برنج با كیفیت را روي 
آن، تا مشتري فقط برنج باكیفیت را ببیند و بر مبناي آن 
خريد كند. روش ديگر تقلب اين است كه فروشنده يك 
نوع برنج را در كیســه هاي مختلف و با نام هاي مختلف 
قرار داده و با قیمت هاي مختلف عرضه مي كند و خريدار 
هم چون خواهان جنس مرغوب است، گران ترين آن را 

انتخاب مي كند.
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پیگیری خبرهای  كوتاه

شهركامامخميني
درانتظارپيوستنبهبهشهر

شهرك امام خمیني  در بهشهر، شهر كوچكي در شرق مازندران 
در اوايل دهه۹0 و در ادامه طرح هاي مســكن مهر از ســوي 
دولت و با هزار واحد مسكوني ساخته و واحدهاي مسكوني آن 
به صورت پیش فروش و دريافت پول اقساطي به مردم فروخته 
شد. بعد از گذشت يك دهه از اسكان اهالي شهرك امام خمیني، 
 اهالــي مي گويند هنــوز از امكانــات اولیه خدمات شــهري

بهره اي نبرده اند. بازديد میداني همشــهري از اين شهرك نیز 
گفته ها و گاليه هاي شهروندان را تأيید مي كند. اين مشكالت 
در حالي ادامه دارد كه سال گذشته معاونت عمراني استانداري 
مازندران به همشهري اعالم كرده بود شــهرك امام خمیني 
مصوبه كمیســیون هاي مربوطه براي پیوســت به بافت شهر 
را گرفته؛ مصوبه اي كه بنابر اعالم شــهرداري بهشهر هنوز از 
سوي اداره كل راه و شهرســازي مازندران به شهرداري ابالغ 

نشده است.

گاليهمردمازبيتوجهي
يكي از ساكنان اين شــهرك با بیش از 3 هزار نفر جمعیت كه 
بیشترشان جوانان و زوج های تازه ازدواج كرده هستند، با بیان 
اينكه اين خانه ها از ســوي دولت ســاخته و به مردم فروخته 
شده است به همشــهري مي گويد: دولت هیچ خدماتي به ما 
نداده است و به دلیل تعیین تكلیف نشدن وضعیت شهرك در 
منطقه اي كه عمال خارج از شهر است نه مدرسه اي وجود دارد 
نه مسجدي و نه مهدكودكي. نرگس موسوي با بیان اينكه تردد 
به شهر براي رسیدگي به كارهاي روزمره دشوار و هزينه بر است، 
مي افزايد: شــهرداري اينجا ايستگاه تاكسي گذاشته است، اما 
تاكسي ها كمتر تمايل به كار در اين منطقه دارند. ما هم هر روز 

مبلغ زيادي براي تردد درون شهري پرداخت مي كنیم.
يك شعبه بانك در شهرك راه اندازي نشــده است و وضعیت 
خیابان هــا و پیاده روها را هم كه خودتان مشــاهده مي كنید. 
طبیعي است اولويت شهرداري رسیدگي به مناطق در محدوده 

شهر باشد نه اينجا.
يكي ديگر از اهالي شهرك هم توضیح مي دهد:  اينجا يك منطقه 
حاشیه اي نیست كه ما خودمان آن را ساخته باشیم و حاال به 
مشكلي روي دست مسئوالن تبديل شده باشد. اين محدوده 
را دولت ساخت و به ما فروخت. مشكلي است كه خودش ايجاد 

كرده و خودش هم بايد حل كند.
محمد رضايي با بیان اينكه با هر باران، فاضالب خانه ها بیرون 
مي زند، مي افزايد: بوي فاضالب همیشــه در كوچه و خیابان  
احساس مي شــود. زباله ها هم هر چند روز يك بار جمع آوري 
مي شود و در بیشتر كوچه ها آســفالت نشده است. در آخرين 
بازديدي كه نماينده مجلس از اينجا داشــت مانند يك تومور 
ســرطاني از شــهرك صحبت مي كرد درحالي كه اين مشكل 
ساخته و با پرداخته دســت خود مسئوالن است. ما هم با هزار 
امید و آرزو و به سختي و با وام اين خانه ها را خريديم كه حتي 
برق و آب مناســبي ندارد، تلفن ندارد و هرچــه قدر پیگیري 

مي كنیم گوش كسي بدهكار نیست.

مصوبهدرانتظارابالغ
ســال گذشــته پوريا میرزنجاني، شهردار ســابق بهشهر به 
همشهري گفته بود كه با مصوبه پیوست شهرك امام خمیني به 
شهر به عنوان بافت منفصل، شهرداري توان قانوني ارائه خدمات 
مناسب تري را پیدا خواهد كرد. متأسفانه اين شهرك در زمان 
ساخت مشكالت زيادي داشت، اما شهرداري همه خدمات خود 

را در اين شهرك هم مانند ساير نقاط شهر انجام مي دهد.
اكنون سخنگوي شهرداري بهشــهر پس از گذشت يك سال 
به همشهري مي گويد: هنوز اين مصوبه از سوي اداره كل راه و 

شهرسازي مازندران به شهرداري ابالغ نشده است.
شمسي ذبیح پور با بیان اينكه ساخت شهرك امام خمیني در 
همان ابتدا بدون هماهنگي با شــهرداري و بدون پروانه انجام 
شده است، مي افزايد: اين شهرك ساخته شد و بیش از 3هزار 
نفر از شــهروندان در آن زندگي مي كنند. مصوبه هنوز هم به 
 شهرداري ابالغ نشــده است، اما شــهرداري خود را مكلف به 
خدمات دهي مي دانــد. او با بیان اينكه وقتــي محدوده جزو 
بافت شهر نیســت خدمات شــهرداري هم به شــكل كامل 
انجام نمي شــود، می گويد: بايد اولويت را به مناطق شــهري 
بدهیم، اما شــهرداري هم زباله ها را جمع آوري مي كند و هم 
ايستگاه تاكسي در شــهرك راه اندازي كرده است. آسفالت و 
پیاده روسازي هم براي بخش هايي از شهرك انجام شده است، 
اما مي دانیم كافي نیســت. با وجود اين، شــهرداري براساس 

بضاعت و اعتبار و اولويت هاي خود عمل مي كند.

هزينهرويدستشهرداري
ذبیح پور معتقد است كه با اجراي طرحي چنین بي برنامه و بدون 
هماهنگي، عمال فقط هزينه روي دست شهرداري گذاشته و 
دردسري هم براي مردم درست شده است؛ بعد از ابالغ مصوبه 
هم هرچند دست شهرداري و شورا از نظر قانوني باز خواهد شد، 
اما هزينه روي دوش منطقه شــهرداري اي قرار مي گیرد كه از 

قبل حتي ريالي درآمد براي شهرداري نداشته است.
به گفته وي، شهرداري به خاطر زندگي ســكنه تا حد ممكن 
خدمات ارائــه مي كند و منتظــر ابالغ مصوبه از ســوي راه و 

شهرسازي مي ماند.

سرپرستانشهرداریاختيارکاملدارند
پس از برگزاري انتخابات شــوراهاي اسالمي شهرهاي 
كشور هنوز چند شــهر ازجمله كالنشــهر كرمانشاه و 
همچنین ياسوج مركز اســتان كهگیلويه و بويراحمد 

شهردار ندارند.
وزير كشــور در اين باره به همشــهري مي گويد: همه 
شهرهاي فاقد شــهردار هم اكنون با سرپرست ها اداره 
مي شوند و سرپرســتان مكلف به انجام همه وظايف شــهرداران هستند تا امور 
مديريت شهري و نیازهاي شهروندان تامین شود. روال انتخاب سرپرستان هم از 
سوي مراجع ذي صالح در استان ها انجام مي شود و اداره شهرها به هیچ عنوان نبايد 

معطل بماند و سرپرست ها در اين باره اختیار كامل دارند.
احمد وحیدي درباره 10شــهر كشــور كه به دلیل تخلف، انتخاباتشان از سوي 
هیأت هاي نظارت باطل شده است، مي افزايد: طبیعتا پس از ابطال انتخابات شورا 
تا انتخابات آينده منحل است. در اين شرايط كه بر تعداد كمي از شهرهاي كشور 
حاكم است، شهردار از سوي مراجع استاني انتخاب مي شود و روند تأيید صالحیت 
شهرداران نیز مانند ساير شهرداران بسته به میزان جمعیت از سوي استانداري يا 
وزارت كشور خواهد بود. اما نه نبود شــهردار و نه انحالل شوراها تاكنون بر تداوم 

مديريت شهرها اثرگذار نبوده است.

بازگشايیمرز»گمشاد«بهرویکولهبران
مرز »گمشاد« در شمال سیستان و بلوچستان پس از موافقت وزير كشور برای فعالیت 

كوله بران بازگشايی شد.
به گزارش همشــهری، يكی از برنامه هــای دولت برای بهبود وضعیت مرزنشــینان 
سیستان وبلوچستان، زمینه سازی برای فعالیت های تجاری همچون صادرات و واردات 
خرد است كه شكل اجرايی به خود گرفته و موجب تحركات اقتصادی در نواحی مرزی 

استان شده.
معاون هماهنگــی امور اقتصــادی اســتاندار سیستان وبلوچســتان در ۲6مهر در 
گفت وگو با همشــهری اظهار كرده بود كــه مصوبه فعالیت تجاری مرزنشــینان در 
سیستان وبلوچستان شكل رسمی به خود گرفته و مرزنشینان دارای كارت مرزنشینی 
می توانند با تمديد كارت های مرزنشینی خود به فعالیت های تجاری محدود اشتغال 

پیدا كنند.
ماندانا زنگنه گفته بود كه فاز يك اين طرح به اجرا در آمده و درهای بازارچه های مرزی 
میلك شهرستان هیرمند در منطقه سیستان و هم مرز با افغانستان و همچنین میرجاوه 

هم مرز با پاكستان گشايش يافته اند. 
او تاكید كرده بود كه فعالیت های كوله بری محدود بــه اين ۲منطقه نخواهد بود و ۲ 
تا 3نقطه مرزی در منطقه سیستان و 3نقطه مرزی ديگر در منطقه بلوچستان برای 

فعالیت های خرد تجاری مرزنشینان آماده می شوند.
در ادامه برنامه های بازگشايی مرزهای استان به روی كوله بران، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار سیستان وبلوچستان از بازگشايی مرز »گمشاد« در شمال استان 
خبر داد. ماندانا زنگنه با بیان اينكه كشورهای همسايه از جمله افغانستان و پاكستان 
اغلب كاالهای خود را از ايران تأمین می كنند، گفت: نیاز است تا تجار استان برای حفظ 

اين بازارها فعالیت بیشتری از خود به نمايش بگذارند.
وی بیان كرد: با توجه به فعال شدن رويه كوله بری پس از میلك و میرجاوه با موافقت 
كابل اين رويه در مرز گمشاد نیز فعال می شود و كوله بران می توانند با چرخ دستی از 

اين مرز مبادله كاال انجام دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان وبلوچستان ادامه داد: پس از فعال 
شدن گمرك افغانستان كوله بران قادر به حمل كاال با خودرو هم خواهند بود، برهمین 

اساس هم مرزنشینان بايد برای بهبود معیشت شان از اين فرصت بهره ببرند.
به گفته وی، سال گذشته برای افزايش مبادالت مرزی بین ايران و پاكستان نشستی 
مشترك در كويت برگزار شد كه رضايت طرفین را به همراه داشت و تعهداتی هم در 
اين باره به امضا رســید. زنگنه افزود: با توجه به رغبت طرف پاكستانی قرار است دور 
جديد نشست مشترك اواخر آبان يا اوايل آذر امسال به میزبانی سیستان و بلوچستان 
برگزار شــود كه امید می رود تعهدات خوبی نیز در اين نشســت به تصويب و امضای 

طرفین برسد.
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شهرهايجديدقرمز

نگاهي به شهرهاي جديدي كه رنگ قرمز به خود گرفته اند 
نشــان مي دهد آنها به هم نزديك هســتند، وقتي مهريز 
در يزد قرمز شد، معاون بهداشــتي دانشگاه علوم پزشكي 
شهیدصدوقي يزد به همشــهري گفت كه دلیل اصلي اين 
وضعیت كم بودن جمعیت شــهر و افزايــش ناگهاني آمار 
بیماران اســت. محمدرضا دهقاني ابراز امیدواري كرد در 
روزهاي آخر هفته نخست آبان اين روند بهتر شود و مهريز 
دوباره به شــرايط نارنجي بازگردد. قرمزشــدن اردكان اما 
نشان داد كرونا پیچیده تر از آن است كه بتوان با امیدواري 
درباره اش نظر داد. از سوي ديگر شهربابك نیز در همسايگي 

اين دوشهر اما در استان كرمان قرمز شده است.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي كرمان درباره وضعیت اين 
شهر به همشهري مي گويد: شهر بابك هم وضعیتي مشابه 
ديگر نقاط كشور را دارد و مردم آن پس از فروكش كردن موج 

پنجم عادي انگاري را درپیش گرفته اند.
مهدي شفیعي با بیان اينكه پوشش شاخص هاي بهداشتي و 
استفاده از ماسك در استان كاهش پیدا كرده و به 4۲درصد 
رسیده اســت، می گويد: كاهش هر يك درصد از شاخص 
رعايت پروتكل ها موجب مي شــود كه ۲ تا 3هفته بعد آمار 
ابتال افزايش  يابد. وي با تأكید بر اينكه با آزادشدن ترددها، 
سفرها در استان بیشتر شده است، مي افزايد: پس از ماه هاي 
محرم و صفر با افزايش مراسم عروسي هم مواجه شده ايم كه 
تأثیر بسیاري بر بیشترشدن ابتالي شهروندان به كرونا دارد.
سخنگوي دانشــگاه علوم پزشــكي كرمان ادامه مي دهد: 
شهربابك به دلیل همجواري با مهريز و اردكان در استان يزد 
و مراوده هاي زياد مردم اين شــهرها با هم قرمز شده است، 
اما روند افزايش بیماري نشان مي دهد در هفته  هاي آينده 
شهرهاي زرد اســتان احتماال به نارنجي تغییر رنگ دهند. 
هشدارهاي عمومي را در استان افزايش داده ايم تا با افزايش 
رعايــت پروتكل ها بتوانیم موج ششــم را كمي كند كنیم؛ 

هرچند وضعیت كرمان هم تابع ديگر نقاط كشور است.
در  استان مركزي اما زرنديه چند روز قبل قرمز شد، اكنون 
آشتیان و تفرش هم در اين استان صنعتي و پررفت وآمد قرمز 
شده اند و استان مركزي يكي از استان هايي است كه 3شهر 
قرمز دارد. سخنگوي علوم پزشكي اراك هم در روزهاي اخیر 

به همشــهري گفته بود كه تغییر رنگ بندي شهرها نتیجه 
رفتارهايي است كه ما به عنوان شهروند در مقابل كرونا اتخاذ 
مي كنیم. هم اكنون 5پیك كرونا را پشت سر گذاشته  ايم و 
متأسفانه شــروع موج جديد براي مردم عادي شده است و 
همین موجب مي شود شهروندان كمتر به رعايت پروتكل ها 

اهمیت دهند.
به گفته ياسر قرباني، پس از زرنديه شهرهاي نارنجي استان 
مانند اراك، ساوه، آشــتیان، دلیجان، تفرش و فراهان هم 
ممكن است قرمز شــوند؛ اتفاقي كه براي تفرش و آشتیان 
افتاده است و بیم آن مي رود ديگر شــهرهاي اين استان را 

هم دچار كند.

يكموجمتفاوت

موج هاي پیشــین كرونــا معموال بــا ســويه هاي جديد 
بیماري و تغییر وضعیت  ويروس آغاز مي شــدند. با افزايش 
واكسیناسیون از اوايل تابستان و واردنشدن سويه جديدي از 
بیماري به ايران يا كشورهاي همسايه، شروع يك موج جديد 

مي تواند عجیب به نظر برسد.
يك اپیدمیولوژيست و استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران 
درباره داليلي كه موجب افزايش آمار ابتال به ويروس كرونا 
و قرمزشــدن دوباره شــهرها در 10روز گذشته شده است 
به همشــهري مي گويد: هنوز نمي توانیــم افزايش موارد 
ابتالي كرونا در روزهاي اخیر را موج ششــم بنامیم. آنچه 
مشخص اســت اينكه رعايت پروتكل ها كاهش پیدا كرده 
و واكسیناســیون هم به شــكل مؤثري انجام نشده است. 
هم اكنون فقط 30درصد از جمعیت هدف واكسیناسیون هر 
۲دوز واكسن خود را دريافت كرده اند و ۲هفته هم از دريافت 
دوز دومشان گذشته است، در اين شــرايط افزايش آمار و 
قرمزشدن مجدد شهرها مي تواند نوساني از وضعیتي باشد كه 
قابل پیش بیني نیست. مسعود يونسیان با بیان اينكه نگراني 
از موج هاي جديد همیشه وجود دارد، می گويد: نمي توانیم 
تاريخي براي آغاز موج ششم مشــخص كنیم، اما بايد هر 
زماني آماده آغاز موج جديدي باشــیم، زيرا وضعیت بسیار 
شكننده اي داريم. به نظر من درســت آن است كه هرگونه 
افزايش اندك بیماري را هم به معناي احتمال يك موج جديد 
درنظر بگیريم مگر آنكه خالف اين وضعیت ثابت شود. وي با 
بیان اينكه وجود يك سويه  جديد هم اكنون قابل رد يا تأيید 
نیســت، می گويد: ما بايد فكر كنیم چنین سويه اي ممكن 
است بیايد و بايد آماده چنین شرايطي باشیم. هم اكنون تنها 
علت اصلي و شناخته شــده افزايش كرونا در كشور رعايت 
نكردن پروتكل هاست و فقط درباره همین موضوع مي توان 

اظهارنظر كرد.

جغرافيايموجهايکرونايي

پراكندگي جغرافیايي بیماري كرونا در كشــور با هر موج 
جديد تغییر كرده اســت. وقتي اول اسفند۹8 ابتالي كرونا 
در بابل گزارش شد كســي فكر نمي كرد به فاصله چند روز 
قم، تهران و گیالن بیشترين مبتاليان را به خود اختصاص 
دهند. ناشناختگي ويروس كرونا، عالئم ابتال و نبود اطالعات 
كافي موجب شد نخستین موج كرونا بدون الگوي مشخصي 
از هر كجاي كشور گزارش شود. افزايش تصاعدي بیماران 
شرايط را دشوار كرد و تا چند ماه بعد تعداد بي شمار مبتاليان 

و فوتي ها مردم و مسئوالن را غافلگیر كرده بود.
هشــدارها درباره موج دوم كرونا از خرداد ســال۹۹ آغاز 
شد، در شرايطي كه مســائلي مانند بیماريابي و طرح هاي 
غربالگري بیماران در آغاز راه بود، متخصصان بهداشــت و 
درمان خبر از افزايش آمار ابتال به كرونا و شــروع يك موج 
قوي تر و پرتلفات تر دادند. خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
كرمانشاه، كردستان و هرمزگان استان هايي بودند كه خرداد 
و تیر۹۹ بیشترين آمار ابتال را گزارش دادند. چرخش كرونا 
به اســتان هاي مرزي غرب و جنوب كشــور نشان مي داد 
انواع جديدتر و مهاجم تر ويروس از مرزها به داخل راه پیدا 
كرده اند. بــه فاصله كمي و در مهر۹۹، ســعید نمكي، وزير 
بهداشت پیشین از آغاز موج سوم بیماري كرونا خبر داد. او كه 
معتقد بود موج دوم بیماري مهار و تا حد زيادي كنترل شده، 
رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي را عامل شعله ور شدن 

دوباره كرونا در كشور مي دانســت. موج سوم همان موجي 
بود كه جوانان را هم درگیر كرد و موجب شــد باز هم افراد 
بیشتر و بیشتري به كرونا مبتال شوند. تهران، قم، اصفهان، 
لرستان، اردبیل و آذربايجان شرقي استان هايي بودند كه از 
اواسط شهريور تا ابتداي مهر ناگهان با افزايش شديد تعداد 
بیماران مواجه شدند و موج ســوم در آنها آغاز شد. اين بار 
موج جديد كرونا به شكل ديگري آغاز شده و بخش ديگري 
از كشــور را درگیر كرده بود. وقتي پايان موج سوم كرونا در 
روزهاي پاياني آذر سال۹۹ اعالم شد، كسي نمي دانست اين 
وضعیت براي خوزستان به همین شكل رقم نخواهد خورد، 
بهمن۹۹ وضعیت كرونا در خوزســتان كه آرام و آبي بود به 
بحراني عظیم و غیرقابل كنترل تبديل شــد و ابتال و مرگ 

افراد بسیاري را رقم زد.
ســال1400 لغو ممنوعیت  تردد بین شــهرها آغاز شد و 
مسافران نوروزي خوشحال از پايان اين ممنوعیت به هر كجا 
كه دوست داشتند سفر مي كردند و در نتیجه از نیمه فروردين 
با افزايش بیمــاري و موج جديد كرونا مواجه شــدند. موج 
چهارم، ويروس جديدي را به خود ديد و كروناي انگلیســي 
اين بار نوار غربي كشور را يكباره سرخ كرد. آذربايجان غربي، 
كردستان، كرمانشاه و ايالم درگیر همه گیري نوعي از ويروس 
شدند كه از كشورهاي همسايه آمده بود و به سرعت منتقل 

مي شد كه خیلی زود سراسر كشور را فرا گرفت.
گرچه موج چهارم كرونا در آستانه تابستان1400 تمام شد، 
اما كم كم خبر از ويروس جديدي رسید كه به هندي شهرت 
داشت؛ كروناي دلتا مرداد امسال از سیستان وبلوچستان آغاز 
شد، سپس هرمزگان و بوشهر را درگیر كرد و بعد كم كم به 
سمت شمال و غرب كشور رفت. ويروس جديد از سويه قبلي 
سريع تر و همه گیرتر بود و با ابتالي يك فرد همه افراد خانواده 
و اطرافیان او را به سرعت درگیر مي كرد. هم اكنون هنوز هم 
همین ويروس است كه افراد را مبتال مي كند و حريف ديگري 
برايش پیدا نشــده. موج پنجم كرونا از شهريور بساطش را 
جمع كرد و فقط آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه را كه 

ديرتر وارد موج شده بودند درگیر خود نگه داشت.
پس از هفته ها درگیري با ويروس دلتا از اوايل مهر شــهرها 
كم كم شــروع به آبي شــدن كردند و بحران مــوج پنجم 
فرونشســت. با اين حال قرمزشــدن ناگهاني استهبان و به 
تبع آن مهريز يزد، آشــتیان، تفــرش و زرنديه در مركزي، 
شهربابك در كرمان و چند شهر ديگر در مركز كشور نشان 
مي دهد كه اگر وضعیت به همین شــكل ادامه يابد اين بار 
موج جديد كرونا به شكلي عجیب از مركز كشور آغاز شده 
است و اســتان هاي پرجمعیت مركزي ايران بايد درباره آن 

نگران باشند.

  
شرايط كرونا در همه استان ها به يك اندازه شكننده است. 
با آنكه بارها هشــدار داده شــده كه كرونا ويروسي با رفتار 
پیچیــده و غیرقابل پیش بیني اســت و هر ســهل انگاري 
مي تواند فاجعه آفرين باشــد، باز هم همه كارشناســان و 
مسئوالن يك صدا رعايت نكردن پروتكل ها را همان متغیر 
سرنوشت ســازي مي دانند كه مي تواند ما را به بحران دچار 
كند يا از آن نجات بخشد. هرچند نگاه به تاريخچه كرونا در 
كشور نشان مي دهد موج ها گريزناپذيرند، اما ديرتر آغازشدن 

موج ششم به رفتار همه ما بستگي دارد.

سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي كرمان: 
پوشش شاخص هاي بهداشتي و استفاده 
از ماســك در اســتان كاهش پیدا كرده 
و به 4۲درصد رســیده است .كاهش هر 
يك درصد از شاخص رعايت پروتكل ها 
موجب مي شود كه ۲ تا 3هفته بعد آمار 

ابتال افزايش   يابد

اپیدمیولوژيست و اســتاد دانشگاه علوم 
پزشكي تهران : نمي توانیم تاريخي براي 
آغاز موج ششم مشخص كنیم، اما بايد هر 
زماني آماده آغاز موج جديدي باشیم، زيرا 
وضعیت بسیار شكننده اي داريم. به نظر 
من درست آن است كه هرگونه افزايش 
اندك بیماري را هم به معناي احتمال يك 
موج جديد درنظر بگیريم مگر آنكه خالف 

اين وضعیت ثابت شود
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جمعي از فعاالن و كارشناسان محيط زيست طي نامه اي 
محيط
از رئيس جديد سازمان حفاظت محيط زيست خواسته اند زيست

كه از آنچه به عنوان حفاظت مشــاركتي در پارك ملي 
گلستان رخ داده حمايت كرده و زمينه را براي توسعه اين شيوه حفاظت 
در ساير پارك هاي ملي و زيستگاه هاي مستعد ايجاد كند. پارك ملي 
گلستان به دليل داشتن ويژگي هاي طبيعي و تنوع زيستي منحصربه فرد 
در سال1336 به عنوان نخستين پارك ملي كشور تحت حفاظت قرار 
گرفــت و به دليل همين ويژگي ها ســازمان جهاني يونســكو نيز در 
سال1355 اين زيستگاه ارزشمند و استثنايي را تحت عنوان نخستين 
ذخيره گاه زيست كره ايران در برنامه انسان و كره مسكون به ثبت رساند.
اين پارك در سال هاي اخير باوجود ارزش هاي ملي و جهاني به داليل 
مختلف و متعدد ازجمله ضعف سازمان حفاظت محيط زيست در تامين 
نيرو و امكانات مناسب براي حفاظت و همچنين عدم همكاري جوامع 
محلي حاشيه پارك و از بين رفتن پوشش گياهي اين ذخيره گاه بر اثر 
آتش سوزي هاي متوالي و چراي بي رويه دام هاي اهلي به شدت آسيب 
ديد. از طرف ديگر به علت شكار غيرمجاز گسترده، جمعيت گونه هاي 
جانوري وحشي به شــكل غيرقابل باوري كاهش يافت؛ به نحوي كه 
در آماربرداري انجام شده در ســال13۹6 كه با همكاري تعداد زيادي 
از كارشناســان، افراد محلي و محيط بانان بازنشسته و تحت نظارت و 
برنامه ريزي كارشناسان مجرب انجام شد، جمعيت سم داران شاخص از 
15 هزار رأس در اواخر دهه۷0، به 2هزار و 500رأس كاهش يافته بود.

پارك ملي گلستان، حدود 4سالي مي شــود كه با رويكرد مشاركتي 
حفاظت مي شــود. عده اي از متخصصان و فعاالن محيط زيست، طي 
يك كارزار اينترنتي ضمن موفق ارزيابي كردن شرايط اين ذخيره گاه 
زيست كره، اعالم كرده اند اين پارك باوجود استقالل نسبي و محدودي 
كه دارد، همكاري صميمانه اي بين جوامــع محلي با مديريت پارك 
ايجاد كرده اســت كه اثرات آن را مي توان در كاهش آتش سوزي ها و 
متوقف شدن تخريب زيستگاه ها ديد. روش حفاظت مشاركتي براي 

نخستين بار در اين پارك اجرا شده است.
پارك ملي گلستان بين3 اســتان گلستان، سمنان و خراسان شمالي 
قرار دارد. مهدي تيموري، رئيس پارك ملي گلســتان در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: حفاظت از پارك هاي ملي براي رسيدن به شرايط 
پايدار اساسا كاري دشوار و پيچيده  است. مشاركت جوامع محلي درون 
و حاشيه اين زيستگاه غني با هدف حفاظت از اكوسيستم هاي آن بسيار 
اهميت دارد. با مشاركت كارشناسان خبره و همچنين همه كساني كه 
تا كنون در حفاظت از پارك تجربه اي داشته اند، براي نخستين بار در 
كشور حفاظت مشاركتي اجرا شــد؛ يعني به جاي نگاه منطقه اي، از 
توانمندي هاي 3استان  و 6شهرستان  اطراف پارك استفاده شد. 4سال 
پيش با تشكيل شوراي راهبردي با حضور استانداران، روساي ادارات 
كل 3استان  و همچنين كارشناســان خبره، نمايندگان تشكل هاي 
زيســت محيطي و مديران ســابق پارك،  معتمدين جوامع محلي از 

روحانيون، شــوراياران و... نحوه مديريت پارك تغييــر كرد و مردم 
به عنوان تصميم گيران و تصميم سازان به كار گرفته شدند و نگاه از باال به 
پايين تغيير كرد. مديريت پارك به جاي اينكه از سوي مقامات استاني 
تعيين شود، شخصا از سوي معاون رئيس جمهور انتخاب شد؛ در نتيجه 
جايگاه و قدرت اجرايي بااليي پيدا كرد. در 2سال اخير، با تامين بودجه 
مجزا براي حفاظت از پارك در بودجه كشــوري، توانسته ايم بسياري 
از اقدامات عقب مانده مثل ســاخت محيط باني، توســعه گردشگري 
در منطقه و... را به اجرا بگذاريم. تشــكيل شوراي راهبردي در تامين 
به موقع اعتبارات براي هزينه هاي جاري حفاظت كه اصلي ترين مشكل 
حفاظت است، بسيار راهگشا بود. عالوه بر اين، حدود 40درصد از اين 
پارك در استان هاي ديگر قرار دارد و بدون مشاركت هركدام حفاظت 
امكان پذير نبود. باالدست بودن شوراي راهبردي كمك كرده است كه 

همه ذينفعان در استان ها براي حل مسائل آن دور يك ميز بنشينند.
مهدي تيموري، رئيس پارك ملي گلستان با تأكيد بر اينكه استراتژي 
حفاظت مشاركتي كمك كرده اســت تا مردم محلي از منافع پايدار 
مالي حفاظت بهره  ببرند، مي گويد: با برگزاري جلســات آموزشــي و 
همچنين شنيدن درخواســت هاي مردم توانسته ايم قدم هاي خوبي 
براي درآمد پايدار مردم محلي برداريم. با اجراي حفاظت مشــاركتي 
توانسته ايم عالوه بر اشــتغال زايي براي جوامع محلي، مهمانسراها، 
پاسگاه هاي محيط باني و چشمه هاي آبشخور حيات وحش را بهسازي 
كنيم. امسال با ايجاد چادرهاي گاوبانگي حدود 40روز گردشگران را 
با رعايت حداكثري قوانين حفاظت و نظارت بــاال به مناطق از پيش 
تعيين شده برديم. از طرف ديگر همين جوامع محلي در قالب هميار 
طبيعت به عنوان آتشبان در كنترل آتش سوزي ها و حفاظت از پارك 
مشاركت داشتند. او افزايش جمعيت حيات وحش را دليل بر موفقيت 
اين حفاظت مشاركتي مي داند و مي گويد: روند افزايش جمعيت قوچ و 
ميش خوب است و مطمئن باشيد كه در سرشماري بعدي كه در 2هفته 
آينده شروع خواهد شد اين جمعيت با توجه به مشاهدات و گزارش هاي 
محيط بانان، به بيش از 6هزار رأس خواهد رسيد. جمعيت مرال كه به 
200رأس رسيده بود، االن به هزار رأس رسيده است و درصورت تداوم 
حفاظت مشاركتي به صورت تصاعدي باال خواهد رفت. احياي طبيعت 
امكان پذير است فقط بايد به آن فرصت داد. بهبود وضعيت را مي توانيد 
عالوه بر جامعه محلي از شكاركش ها هم پرس وجو كنيد. وقتي گونه 
شاخص كل و بز در يك زيستگاه افزايش مي يابد به معناي اين است كه 
جمعيت گوشــتخواران و منابع آب و غذا در اكوسيستم به درستي در 

دسترس است.
مهدي تيموري، رئيس پارك ملي گلستان با اشاره به اينكه ميزان شكار 
غيرمجاز در منطقه كاهش يافته است، مي گويد: با همكاري همياران 
طبيعت، ميزان استفاده از نورافكن در شب هاي تاريك براي شكار به 
صفر رسيده است. اين اتفاقات با حفاظت مشاركتي به دست آمده است. 
اين طرح قابليت اجرايي شدن در همه زيستگاه ها را دارد؛ به شرط اينكه 
تصميم  بگيريم تصميمات روي كاغذ، فرصت اجرايي شدن پيدا كند. 
پارك هاي ملي مي توانند بسيار بيشتر از كارخانجات آالينده براي كشور 

و جوامع محلي درآمد پايدار توليد كنند.

خبرهای كوتاه

زهرارفيعي
خبرنگار

لزومتوجهبهمنطقهفسيليمراغه
مديركل مــوزه تاريــخ طبيعي و ذخايــر ژنتيك ســازمان حفاظت 
محيط زيســت با بيان اينكــه منطقه فســيلي مراغه جــزو مناطق 
منحصربه فرد جهان است و ايران جزو گروه 20 كشور همفكر داراي تنوع 
زيستي باالست، گفت: اين تنوع زيستي از سرمايه هاي ملي كشورمان 
محسوب مي شود و بايد از آنها حفاظت و در جهت اشتغال و درآمدزايي 
پايدار، مطابق اصول حفاظتي براي كشور استفاده شود. به گزارش ايسنا، 
محمد مدادي روز دوشنبه )3 آبان( در آيين روز ملي فسيل شناسي كه در 
محل احداث مركز ديرينه شناسي كشور در مراغه برگزار شد، با اهميت بر 
شمردن ذخاير ديرينه شناسي كشور گفت: تكميل پروژه مركز تحقيقات 
ديرينه شناسي كشور در مراغه كه بيش از 2 دهه نيمه تمام مانده است، 
اكنون با تشــكيل كارگروه و تامين اعتبار اميدواريم شاهد تكميل و 
بهره برداري اش باشيم. وي گفت: اميدواريم با همكاري مجلس شوراي 
اســالمي و تامين اعتبار جهت تكميل اين مركز در قالب يك پروژه در 

برنامه هفتم و قانون بودجه 1401 تعريف شود.

۲۰۲۰؛گرمترينسالآسيا
سازمان ملل اعالم كرد: 2020 گرم ترين سال ثبت شده در آسيا بود. به 
گزارش ايسنا به نقل از گاردين، سازمان ملل پيش از كنفرانس مهم آب 
و هوايي موسوم به CoP26 اعالم كرد: آسيا در سال 2020 گرم ترين 
سال در تاريخ خود را تجربه كرد و حوادث آب و هوايي شديد، خسارت 
زيادي را بر روند توسعه اين قاره وارد كرده است. براساس گزارش سازمان 
جهاني هواشناسي، ميانگين دما 1.3۹ درجه سانتي گراد باالتر از ميانگين 
سال هاي 1۹81تا 2010 بوده است؛ بنابر اعالم اين سازمان، پيامدهاي 
شديد حوادث آب و هوايي و تغييرات اقليمي در سراسر آسيا طي سال 
2020،  از دست رفتن جان هزاران نفر، آواره شدن ميليون ها نفر ديگر 
و نيز صدها ميليارد دالر هزينه به همراه داشــته؛ همچنين خســارات 
سنگيني بر زيرساخت ها و اكوسيستم ها وارد كرده است. در اين شرايط 
توسعه پايدار در معرض خطر قرار مي گيرد و ناامني غذايي و منابع آب 
آشاميدني، خطرات بهداشتي و تخريب محيط زيست رو به افزايش است.

تداوممخالفتباتشكيلوزارتمحيطزيست
يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس يازدهم از طرح هاي جديد نمايندگان 
و دولت همچون طرح تشكيل وزارت روستا و وزارت محيط زيست يا ايده 
احياي جهاد ســازندگي و تفكيك آن از جهاد كشاورزي گفت: بسياري از 
ايده ها در كشور در حال بزرگ كردن دولت اســت. بزرگ شدن دولت در 
شرايط فعلي بودجه كشور اصال جالب نيســت. ذبيح اهلل اعظمي در مورد 
تشكيل وزارت محيط زيست به ايسنا گفت: در فراكسيون محيط  زيست 
مجلس كميته اي تشكيل شده است و اين موضوع در آن كميته تخصصي در 
حال بررسي است. بايد ببينيم نظر كميته تخصصي چه خواهد بود. به نظرم 
اين طرح معايب و مزايايي دارد. اين عضو كميســيون كشاورزي مجلس 
يازدهم به چالش نظارت روي سازمان محيط زيست ايران اشاره كرد و گفت: 
موافقان معتقدند كه يكي از مشكالت ما اين است كه نمي توانيم از معاونان 
رئيس جمهور مثل وزرا مطالبه گري كنيم. هر چند كه هر وقت اراده كنيم، 
اين اشخاص به كميسيون ها يا صحن مجلس آمده و گزارش مي دهند. اما 

گويي وزرا احساس مسئوليت بيشتري مي كنند.

تُل تخت يا دژ داريوش در 
محوطه ميــراث جهاني گردشگری

بــه  كــه  پاســارگاد 
تخت ســليمان نيز معروف اســت، در 
دسترس بازديدكنندگان و گردشگران 

قرار گرفت.
پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد با انتشار 
اين خبر اعالم كرد: دسترسي به بقاياي 
معمــاري تل تخــت از طريق مســير 
ســنگالخ در دامنه تپه و با دشواري و 
مشقت امكان پذير بود و همين موضوع 
خيل عظيم گردشگران را از بازديد اثر 
و مشــاهده دشت زيباي پاســارگاد از 

بلنداي تپه محروم كرده بود.
پايگاه ميراث جهاني پاســارگاد اعالم 
كرد: انديشه اجراي يك مسير بازديد 
مطمئن و شايسته كه عالوه  بر تسهيل 
رفت وآمد عموم، موجب حفاظت بهتر 
از پلــكان تاريخي و ارزشــمند اثر نيز 
مي شد از مدت ها پيش در دستور كار 
پايگاه ميراث جهاني پاســارگاد قرار 
داشت كه سرانجام طرح اجرايي مسير 
بازديد گردشــگران در شــوراي فني 
پارسه - پاســارگاد به تأييد و تصويب 

اعضا رسيد.
براســاس اعالم اين پايگاه جهاني، در 
سراسر مسير هيچ گونه آثار تحت االرضي 
وجود ندارد و مي توان از برگشت پذيري 
و برهم نزدن وضعيــت توپوگرافي تپه 
تل تخت به عنوان 2شاخصه مهم طرح 

اجرا شده ياد كرد.
عمليات ساخت اين مسير پلكاني شكل 

به طول 130متر و عرض ۷.1متر )به طور 
ميانگين( با اسكلت فلزي و رويه چوبي 
)تخته پوش( از آبان ماه سال گذشته آغاز 
شد و پس از 11ماه، در مهر سال1400 

به بهره برداري رسيد.
به گزارش ايســنا، تل تخــت در فاصله 
2300متري شمال شرق آرامگاه كورش 
در محوطه پاسارگاد بر بلنداي يك تپه  
طبيعي ساخته شده و نزديك به 2هكتار 
وسعت دارد. ارتفاع تختگاه از كف دشت 
50متر اســت كه پس از صاف كردن 
قســمتي از تپه، تختــگاه را به صورت 

مصنوعي روي آن ايجاد كرده اند.
براي ســاخت تختگاه از ســنگ هاي 
زيادي استفاده شــده كه شامل 2گونه 
سنگ سفيد مرمرنما و سنگ ماسه  اي 
كبودرنگ است. ديواره بيروني تختگاه از 
20رديف سنگ آهكي بزرگ مرمرنما بنا 
شده و نماي تل تخت را تشكيل مي  دهد.

تل تخت در زمان ايران  باستان به عنوان 

بنايي تشريفاتي و مذهبي مورد استفاده 
قرار مي گرفت و پادشاهان هخامنشي از 
اين بنا با ساخت دژ و برج و بارو حفاظت 

مي كردند.
داريوش بــزرگ، ســومين پادشــاه 
هخامنشــي پس  از به قدرت رسيدن، 
عالوه بــر ســاخت تخت جمشــيد در 
مرودشت، برخي اقدامات ديگر نيز در 
پاسارگاد انجام داد كه از آن  جمله، تغيير 
كاربري بناي باستاني تل تخت در شمال 
پاسارگاد از يك بناي تشريفاتي به دژي 

مستحكم با وسعت 2هكتار بود.
كاوش هــاي باستان شناســي تأييــد 
مي كند كه تختگاه داراي قسمت هاي 
مختلف بوده اســت. پيرامون آن را برج 
و باروي خشــتي فراگرفته كه آثاري از 
آنها هنوز وجــود دارد. اتاق هايي براي 
اقامت ســربازان و نگهبانان، آب انبار، 
حمام و سيستم جمع آوري آب باران، 
قســمت هايي از ســاختار تختگاه را 

تشكيل داده است.
اين كاوش ها همچنين نشان مي دهد كه 
تل تخت آثار 4دوره تاريخي را در خود 
جاي داده است. آثار دوره نخست مربوط 
به دوره پادشــاهي كوروش و ساخت 

ديواره هاي صفه و پلكان ورودي است.
آثار دوره دوم مربوط به سال هاي 500 
تا 280پيش از ميالد، يعنــي از زمان 
سلطنت داريوش هخامنشــي تا آخر 
سلطنت ســلوكوس اول است. در دوره 
داريــوش، دژي محكم بــا ديوارهاي 
آجري و خشتي روي محوطه بنا شده 
و تغييراتــي در مجموعــه باالي صفه 
به وجود آورده اند؛ مثــال ديوار بلندي 
از خشــت با 15برج در اطــراف صفه 

ساخته  اند.
آثار دوره سوم بين ســال هاي 280 تا 
180 پيــش از ميالد، يعنــي از زمان 
سلطنت آنتيوخوس اول تا زمان سلطنت 
آنتيوخوس چهارم ايجاد شده و دوباره 
تغييراتي در اتاق  ها و راهروها داده شده 
اســت. به احتمال زياد پاسارگاد در اين 
دوره، در دست پادشاهان محلي فارس 

به نام »فرتركه« بوده است.
پس از يك دوره بلندمدت فراموشــي، 
آثار دوره چهارم مشــاهده مي شود كه 
مربوط به سده هاي آغازين اسالمي است 
و نشــان مي دهد كه دوباره اين بخش 
مورد استفاده قرار گرفته و پس از آن باز 
متروك شده است. اين بنا همچنين در 
دوره اسالمي به تخت سليمان معروف 

بود.

تسهيلورودگردشگرانبهدژداريوشدرپاسارگاد

پارك ملي گلستان الگوي حفاظت مشاركتي شود
 فعاالن محيط زيست از رئيس سازمان حفاظت محيط زيست خواسته اند 

از حفاظت مشاركتي در پارك ملي گلستان حمايت كند

فراگيري آلودگي هوا طي 
آلودگي

6ماه دوم ســال هاي اخير هوا
دغدغه اي نيست كه بتوان 
به ســادگي از كنار آن گذشت. سازمان 
حفاظت محيط زيست و شــهرداري ها 
2ركن پايش كننده اين امر در شهرهاي 
بزرگ كشــور هستند و اســباب پايش 
آالينده ها، ايســتگاه هايي هستند كه در 
شــهرهاي كشــور براي اين كار تعبيه 

شده اند.

لزومبهروزرسانيايستگاهها
موضوعي كــه در بحث پايــش كيفيت 
هوا اهميت بااليــي دارد، اورهال كردن 
ايســتگاه هاي پايش آلودگي هواي شهر 
تهران و شهرهايي است كه برخي از آنها 
از رده خارج و برخي به روز نيستند كه بايد 
از توان داخلي درخصوص به روزرساني آنها 
استفاده شــود. فراكسيون محيط زيست 
مجلس به تازگي از مسئوالن امر درخواست 
داشته تا در روزهايي كه وارونگي هوا رخ 
مي دهد حتما اطالع رساني هاي به موقع 
مانند گذشــته انجام پذيرد و همچنين 
نيروگاه ها نيز از ســوخت مازوت در اين 

روزها استفاده نكنند.
مهم ترين اقدام در مســير اورهال كردن 
ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا اينكه 
بايد به صورت دائم كاليبره و تنظيم مجدد 
شــوند تا خروجي كيفيــت صحيح و با 
دقت از دســتگاه دريافت شود. براي اين 
مهم بايد بازديدهــاي دوره اي، كاليبره 
كردن با فاصله زماني مشــخص و تامين 
قطعات مصرفي و يدكي رعايت شــود. 
به عنوان مثال، براي تنظيم اندازه گيري 
آالينده مونواكســيد كربن بايد كپسول 
گاز مشابه را به دســتگاه تزريق كرد كه 
غلظت مشخصي دارد و عددي را نمايش 
دهد كه تنظيمات بعدي بر پايه آن باشد. 
اين يعني كيفيت گاز هم بايد باال باشــد 
و از توليدكنندگان شناخته شــده، تهيه 
شود. بدين ترتيب، دستگاه هاي سنجش 
آلودگي هوا بايد 2هفته يك بار گازدهي 
شــوند. در عين حال گستره تحريم هاي 

ظالمانه به اين حوزه نيز ســرايت داشته 
است. حسين شهيد زاده مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران در اين باره به 
همشهري مي گويد: طي سال هاي اخير با 
توجه به همه محدوديت ها و تحريم هايي 
كه ســد راه تهيه اين موارد بوده، تهران 
توانست اجناس سالمي تهيه كند تا ديتاي 
موجود دقيق و كارشناسي باشد. در اين 
مســير برخي تحريم ها تجاري هستند. 
مثال شــركتي كه اين گازها و تجهيزات 
را به تهران مي دهد، در بــازار آمريكا هم 
فعاليت دارد و اگر به ما چيزي بفروشــد 
ســود چندبرابري خود را در آن كشور از 
دست مي دهد؛ پس وارد معامله با ايران 
نمي شود. يا مثال تجارت ايران با كشورهاي 
چين و هند هنوز دچار تحريم نشده، ولي 
در حوزه انتقال پول تحريم وجود دارد و 
بايد براي دستيابي به اطالعات دقيق در 
حوزه سالمت مردم، زحمت بسياري در 

اين حوزه متحمل شد.

پيگيــرياقداماتبــرايكاهش
آاليندهها

ضرورت پيگيــري اقدامات كنترل كننده 
آالينده هــا در هفته جاري به تشــكيل 
جلســه اي بــه ميزبانــي فراكســيون 
محيط زيســت مجلس شــوراي اسالمي 
انجاميد. طي اين جلسه كه عصر دوشنبه 
برگزار شد، رئيس فراكسيون محيط زيست 
مجلس شوراي اسالمي بر ضرورت اورهال 
كردن ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا 
تأكيد كرد. سميه رفيعي، رئيس فراكسيون 
محيط زيست مجلس شوراي اسالمي در 
ديدار با رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 

تهران بزرگ با تشكر از اقدامات پليس در 
حوزه مبارزه با آلودگي هوا، گفت: مجلس 
در بحث قانون هواي پاك بجد ورود پيدا 
كرده اســت و اين موضوع را جزو وظايف 
خود مي داند و وظايف تكاليف هر دستگاه 
در اين موضوع مشــخص شده و مجلس 
پيگير اين موضوع و اعمال ماده234 است. 
وي با بيان اينكه هواي ناســالم مي تواند 
عوارضي نظير سكته قلبي و بيماري هاي 
ريوي را براي شهروندان تشديد كند، گفت:  
بيشترين اثرات آلودگي هواي شهر تهران 
از خودروهاي ديزلي نشأت مي گيرد كه بايد 
براي اين موضوع چاره اي انديشيد و براي 
رفع آن اقدامي اثرگــذار انجام داد. رفيعي 
مسئله آلودگي هوا را مسئله اي حل شدني 
توصيف كرد و گفت:  براي حل اين موضوع 
تنها مديريت الزم است و زنجيره دستگاه ها 
بايد به يكديگر متصل شــوند تــا بتوانند 
تكاليف خود را به خوبي انجام دهند. به گفته 
رفيعي در بحث تاكســي هاي فرسوده نيز 
موضوع بايد بجد پيگيري شود و مجلس نيز 
مطالبه گر خواهد بود و مي خواهد بداند كه 
چرا تعداد معدودي از اين تاكسي ها در خط 
خدمات دهي انجام نمي دهند و در اختيار 
بخش عمومي و شهروندان نيستند. رئيس 
فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي 
اسالمي گفت: معادن شن و ماسه، توسعه و 
ساخت پاركينگ ها، توزيع به موقع و منظم 
ترافيك، نوســازي ناوگان فرسوده ادارات 
و عدم خريد خودروهاي ديزلي براي شهر 
تهران و پيگيري بحث معاينه فني خودروها 
و اينكه بايد قانون هواي پاك بازدارندگي 
براي همگان ايجــاد كند ازجمله مواردي 

است كه فراكسيون پيگير آن است.

ايستگاه هاي پايش آلودگي هوا در وضعیت هشدار
سيدمحمدفخار

خبر نگار
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معماري های ما  به وحدت و همكاري مشترك نياز دارد تا خيلي از موازي كاري ها انجام نشود. 
اگر يك كارگروه يا شورايي باشــد و همه را رصد كند تا به يكپارچگي برسد، كمك بزرگي 
است. درباره اهميت ساختمان هاي پايدار، اقليمي يا سبز، نياز به توجه مسئوالن شهري و 
ارائه مباحثي بيش از اينهاست؛ چون امروزه كشور در اعمال معماري هاي معاصر به استفاده 
از انرژي هاي كارآمد نياز فوري دارد و نبايد فرصت را از دست داد و مي توان با پروژه هاي بكر 
آنها را در شــهر انجام داد. انجام چنين پروژه هايي در فضاهاي شهري، براي تامين زندگي 
مرفه با ارتقاي كيفيت براي سليقه نسل امروز است. مطالعاتي در اين زمينه انجام شده كه در 
اين زمينه سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا )APE( مطالعاتي را درباره ميانگين اتالف 
هر منبع و توليدات ضايعات تا پايان عمر مفيد هر ساختمان بررسي كرده است. نتايج اين 
مطالعات اينگونه بود كه 40درصد كل انرژي، 68درصد از كل الكتريسته، 12درصد از كل 
آب، 60درصد از كل ضايعات حاصل ساخت و تخريب و 38درصد هم كل نشر دي اكسيد 
كربن است. اين آمارها نشان مي دهد براي مصرف انرژي، توليد و نشر آالينده ها و ضايعات 
بايد راهكاري انديشيد. يكي از راهكارهايي كه در اين باره مطرح است بحث ساختمان پايدار 
يا ساختمان سبز است. اين نوع ساختمان ها اشاره ويژه اي به بنا در مفهوم سازه و كاربري دارد 
و بر محيط زيست و ميزان بهره برداري موجود از انرژي ها تأثير مي گذارد. همچنين مواردي را 
مورد توجه قرار مي دهد كه بايد به عنوان مسائل مهم ساختمان هاي پايدار آن را لحاظ كنيم. 
اگر به طور كلي درباره اصول طراحي معماري پايدار و سبز بخواهيم صحبت كنيم، بايد به 
طراحي خانه هايمان و مصالحش توجه داشته باشيم و اينها از مهم ترين مسائلي است كه آينده 
ساخت ساختمان هايمان را تحت تأثير قرار مي دهد. درواقع فرايند سبز اينگونه مطرح مي شود 
كه همه موضوعات به هم وابسته است. البته در چند سال اخير معماري سبز به موفقيت هاي 
قابل مالحظه اي دست يافته است. به طور كلي تكنيك هاي ساختاري ساختمان هاي سبز 
بر 4اصل استوار است؛ تامين سالمت محيط زيست، رشــد اقتصاد كشور، ارتقاي كيفيت 
زندگي و حفظ انرژي هاي آب، باد و ساير منابع طبيعي. براي بيان اين نوع معماري مي توانيم 
شاخص هايي را درنظر بگيريم. البته در زمان گذشته بيشتر بناها بر حسب موقعيت منطقه 
و با استفاده از مصالح همان منطقه ساخته مي شد، اما رفته رفته تغييراتي در ساخت وسازها 
ايجاد شد. معماري مدرن طيف وسيعي از روش ها و تكنيك ها را در مقابل طراحان قرار داده 
كه معماران در مراحل مختلف طراحي ساختمان از آن استفاده مي كنند، اما مشخص شد اين 
روش هاي متداول در بلندمدت پايدار نيست؛ بنابراين با توجه به ضرورت موضوع و تأثيرات 
سويي كه مصرف زياد انرژي بر محيط طبيعي و اطراف گذاشته، الزم است  روش هاي نمونه اي 
در استفاده از انرژي و مصالح مورد بررسي قرار بگيرد و درواقع به دركي واضح برسند. ولي 
اين عملكردهاي متقابل در تامين نيازهاي انساني چقدر مؤثر هستند و آيا نياز است زاويه 
ديد طراحان تغيير كند؟ درواقع حفظ و احياي محيط زيست با استفاده از فناوري همگون با 
محيط طبيعي و بازيافت ضايعات صنعتي و استفاده از انرژي هاي پاك موضوعاتي است كه 
در اين بحث قابل مطرح شدن است. نبايد فراموش كنيم، ساخت و بهره برداري ساختمان هاي 
همگون با محيط زيست و تالش در طراحي ساختمان هاي اقليمي يا ساختمان هاي سبز بايد 
به تفكري غالب تبديل شود. براي ساختمان هاي پايدار راهكاري مناسب نياز است و طراحي 
پايدار مي تواند تا حدودي از اين معضالت كم كند. استفاده از انرژي هاي پاك مثل باد، آفتاب 
و نفوذ فضاي سبز به داخل ساختمان ها مي تواند در اين زمينه ها مفيد عمل كند. اقداماتي 
كه مي تواند در اين زمينه مؤثر باشد، كاهش انرژي فسيلي با استفاده از پنل هاي خورشيدي، 
توربين هاي بادي، سيستم زمين گرمايي، آب بازيافت شده و نماي پوسته اي دواليه است كه 

براي رسيدن به هدف مي شود استفاده كرد.

ساخت وساز در شــهرهاي ايران با 
مصرف غيراستاندارد و بيش از اندازه گزارش

انرژي همراه است؛ درحالي كه در 
اين روزگار، كاهش مصرف بــرق و جلوگيري از 
هدررفت آب، براي احداث بناهاي شهري به داليل 
مشــكالت حوزه انرژي بيش از هــر زمان ديگر 
اهميت دارد. اگرچه طي سال هاي اخير برخي از 
سازندگان، برق موردنياز را با اســتفاده از ديزل 
ژنراتورها تامين مي كنند، اما نكته اينجاست كه 
همين ديزل ژنراتورها به گواه مطالعات سازمان 
بهداشت جهاني )who( تأثير بسزايي در افزايش 
آلودگي هواي محيط اطراف دارد و آالينده هاي 
خروجي از آنها، 100درصد سرطان زاســت.  اما 
بي توجهي به مصرف انرژي در ساخت وساز تنها 
يك روي سكه است؛ آن روي سكه نشان مي دهد، 
كمتر ساختمان جديد بنا شده اي، مجهز به امكات 
نوين براي اســتفاده بهينه از انرژي اســت. اين 
درحالي اســت كه مبحــث19  مقــررات ملي 
ساختمان، نكات ظريفي درباره صرفه جويي انرژي 
در ساختمان ها دارد. با وجود اين، همين مبحث 
كوچك نيز چندان مورد توجه قرار نمي گيرد؛ به 
همين منظور شهرداري تهران تحقيقات جديدي 

را آغاز كرده تا براســاس نتايج آن، طــرح الزام 
ساخت وساز همراه با اســتفاده از تكنولوژي هاي 
به روز و طبق قواعد استاندارد مصرف انرژي آماده 
شــده و براي تصويب به مراجع باالدستي ارسال 
شود؛ چراكه مطابق با ماده33 قانون نظام مهندسي 
كشور، مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و 
مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي 
ساختمان ها بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي 
است. با اين طرح، شــرط دريافت پايان كار يك 
ساختمان، رعايت تمامي اصول زيست محيطي و 

انرژي خواهد بود.
معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران در 
همين رابطه به همشــهري گفت: »سال گذشته 
گفت وگوهايي به همين منظور با مركز تحقيقات 
مسكن درخصوص معماري پايدار يا ساختمان هاي 
سبز انجام شد تا مجددا مبحث19 مقررات ملي 
ويرايش شود. اخيرا مركز تحقيقات با كمك يكي 
از دانشگاه ها يك كار مطالعاتي در اين باره انجام 
داده و براي تدوين طرح جديد به يك چارچوب 
رســيده اند.« عبدالرضا گلپايگاني افزود: »براي 
بهره مندي از اين ظرفيت دانشي، شهرداري تهران 
تفاهمنامه اي با مركز تحقيقات مسكن منعقد كرده 
است. در گام اول مقرر شده وضعيت مصرف انرژي 
در تهران را با توجه به آنچه ساخته مي شود، بررسي 
كنيم. بنا بر اين تفاهمنامه اي نوشتيم كه اطالعات 

ساختمان هايي راكه در مناطق مختلف شهر تهران 
پايان كار مي گيرند به مركز تحقيقات بدهيم و مركز 
با آن معيارهايي كه در پروژه تحقيقاتي انجام داده، 
كالس ساختمان ها را براساس مصرف انرژي رصد 
و فهرســت كند. در اين پايش مشخص مي شود 
كه وضعيت ســاختمان ها در شهر تهران چگونه 
است. بي ترديد با اين شناخت، حجم قابل قبولي 
از اطالعات به ســمت بهتر شــدن ساختمان ها 

خواهد رفت.«

فقط پاي تجهيزات در ميان نيست
به گفته معاون معماري و شهرســازي شهرداري 
تهران، در اين پژوهش كه به يك طرح نهايي ختم 
مي شود، فقط به استفاده از تجهيزات ساختماني 
جديــد و الكتريكال بودن )بهره از وســايل برقي 
پيشرفته( پرداخته نشده و تنها اين موضع مالك 
نيست، بلكه در معماري نيز بايد به موضوع مصرف 
انرژي توجه شــود. ســازندگان با اندك توجهي 
در احداث ســاختمان هاي معمولي به لحاظ نوع 
معماري، مصالــح و جزئيات اجرايــي مي توانند 
ســاختمان هايي بــا كيفيت و متفــاوت تحويل 
مصرف كننده بدهند؛ به طور مثال سايه در اضالع 
ســاختمان مي تواند نقش مهمــي در افزايش يا 
كاهش مصرف انرژي ها در فصول مختلف داشته 
باشد. عايق بندي ديوارها و جداره بيروني ساختمان 
نيز مي تواند مقدار قابل مالحظه اي از مصرف انرژي 
به خصوص در تابستان را كاهش دهد. نوع پنجره، 
درزبندي هــا و جهت قرارگيري ســاختمان نيز 

همگي از مسائل مهم به حساب مي آيند.«

تخفيف 10درصدي عوارض براي ساختمان هاي 
پايدار 

معماري ســبزي كه گلپايگاني به آن اشاره كرد 
اصولي دارد كه از پيش قــراوالن و بنيانگذارش 
نورمن فاستر )Norman Foster( معمار بزرگ 
انگليســي به شــمار مي آيد. او از 40سال پيش 
طرح هايي را به اجرا گذاشته كه نتيجه اش هديه 
برج و ساختمان هايي با تايپولوژي معماري سبز 
به دنياست. فاستر هنوز يكي از جريان سازان اين 
حوزه است؛ هرچند كه در اين مسير كشورهاي 
بحرين، برزيل، استراليا، ايتاليا، كانادا، ژاپن، چين، 
سنگاپور، هند، آلمان، هلند و شهر مكزيكوسيتی 

با اجراي الگوهــاي موفق در معمــاري اين نوع 
ســاختمان ها اكنون جزو نامــداران اين صنعت 
شناخته مي شــوند. معاون معماري و شهرسازي 
شهرداري تهران در همين خصوص به الزام رعايت 
ضوابط مهم در اجراي چنين ساختمان هايي اشاره 
كرد و گفت: »ســاختمان ها براساس معيارهايي 
به كالس الف، ب و ج تقســيم مي شــوند. قرار 
گرفتن ســاختمان در هر يك از تقسيم بندي ها 
به نوع طراحي، عايق بندي ساختمان، نوع وسايل 
گرمايشي و سرمايشي و ساير موارد ديگر مربوط 
مي شــود.« عبدالرضا گلپايگاني در ادامه درنظر 
گرفتن مشــوق هاي خاص بــراي احداث چنين 
ســاختمان هايي در تهران را بااهميت دانست و 
گفت: »البته ما همزمان با امضاي آن تفاهمنامه، 
اليحه اي در عوارض ساختماني و عوارض صدور 
پروانه مكانيسمي تطبيقي شهرداري گذاشته ايم؛ 
به همين دليل، تخفيف عوارض در شوراي شهر را 
مطرح كرده ايم. در اين راســتا به ساختمان هايي 
كه طراحي و ســاخت آنها منطبق بــا مطالعات 
پژوهش در مركز تحقيقات انجام شــود، حدود 
10درصد تخفيف در عوارض داده مي شــود. اين 
موضوع به مالكان، مهندسان، معماران و سازندگان 
اطالع رســاني شــده اما تا به امروز كسي از اين 

ظرفيت استفاده نكرده است.«

گذار از تهران خاكستري به تهران سبز
يك معمار و عضو كميته اكسپوي اتاق بازرگاني 
ايران نيز نقش ســاختمان هاي ســبز در شهر را 
در شــرايط فعلي براي كاهش مصــرف انرژي و 
بهبود وضعيــت كيفيت آب و خــاك قابل توجه 
دانست و به همشهري گفت: »اگر يك ساختمان 

در محله اي از طراحي معماري پايدار اســتفاده 
كرده باشــد، مي توان آن كوچــه، آن ناحيه، آن 
محله، آن منطقه و آن شــهر را به مرور به سمت 
ساختمان هاي سبز سوق داد. آنجاست كه با  گذار 
از تهران خاكستري به تهران سبز مواجه خواهيم 
شد.« مهرداد زواره محمدي همچنين با تأكيد بر 
رعايت اصول مهم در طراحي معماري ساختمان 
گفت: »معماران اكنون بايد به 6 اصل مهم توجه 
داشته باشند؛ نخســتين اصل، حفاظت از انرژي 
است. مجموع ساختمان هاي مسكوني )وياليي، 
ميان مرتبه و بلندمرتبه(، تجاري، اداري و هتل ها 
بايد به گونه اي طراحي شوند كه مصرف سوخت 
فســيلي به صفر يا به حداقل برسد. دومين اصل، 
اقليم، موقعيت مكانــي و منطقه اي، جهت تابش 
نور خورشــيد، جهت بادهاي غالب منطقه اي در 
طراحي ديزاين و حفظ منابع انرژي مهم اســت. 
البته اين نوع از معماري را در مناطق كويري ايران 
هم شاهد هستيم كه چگونه معماران توانسته اند 
اين كار را انجام بدهند. سومين اصل در معماري 
سبز استفاده كمتر از منابع جديد است. مي توان 
عمر مفيد ساختمان را با توجه به طراحي و مصالح 
افزايش داد؛ حتي تئوري هايي در دنياســت كه 
ساختمان هايي بنا شــوند كه قبل، حين و پايان 
ساخت، بيشــترين هماهنگي را با محيط زيست 
اطرافشان داشته باشند. چهارمين اصل، احترام 
به كاربر اســت. درواقع  اين اصل به ســاكنان و 
مصرف كنندگان آن ساختمان احترام مي گذارد. 
احترام به انسان و حتي همسايگان مي تواند منافع 
بسياري داشته باشد. پنجمين اصل معماري سبز، 
احترام به اطراف است كه شــامل همان قطعه از 

زمين و جغرافياي اطراف مي شود.« 

پايان كار به شرط مصرف بهینه انرژي
همشهري چند و چون اجراي معماري ساختمان هاي سبز را بررسي كرد 

    زهرا كريمی 
خبر نگار

نياز معماري سبز به همكاري مشترك نهادها 
مرجان گلي پور

دبير كميسيون شهرسازي و معماري مجمع شهرداران كشور

   جعفر بندي شربياني، عضو كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران
با توجه به شرايطي كه شهر تهران در حوزه شهرسازي با آن مواجه است، به نظر مي آيد طرح احداث ساختمان 
سبز بايد مانند ساير طرح هاي ديگر از ملزومات ساختمان سازي  باشد. اجرا شدن چنين طرح هايي، آثارش 
براي آيندگان باقي مي ماند. توجه به ساختمان هاي شهر در مقررات ملي مباحث بسياري دارد كه مبحث19 
در اين مقررات به موضوعات زيست محيطي پرداخته است. حال در طرح جديدي كه در حال تدوين است بايد 
همه جوانب ديگر درنظر گرفته شود. راهكارهاي اجرايي در چنين طرح هايي فراهم كردن بسترهاي الزم و 
كافي است. پيش از هر اقدامي اين مقوله نياز به فرهنگسازي دارد و فرهنگسازي آن ميسر نخواهد شد مگر با 
مشوق، آموزش و تبليغات در رسانه هاي جمعي. ساخت چنين بناهايي در شهر بايد براي سازندگان و مالكان 
صرفه اقتصادي داشته باشد. وجود مشوق هاي چشمگير و فراهم كردن لوازم ساختماني با صرفه اقتصادي 
مي تواند اين توقع را در بين مسئوالن و مديران شهري ايجاد كند كه ساكنان شهر اين تبصره را رعايت و به 
سمت احداث ساختمان هاي پايدار سوق پيدا كنند. نكته كلي ديگري كه درباره شوراي ششم بايد مطرح كنم 
اين است كه سعي ما بر اين است تا در خأل تصميم گيري نشود و در حوزه مديريتي، همه تصميم ها بايد براي 
مردم باشد؛ به گونه اي كه طرح از نگاه مردم قابليت اجرايي شدن داشته باشد. توسعه شهر با نگاه سازندگي 

هميشه بايد در اولويت پايتخت باشد و براي اجرايي شدن چنين طرح هايي بايد تخفيفات منطقي قائل شد.

توسعه شهر با نگاه سازندگي

طرحي در حال تدوين است كه براساس آن ساخت وسازها در تهران بايد طبق نكات دقيق مقررات صرفه جويي انرژي پيش بروند
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تازه هاي نشر

  ميان دو آتش
»ميان دو آتش« با زير عنوان حقيقت، جاه طلبي 
و سازش در روســيه دوره پوتين نوشته »جاشوا  
يافا« كتابي اســت كه به تازگي بــا ترجمه نيما 
ُحســن ويجويه از سوي انتشــارات نگاه منتشر 
شده است. جاشــوا يافا، راوي روسيه پرآشوب 
پوتين است. از خالل شرح حال نويسي، زواياي 
گوناگون زندگي روســي را تصوير مي كند و به 
فضاي سياســت آلود رسانه، ســاختار عمودي 

قدرت، الحاق كريمه، استقالل چچن، جنگ سوريه، كليساي 
ارتدوكس و هنر سياســت زده اين كشــور نقب مي زند. او با نثري رمان   
گونه دگرديسي »انسان شورايي« به موجودي سياس را روايت مي كند؛   
كه در گيــرودار و آتش زمانه گرفتار اســت و براي رســيدن به بهترين 
نتيجه ممكن تالش مي  كند. جاشــوا يافا خبرنگار نشريه نيويوركر مقيم   
مسكوست و فعاليت هايش در روســيه جايزه آكادمي آمريكايي برلين را 
براي او به ارمغان آورده است. او همچنين يكي از نامزدهاي نهايي جايزه 
ليوينگستون بود. اوليور بولو از نشريه گاردين اين اثر را »تحليلي درخشان 
از پديده پوتينيسم« مي بيند و پاتريك رادن كيف، نويسنده »هيچ نگو« 
آن را »كتابي متفاوت و فراموش نشدني« مي داند. شبكه راديويي ان پي 
آر »ميان دو آتش« را »كتابي مهم درباره روسيه و اثري تراز اول در باب 
اخالقيات و انتخاب گري« توصيف مي كنــد. اين كتاب 376صفحه اي با 

شمارگان هزار نسخه به بهاي 115هزار تومان منتشر شده است.

  شب هاي طاعون
رمان »شب هاي طاعون« نوشته اورهان پاموك، 
نويســنده تركيه اي برنده جايزه نوبــل را ايلناز 
حقوقي به فارسي برگردانده و به تازگي از سوي 

نشر نگاه منتشر شده است.
سال 1۹01 در بيست  ونهمين واليت امپراتوري 
رو به زوال عثماني، جزيره مينگر، طاعون شايع 
مي شود. پادشــاه عبدالحميد براي جلوگيري 
از شــيوع طاعون از مينگر به اروپا، ســربازرس 

بهداشت و سالمت، بونكوفسكي پاشــا و پس از او دكتر نوري جوان، ولي 
باتجربه را كه به تازگي با برادرزاده پادشاه، پاكيزه سلطان، ازدواج كرده به 
جزيره مي فرستد. پاكيزه سلطان، دختر پادشاه قبلي، مراد پنجم است و 
كل زندگي اش را در كاخ همراه پدر، خواهران، برادر و زنان حرمسرا زنداني 
بوده و حاال براي نخســتين بار از كاخ بيرون مي آيد و همراه همسرش به 
مينگر مي  رود. در جزيره، سرگرد جوان و ميهن  پرستي به نام كاميل كه 
عاشق دختري به نام زينب مي شود با والي جزيره، سامي پاشا و دكتر نوري 
هم   پيمان مي شود براي مبارزه با طاعون، ســنت هاي غلط، خانقاه هاي 
عصيانگر، تندروهاي مذهبي و آناني كه قدرت علم و ضرورت قرنطينه را 
باور ندارند. »شب هاي طاعون« حكايت عشق و دلدادگي، كوشش و مبارزه، 
اميدواري و نااميدي، ميهن پرستي و تالش براي زنده ماندن در تاريك ترين 
روزهاي مينگر است. اين رمان664صفحه اي با شمارگان 500نسخه به 

بهاي 175هزار تومان منتشر شده است.

»پذيرش«، »مادام الحيات« و »بيگانه اي چون پيكاسو« به عنوان برندگان جايزه »فمينا«   2021 معرفي شدند

چرا دنبال یک نویسنده مرد بگردیم؟
رمان »پذيرش« نوشته كالرا دوپون 

مونود، »مادام الحيات« نوشته احمد گزارش
آلتان و » بيگانه اي چون پيكاســو« 
نوشته آني كوهن سوالل برندگان جايزه فمينا در 
بخش رمــان فرانســوي، غيرفرانســوي و روايت 
غيرداســتاني شــدند. به گزارش ليورابدو- هيأت 
داوران جايزه فمينا، اسامي برندگان اين جايزه را در 
3 بخش رمان فرانســوي، غيرفرانســوي و روايت 

غيرداستاني معرفي كردند.
رمان پذيرش نوشته كالرا دوپون مونود، نويسنده 
فرانســوي با كســب 6رأي مثبت از سوي هيأت 
داوران ايــن جايزه برنده جايــزه فمينا در بخش 
رمان فرانسوي شد. »رضايت« نوشته نينا بوآروي 
از انتشــارات ژان كلود الته، »پسر انسان« نوشته 
ژان باپتيست دل آمو از انتشارات گاليمار، »اوج« 
نوشــته توماس بي روردي از انتشارات فالماريون 
و »رازآميزتريــن خاطره مردان« نوشــته محمد 
امبوگارســر از انتشــارات فيليــپ ري از ديگــر 
نامزدهاي نهايــي جايزه فمينــا در بخش رمان 

فرانسوي بودند.

خانواده اي با يك كودك معلول
 كالرا دوپون مونود در رمان اتوبيوگرافي »پذيرش« 
داســتان خانواده اي را روايت مي كند كه تولد يك 

نوزاد معلول زندگي شــان را با بحران 
روبه رو مي كند. از برادر كوچكش 

مي گويد كه چندين معلوليت 
را همزمــان دارد. او روايتي 
از خــود را از نــگاه و زاويه 
ديد خواهر و برادرش بازگو 

مي كند.
نويسنده 48 ســاله فرانسوي 

بعــد از اعالم خبر بــردن اين 
جايزه گفت: »اين جايزه را تقديم 

به همه آن هايي مي كنم كه وجود و 
حضور متفاوتي دارند و به اندازه كافي 

ديده نمي شــوند و نيز به برادران و 
خواهرانشــان.« از اين رمان كه 
پيش از اين برنده جايزه الندرمو 
نيز شده بود، تاكنون 10هزار 
نســخه در فرانســه به فروش 

رسيده است.
رئيس هيأت داوران جايزه فمينا درباره نويســنده 
برنده گفت: »امســال ما مي خواســتيم يك زن را 
برنده اين جايزه اعــالم كنيم. بهترين رمان هاي 
منتشرشده در ســال  جاري هم توسط 
زنان نوشــته شــده بودنــد و اين 
تبعيض آميز هم نيســت. ما فمينا 
هستيم. چرا دنبال يك نويسنده 

مرد بگرديم؟«

احمد آلتان عليه قانون اساسي
»مادام الحيات« نوشــته احمد آلتان، نويســنده 
و روزنامه نــگار ترك با كســب 8امتيــاز در برابر 
يك امتياز، برنــده جايزه فمينــا در بخش رمان 
غيرفرانسوي شــد. اين رمان روايتي داستاني از 
عشق پرشــور فاضل به زني به نام مادام الحيات 
است. احمد آلتان اين رمان را زماني نوشت كه به 
اتهام تالش براي براندازي قانون اساسي در زندان 

به سر مي برد.

بيگانه اي شبه پيكاسو
»بيگانه اي چون پيكاســو« نوشــته آني كوهن 
سوالل كه از فهرست نهايي فمينا كنار زده شده 
بود در بخش روايت غيرداســتاني برنده جايزه 
فمينا در سال 2021 شد. نويسنده در اين روايت 
نگاهي كامال جديد به زندگي پيكاسو انداخته و 
رابطه اين هنرمند با فرانســه و رفتار فرانسوي ها 
با اين هنرمنــد بيگانه را - به ويژه در ســال هاي 
آغازين حضورش در اين كشــور و تحت نظارت 
قرارگرفتن توســط پليس فرانسه- مورد بررسي 

قرار داده است.
آني كوهن ســوالل همچنين در نمايشــگاهي با 
عنوان »پيكاســو بيگانه« -كه در 4نوامبر افتتاح 
مي شود- به پيكاسو به عنوان يك هنرمند خارجي 
در فرانســه و نخســتين روابط دوســتانه اش در 
پاريس و نخستين موفقيت هايش و مسائل ديگر 

پرداخته است.
 سال گذشته رمان فرانســوي »طبيعت انساني« 
نوشته سرژ ژونكو از انتشارات فالماريون، »هزينه 
زندگي كردن و آنچه نمي خواهم بدانم« نوشــته 
دبورا لوي و كتاب كريســتوف گرانــژه با عنوان 
»ژوزف كبريس و يــا امكانات يــك زندگي« از 
انتشارات آنوموسا، برندگان جايزه ادبي فمينا در 
سال2020 در بخش رمان فرانسوي، غيرفرانسوي 

و اثر غيرداستاني بودند.
جايزه معتبر ادبي فمينا ســال 1۹04 از ســوي 
گروهي از نويسندگان مجله »زندگي خوشبخت« 
تاسيس شــد. همه داوران اين رقابت زن هستند؛ 
ولي داوري در ميان آثار نويســندگان مرد و زن 

صورت مي گيرد.

درنگي بر داستان بلند »مدام« نوشته پويه صميمي

دعوت به ساختن يك روايت

كتاب »مدام« داستان سرراســتي ندارد كه بتوان 
خالصه و تعريفش كرد. شايد بهترين توصيف درباره داستان

آن، وضعيت شخصيت اصلي اش باشد كه در صفحه 
70 كتاب آمده است؛ مردد بين تمام زمان و مكان ها.

شــايد بتوان آثار ادبي را از منظري به دو دسته كلي تقسيم كرد: 
داســتان هايي كه نياز به مشــاركت و تعامل مخاطــب ندارند و 
داستان هايي كه خواننده بايد در آنها دخيل و شريك شود تا بتواند 
قصه را همراه با نويسنده بسازد. داستان بلند مدام را بايد از نوع دوم 
دانســت. يعني نياز به مخاطبي شش دانگ و حواس جمع دارد كه 
با نويسنده و داستانش همراه شود و بخش هايي از قصه را در ذهن 

خود بسازد.
آيا داشتن چنين خصيصه اي براي يك داستان، مزيت است؟ اگر 
آثار نوع اول را بيشتر شامل قصه هاي عامه پسند بدانيم و آثار نوع 
دوم را شامل داستان هاي جدي تر و نخبه گرا، بايد گفت كه بله، اين 
يك مزيت است كه داستان، مخاطب را منفعل و بي تحرك نخواهد 
و او را به هماوردي و مشاركت در شكل دادن به روايتش دعوت كند.
و اما با اينكه گفتيم داستان بلند مدام چندان خالصه پذير نيست، 
اگر بخواهيم به خطوط كلي آن اشاره كنيم، بايد بگوييم داستان 
زني است خسته و پرمالل كه نه از گذشته خاطره خوشي دارد و نه 

امروزش انگيزه اي براي زندگي به او مي بخشد.
آدم هاي داستان مدام يكي ازهمين شخصيت های اصلي است كه 
نام ندارد و در طول قصه به اســم »او« ناميده مي شود. خود راوي/
نويسنده هم در داستان حضور دارد و گاهي اظهارنظر مي كند. البته 
اين اتفاق و ابتكاري تازه نيست كه راوي در داستان حضور پيدا كند 
اما راوي داستان مدام يك داناي كل با تعريفي كه از اينگونه راويان 
داريم، نيست و خيلي جاها به ناداني يا حرافي اش اعتراف مي كند 
كه جالب توجه است. يك شخصيت هم با نام »تو« در داستان هست 

كه در واقع محبوب شــخصيت اصلي است. همچنين بايد به مادر 
مستبد او اشاره كرد و برادرش كه در داستان حضور دارند.

اما چه چيزي اين آدم  ها را به هم متصــل مي كند و قصه را پيش 
مي برد؟ داســتان مدام تعليق در مفهوم كالســيك آن ندارد كه 
مخاطب را با خود همراه كند. پس عامل پيش برنده آن چيســت؟ 

مي توان گفت اين عامل، نثر پاكيزه و شسته  رفته پويه 
صميمي، همراه تشبيهات و توصيفات بديع اوست 
كه خواننده را ترغيب مي كند تا قصه را پيش ببرد. 
البته اگر داســتان مدام يك نقطه ثقل يا گرانيگاه 
داشت، بيشتر مي توانست مخاطب را با خود همراه 
كند. اگرچه بايد گفت فضاي كابوس گونه داستان و 
اينكه همه قصه در ذهن و خيال شــخصيت اصلي 
مي گذرد، خلق يك گرانيگاه را براي نويسنده مشكل 
مي كرده. با اين همه اگر او مي توانســت اين نقطه 
ثقل را در داســتانش تعبيه كند تا همــه اتفاقات 
و وقايع حــول آن بچرخد، بر جذابيت داســتانش 

افزوده مي شد.

بايد به اين ويژگي نثري داســتان مدام، ايجــاز را هم افزود كه در 
روزگار كم حوصلگي مخاطب، اتفاق مباركي اســت. اما اين ايجاز 
هم گاهي بيش از حد الزم مي شــود و بخش هايي از داســتان را 
مبهم مي گذارد. مثاًل به نظر مي رســد كه مــادر بدخلق و عصبي 
شــخصيت اصلي، در زمان كودكي او، همســر بيمارش را از خانه 
بيرون انداختــه، اما اين اتفــاق خيلي گنگ و 
سربسته روايت مي شود و به تالشي بيش از حد 
الزم است تا رمزگشايي شود. ديالوگ ها هم در 
همه داستان، به خوبي نثر باقي آن نيستند، چون 
يكدست نيستند و گاهي رســمي و كتابي اند و 

گاهي شكسته و محاوره اي.
با اين همــه، مــدام به عنوان نخســتين كتاب 
نويســنده، نويد قصه نويســي را مي دهد كه به 
تكنيك ها و اصول نوشتن به خوبي مسلط است و 
مي تواند قصه اش را به سالمت و درستي تعريف 
كند. اين كتاب را به تازگي نشر خزه در 80صفحه 

منتشر كرده است.

 مهرداد فارسي
خبرنگار

كالرا دوپون مونود، نويسنده فرانسوی
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يادداشت

ضرورتاحيايگويشهاي
درمعرضخطر

روز گذشته بود كه دبير كل كميسيون ملي يونسكو در ايران از 24گويش 
فارسي در معرض نابودي ســخن به ميان آورد. تنوع فرهنگي كه ما در 
ظاهر و در تعارف هاي صداوسيما و آموزش و پرورش به آن مي باليم، در 
عمل مورد توجه هيچ مرجعي نيست و همين موضوع باعث ازبين رفتن 
اين گويش  ها مي شود. هم اكنون ما زبان شناسان برجسته اي در كشور 
داريم كه با بهادادن به تحقيقات و فعاليت هاي آنها مي توانيم جلوي اين 
نابودي را بگيريم. زبان ظرفي است از فرهنگ هر جامعه. وقتي گويش يا 
گويش هايي از اين ظرف حذف شود، اين ظرفيت فرهنگي ماست كه رو 
به زوال مي رود. به خصوص اينكه گويش، هميشه خرده فرهنگ نيست 
و مي تواند بخشــي كالن از يك فرهنگ را نمايندگي كند ؛ بنابراين با از 
بين رفتن اين گويش، بخش مهمی از فرهنگ جامعه را از دست مي دهيم. 
هر گويشي غني از ضرب المثل ها، اصطالحات، اشــعار و افسانه هايي 
است كه از سال ها تجربه و سير تاريخي برآمده و مي تواند مانع بسياري 
از ناهنجاري هاي اجتماعي شــود. من معتقدم يكي از داليل مشكالت 
اجتماعي كه امروز با آن روبه روييم، از  بين رفتن اين تجربه هاي تاريخي 
در سايه نابودي گويش ها ست. بد نيست بدانيم احياي يك گويش حتي 
با وجود 50گويش ور هم ممكن است. كافي است برنامه هاي آموزشي و 
تحقيقاتي به سمت توجه به اين گويش  ها سوق يابند. از آموزش و پرورش 
و نظام آموزش عالي گرفته تا صداوسيما در اين زمينه مي توانند اثرگذار 
باشند. امروز در دانشــگاه  ها پايان نامه هاي بسيار مهم و موفقي توسط 
دانش آموختگان رشــته هاي مختلف زبان شناســي تهيه مي شود؛ اما 
ادامه روند اين تحقيقات نيازمند سرمايه گذاري نهادهاي دولتي است 
كه متأسفانه توجهي به آن نمي شود. تصور كنيد چند زبان شناس براي 
تحقيق و پژوهش به روستايي با گويشي در معرض خطر مراجعه كنند. 
تهيه مستندات دقيق از اين گويش ها، عالقه مندي و توجه به آنها مي تواند 
در توجه خود گويش وران به اين موضوع بسيار اثرگذار باشد. وقتي فرد 
ببيند نه تنها به دليل گويش خود تمســخر نمي  شود، بلكه اين گويش 
آنقدر مهم است كه كارشناسان و اســتادان دانشگاه و برنامه سازان رنج 
طي كردن راهي دراز را به جان مي خرند تا آن گويش را شناسايي كنند، 
ارزش و اهميت آن را بيشتر درك مي كند. از طرفي مستندسازي دقيق و 
درست از اين گويش ها مي تواند منابع ارزشمندي براي نسل هاي آينده 
باشــد ؛ چراكه درصورت ازبين رفتن يك گويش مي توان به مستندات 
مراجعه كرد و از فرهنگ غنی پشت آن گويش پرده برداشت. همه اينها 
جدا از اهميت تخصصي گويش ها در حوزه زبان شناسي تاريخي در روند 
بازسازي زبان هاي مادري است كه با ازميان رفتن هر گويش، اين فرايند 

شديدا متاثر و در مواردي حتي ناممكن مي شود.

اسفند سال1398 كه شيوع كرونا در ايران 
رسما تأييد شد، معلمان نخستين گروهي گزارش

بودند كه دوركار شــدند و تا به امروز هم 
پيوسته در اين شرايط باقي ماندند. البته گروهي از معلمان 
عشايري و روســتايي، معلمان شاغل در هنرستان ها و يا 
مديران مدارس تا حدي از اين اصل مستثني هستند اما 
بررسي روند كلي آموزش در كشــور، از دوركاري نسبتا 
فراگير جامعه معلمان در مقايسه با صاحب مشاغل ديگر و 
ساير كاركنان دولت حكايت دارد. افزايش افت تحصيلي و 
ترك تحصيل دانش آموزان در سراســر كشور در 2سال 
تحصيلي گذشته به واســطه تعطيالت طوالني مدت و 
آموزش صرفا مجازي باعث شــده كه مســئوالن وزارت 
آموزش و پرورش بارها در ستاد ملي مقابله با كرونا خواهان 
بازگشايي مدارس و برگزاري كالس هاي درس به شكل 
حضوري و نيمه حضوري شوند. خصوصا اينكه براساس 
آمارهاي رسمي، نزديك به 50درصد مدارس كشور از نظر 
تعداد دانش آموزان، امكان برگزاري كالس هاي حضوري با 

فاصله اجتماعي كافي براي جلوگيري از شيوع كرونا را دارا 
هستند. ازهمين رو بود كه معلمان در مرداد امسال جزو 
نخســتين گروه هــاي شــغلي در برنامــه سراســري 
واكسيناسيون كرونا قرار گرفتند تا آتش كاهش كيفيت 
آموزشي در كشور بيش از اين شعله ور نشود، با اين حال 
خيزش مجدد كرونا باز هم بازگشايي مدارس را به تعويق 
انداخت و سال تحصيلي پيش رو براي دومين بار به صورت 
مجازي آغاز شد. حاال كه اوضاع كرونا در ايران بهبود يافته 
و مرگ ومير زير 200نفر در روز اســت و باالي 90درصد 
معلمان و 70درصد دانش آموزان واكســينه شــده اند و 
بازگشايي مدارس از نيمه آبان قطعي است، زمزمه هايي 
مشــترك از معلمان و مديران خيلي از مدارس كشور به 
گوش مي رسد كه از بي ميلي آنها براي بازگشت به آموزش 

حضوري حكايت دارد.

حرفمعلمانمخالفچيست؟
اصلي تريــن محور صحبت هــاي معلمــان و مديراني 
كه مخالف بازگشــايي مدارس هســتند، اين است كه 
فضاي فيزيكي مدرســه براي بازگشايي آماده نيست و 
بازگشايي مدارس در چنين شرايطي ممكن است منجر 

به شيوع كرونا و خيز ششم اين بيماري در كشور شود. 
آنها مي گويند كه وزارت آموزش و پرورش هنوز سرانه 
بهداشتي مدارس را پرداخت نكرده و مديران براي خريد 

مواد شوينده هم مشكل دارند.
حسين داورپناه، مدير مدرســه و كارشناس آموزشي 
اينكه معلمان چنين نگاهي دارند را تأييد مي كند و به 
همشهري مي گويد: »آن بخش از استدالل معلمان درباره 
پرداخت نشدن سرانه بهداشتي تا حد زيادي درست است 
اما اين تنها عاملي نيست كه مانع بازگشايي مدرسه باشد. 
واقعيت اين است كه اعضاي مدرسه از معلمان تا مدير 
و معاونان با مســئوالن وزارتخانه همدل نيستند و آنها 
را براي آماده سازي مدرســه همراهي نمي كنند، از اين 
جهت اغلب آنها در تالشــند كه آموزش مجازي تا حد 

ممكن طوالني شود.«
او معتقد است كه بين بدنه و راس، شكاف جدي وجود 
دارد كه ريشه آن در مسائل ديگري نهفته است؛ »يكي 
از عواملي كه زياد در بين همكاران مي بينيم و مي شنويم 
اين اســت كه معلمان به اين سبك كاري عادت كرده  و 
زندگي خود را در اين مدت براســاس دوركاري تعريف 
كرده اند و حاال ترك عادت برايشــان سخت است. البته 
كه اين مقاومت در برابر بازگشت به كار درخصوص اغلب 
كارمنداني كه دوركاري طوالني مدت داشــتند صدق 
مي كند و صرفا مخصوص معلمان نيســت. عامل ديگر 
ريشه در نارضايتي شغلي معلمان دارد، بحران اقتصادي 
شــديد و حقوق پايين معلمان، ميــزان نارضايتي آنها 
نسبت به مسئوالن ســتادي را افزايش داده و از همين 
جهت مي بينيم كــه براي آماده ســازي  مدارس جهت 

بازگشايي كمترين همراهي و فرمانبري را از مسئوالن 
ستادي دارند.«

بحرانكمبودنيرودرغيردولتيها
البته مقاومت در برابر بازگشايي مدارس تنها به نارضايتي 
معلمان يا كمبود ســرانه بهداشــتي ختم نمي شود و 
ريشه در عوامل ديگري هم دارد. به خصوص در مدارس 
غيردولتي كه نيروهاي آن در اين دوسال كرونايي، روزگار 
ديگري را سپري كرده اند. ارزيابي ميداني نشان مي دهد 
كه بسياري از مؤسسان مدارس غيردولتي در اين دوسال 
مجبور به كوچك سازي  منابع انســاني يا تغيير فضاي 
آموزشي خود شدند و حاال بازگشايي مدارس براي آنها 

هزينه هاي سنگيني به همراه خواهد داشت.
سپيده توابي، مدير يكي از مدارس غيردولتي تهران است 
كه حرف هاي زيادي در اين حوزه دارد. او سال گذشته 
مجبور به تغيير ملك آموزشي خود پس از 13سال شده 
كه حاال اگر مدارس بازگشايي شود، باعث ريزش شديد 
دانش آموزانش خواهد شد؛ »قيمت خريد و اجاره ملك 
در اين مدت به صورت تصاعدي باال رفت كه فشار زيادي 
به مديران آموزشگاه هاي آزاد و مدارس غيردولتي وارد 
كرد. مثال اجاره بهاي ملكي كه مدرسه ما در آن فعاليت 
مي كرد به يكباره چهاربرابر شد درحالي كه ما در سال99 

و امسال ريزش شديد در ثبت نام ها داشتيم.«
او ادامه داد: »از طرفي تغيير ملك براي مدرسه اصال كار 
ساده اي نيست و جدا از پيداكردن يك ملك با كاربري 
آموزشــي، نياز به طي كردن چندين مرحله تشريفات 
اداري سخت در آموزش و پرورش را دارد كه زمان بر است. 

در نهايت چنين اتفاقاتي باعث شد بسياري از همكاران ما 
مجبور شدند كه از هزينه هاي ديگر خود مانند دستمزد 
و حقوق معلمان بزنند يا نيروهاي خود را تعديل كنند.«

بيشــترين تعديل نيرو در مدارس غيردولتي در بخش 
معاونان آموزشــي و تربيتــي، مربيــان ورزش، معلم 
آزمايشــگاه و حتي دبيران برخي دروس مانند ادبيات، 
تاريخ، حرفه و فن، هنر و... رخ داده و همين چالشي است 
براي بازگشايي مدارس.  مدير يكي از مدارس غيردولتي 
در اصفهان نيز در اين باره گفت: »وقتي اقتصاد مدارس 
غيردولتي به واسطه كرونا به خطر افتاد، مؤسسان اين 
مدارس چاره اي جز كاهش نيروي انساني خود نداشتند. 
اين است كه دبير برخي درس ها يك نفر شده. حاال اگر 
مدارس باز شوند آنها در بخش هاي مختلف با كمبود نيرو 
مواجه هستند كه بايد به نحوي آن را جبران كنند.« او كه 
تمايل نداشت نامش عنوان شود، توضيح داد: »البته اين 
مشكل همه مدارس غيردولتي نيست و بيشتر آن گروه 
درگير شدند كه در مناطق شهري ملك اجاره اي دارند. 
به هر حال بخشي از مقاومت نيروهاي آموزشي همين 
اتفاقات است كه به فراخور هر استان و مدرسه رخ داده و 

هنوز هم پس لرزه هاي آن ادامه دارد.«
مدارس در نيمــه دوم آبان ماه1400 بعــد از يك دوره 
طوالني تعطيلي كه در تاريخ آموزشــي كشور بي مانند 
بود، باز خواهند شــد. بايد ديد كه باالخــره معلمان و 
دانش آموزان از تصميم ستادي تبعيت خواهند كرد و به 
كالس درس برمي گردند يا همچنان اين تقابل بين آنها و 
مسئوالن وزارتي ادامه خواهد داشت و شكل آموزش ها به 

نيمه حضوري يا غيرحضوري تغيير خواهد كرد؟

 صف آرايي آشكاردر برابر 
آموزش حضوري

گزارشی از ترديدها و تعلل ها در بازگشايی مدارس كه بخشی از آن در بی ميلی برخی معلمان به 
ترك دوركاری و بخشي ديگر در مخالفت برخی خانواده ها با حضوری شدن آموزش ريشه دارد
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   ایستگاه فضایی بلو اوریجین
بلو اوریجین، بوئینگ، ســیه را اسپیس و چندین شرکت 
شریک دیگر، رســما اعالم کرده اند که قصد دارند یک 
 Orbital Reef پاســگاه تجاری خارج از زمین به نام
)صخره مداری( بســازند که قرار است تا اواخر دهه2020 
راه اندازی شود. برنت شروود، معاون ارشد برنامه های توسعه 
پیشرفته شرکت بلو اوریجین در مصاحبه ای در این خصوص 
گفت: »بیش از 60سال اســت که ناسا و سایر آژانس های 
فضایی پروازهای فضایی مداری و سکونت فضایی را توسعه 
داده اند و ما را برای کسب وکارهای تجاری در این دهه آماده 
کرده اند. ما دسترسی را گسترش داده و هزینه را کاهش 
خواهیم داد و در عین حال تمام خدمات و امکانات مورد نیاز 
برای عادی سازی پروازهای فضایی را ارائه خواهیم کرد. این 
مهم، یک اکوسیستم تجاری پرجنب وجوش در مدار پایین 
زمین رشد و اکتشافات، محصوالت و سرگرمی های جدید و 
همچنین آگاهی جهانی را ایجاد می کند.« این موضوع تنها 
چند روز پس از آن صورت می گیرد که نانورکس، وویجر و 
الکهید مارتین از برنامه های خود برای ساخت یک ایستگاه 
خصوصی فضایی به نام اســتارلب )Starlab( رونمایی 
کرده بودند. این درحالی است که شرکت هوستون آکسیوم 
اسپیس نیز پیش تر اعالم کرده بود که قصد دارد ماژول هایی 
را از سال2024 به ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب کند. 
سپس در نهایت آنها را جدا و به عنوان یک مرکز تجاری 

پرواز آزاد راه اندازی کند.

 روز گذشته به خاطر 
نقــص فني ســامانه فناوري

هوشــمند ســوخت 
صف هاي طوالنــي پمپ بنزين ها و 
عدم امكان ســوخت گيري با كارت 
سوخت بسياري از مردم را ساعت ها 

گرفتار كرد.
ســامانه هوشمند ســوخت يكي از 
زيرســاخت هاي حياتــي در حوزه 
فناوري كشــور به حســاب مي آيد 
كه زندگــي ميليون ها نفــر به آن 
وابســته اســت. مقام هاي وزارت 
نفت روز گذشته علت اين ماجرا را 
اختالل فني نرم افــزاري خواندند. 
هر چند شــايعه حمله سايبري به 
هسته نرم افزاري اين ســامانه هم 
به سرعت در شــبكه هاي اجتماعي 
پخش شــد و حتــي روي خروجي 
يكي از خبرگزاري هاي رسمي كشور 
قرار گرفــت. خبر حمله ســايبري 
پس از مــدت كوتاهي از خروجي از 
خبرگزاري حذف شــد اما نور نيوز 
به عنوان پايگاه خبــري نزديك به 
شــوراي عالي امنيت ملي ســاعتي 
بعد در خبري اعالم كــرد اختالل 
ايجاد شده در سامانه سوخت گيري 
در پمــپ بنزين ها ناشــي از حمله 
سايبري بوده اســت. امير ناظمي، 
معاون سابق وزير ارتباطات هم اعالم 
كرده زيرساخت شبكه جايگاه هاي 
سوخت كشور يك شبكه اختصاصي 

است و ارتباطي به اينترنت ندارد.
اختالل فني يا حمله ســايبري هر 
كدام را كه حســاب كنيد در نهايت 
اين ماجرا باعث گرفتاري مردم در 
ميان همه مشكالت ديگرشان شد. 
اختالل فني و قطع شدن سيستم ها 
مســئله  تازه اي در كشور ما نيست؛ 
روزي در بانك ها اين اتفاق مي افتد، 
زماني هــزاران نفر در ســازماني با 
اعالم »سيستم قطع است« گرفتار 
مي شــوند و اين بار دسترســي به 

سوخت دچار وقفه اي طوالني شد.

خطاي آماده  نبودن 
سيستم هايي كه داده هاي حساس 
و مهم را در اختيار دارند، بايد طبق 
قوانين و مقررات ايران آنها را حفظ 

كننــد. زماني كه جرائمــي در اين 
حوزه رخ بدهد، نوبــت كار »نظام 
مقابله« مي رسد. به گفته مقام هاي 
وزارت ارتباطــات در ايــران نظام 
مقابله به 3 دسته تقسيم مي شوند؛ 
دســته اول ســازمان هاي حساس 
هســتند كه مســئوليت مقابله با 
رخداد در اين سازمان ها به »افتا«ی 
رياســت جمهوري )امنيت فضاي 
توليد و تبــادل اطالعات كشــور( 
برمي گردد. دسته دوم كسب وكارها 
هســتند كه مقابله بــا جرايمي كه 
درخصوص آنها رخ مي دهد، برعهده 
پليس فتاست. مقابله با رخدادهاي 
بقيه سازمان هاي دولتي نيز بر عهده 

وزارت ارتباطات و مركز ماهر است.
يــك مشــكل قديمــي در ايران 
ناديده گرفتن نياز به آمادگي براي 
مشــكالت فني و حملــه احتمالي 

است.
در بسياري از سازمان هاي دولتي و 
بزرگ سخت افزار بيشتر از نرم افزار 
مــورد توجه اســت. هميــن نگاه 
درباره كارشــناس امنيت سايبري 
و اختصــاص بودجه بــه اين بخش 
نيز وجود دارد. مجتبي مصطفوي، 
ســايبري  امنيــت  كارشــناس 
دراين باره مي گويد: »در بسياري از 
ســازمان ها تصور بر اين است كه با 
خريد ســخت افزارهاي گران قيمت 
و بزرگ مي توان امنيت را حفظ كرد، 
درصورتي كه اپراتــوري براي كار 
كردن با اين سيستم ها وجود ندارد 
و گاهي به بروزرساني نرم افزارهاي 
مرتبط با آنها توجه نمي شــود. در 
نتيجه بسياري از سيستم ها مستعد 

هك هستند.
همچنيــن معمــوال مراكــز فني 
ســازمان هاي دولتي آمادگي الزم 
بــراي مواجهــه با مشــكالت فني 

احتمالي را ندارند.«

 اما و اگرهاي حمله هاي سایبري
مجتبــي مصطفوي، كارشــناس 
امنيــت ســايبري در گفت وگــو 
با همشــهري از جزئيــات حمله 
احتمالــي صــورت گرفتــه اظهار 
بي اطالعــي مي كند، امــا در عين 
حــال مي گويــد: »درصورتي كه 
ما با يــك حمله ســايبري مواجه 
باشــيم، 2حالــت كلي را شــاهد 
هستيم. در حالت اول خود سرويس 
آسيب پذيري دارد و در حالت دوم 

سازمان هك مي شود.«
اين كارشناس مي گويد: »در حالت 
اول ايــن احتمال وجــود دارد كه 
سرويس آســيب پذير بوده و حمله 
از طريق سرويس انجام شده باشد.« 
مصطفوي منظور از سرويس را آن 
سرويس نرم افزاري مي داند كه در 

حال ارائه خدمت بوده است.
مصطفوي با ذكر يك مثال، همچنين 
از احتمــال يك حمله مهندســي 
اجتماعي سخن مي گويد كه ممكن 
اســت هكر به يك ســازمان نفوذ 
كرده و دسترســي را گسترش داده 
و از داخل ســازمان به سرويس ها 

دسترسي پيدا كرده است.
او مي گويــد: »در حالــت دوم اين 
احتمال وجود دارد كه يك سازمان 
داراي پيمانكار است و ممكن است 
پيمانكار هك شده باشد. همچنين 

اين احتمــال هم وجــود دارد كه 
سازمان سوخت هك شده باشد.«

نحوه مواجهه
كارشناس امنيت سايبري در مورد 
نحوه مواجهه با حمالت سايبري و 
اقداماتي كه مي توانــد مانع چنين 
حمالتي شــود، معتقد اســت كه 
»به طور كلي نمي تــوان مانع نفوذ 
شد، اما بايد براي 2وضعيت »پيش 
از حمله« و »پــس از حمله« آماده 

باشيم.«
مصطفــوي دربــاره وضعيت پيش 
از حملــه مي گويد: »الزم اســت تا 
جايي كه امكان دارد، احتمال نفوذ 
را كم كنيــم كه بــه آن اصطالحا 
»پيشــگيري« گفته مي شــود«. 
به گفتــه او »براي ايــن مرحله در 
كشور ما اقدامات خوبي انجام شده 

است«.
با اين حــال، مصطفوي با اشــاره 
به كارهــاي زيــادي كــه در دنيا 
انجام شده و آن را بســيار متداول 
مي دانــد، مي گويــد: »نكته مهم 
 بخش شناســايي و شــكار تهديد

)treat hunting( اســت. ايــن 
اصطالح بــه اين معني اســت كه 
پس از اينكــه حمله اتفــاق افتاد، 
ما بتوانيم قبــل از اينكــه مهاجم 
گســترش دسترســي بدهــد و به 
هدف نهايــي برســد، متوجه بروز 
حمله شــويم.«  به گفتــه او »ما در 
 )detection(مرحلــه شناســايي
چندان موفق عمل نكرده ايم. يعني 
اگر مهاجــم نفوذ كند، به ســرعت 
نمي توانيــم حملــه را شناســايي 
كنيم. چراكه يك حمله ســايبري 
به عنوان مثال ممكن اســت از 2 ماه 
پيش آغاز شده و 2 ماه طول كشيده 
تا هكر دسترســي خود را گسترش 
دهد و توانسته سرويس را در داخل 
زيرســاخت بيابد و حملــه خود را 

كامل كند«.
اين كارشــناس امنيت ســايبري 
اطالعات بيشتر را منوط به مطالعه 
بيشتر در مورد نوع اين حمله مي داند 
و اظهار اميــدواري مي كند كه اين 
حمله بتواند به عنــوان يك مطالعه 
مــوردي)case study( بررســي 
شود تا اطالع رساني هاي الزم صورت 

بگيرد. 

اين روزها علت مبتال شدن 
به كوويــد-19 در ميان 
افرادي كه 2 دوز واكسن 

زده اند سؤال خيلي ها به حساب مي آيد.
2 هفته پــس از دريافــت دومين دوز واكســن 
كوويد-19 اثربخشــي و ايمني بدن در باالترين 
سطح خواهد بود و در اين مرحله، عنوان واكسينه 
كامل به فرد اطالق مي شود. اگر شما هنوز بعد از 
اين مرحله باز هم مبتال به كوويد-19 شــده ايد 
از عفونت موفقيــت آميز رنــج مي بريد. عفونت 
موفقيت آميز شــبيه به عفونت معمولي در افراد 
غيرواكسينه است با كمي تفاوت. طبق مطالعات 
انجام شده، 5عالمت شايع در عفونت موفقيت آميز 
شامل سردرد، آبريزش بيني، عطسه، گلو درد و از 
دست دادن بويايي است. برخي از اين عالئم شبيه 
به عالئمي است كه افراد واكسينه نشده هم به آن 

دچار مي شوند، اما به شكلي شديدتر.
با ايــن حــال، شــايع ترين عالمت هــا در افراد 
غيرواكسينه تب و سرفه هاي مكرر است، اما اين دو 
عالمت كالسيك كوويد-19 با دريافت دوزهاي 
اول و دوم واكسن و گذشت 2 هفته از زمان آخرين 

دوز، كمتر نمايان مي شود.
در مطالعات مشخص شده 
اســت افراد مبتال به عفونت 
موفقيت آميز در مقايسه با 
واكسينه نشده ها 58درصد 
كمتر دچار تب مي شــوند و 
در واقع به زبان ساده، تجربه 
كوويد پس از واكسن مانند 
يك سرماخوردگي معمولي 
اســت. افرادي كه دوزهاي 
كامــل واكســن را دريافت 
كرده اند كمتر دچار بستري 
در بيمارستان و مرگ ومير 
مي شــوند و حتــي كمتر 
احتمال بــروز كوويد-19 
مزمن در آنها وجــود دارد. 
علــت اينكــه بيمــاري در 
واكسينه شــده ها خفيف تر 

است ممكن اســت به خاطر واكســن باشد. اگر 
واكســن نتواند عفونت را مســدود كند، احتماال 

ميزان بار ويروسي را در بدن كم مي كند.

چه چیزهایي باعث ایجاد خطر مي شوند؟
در بريتانيا، تحقيقات به اين نتيجه رسيده است 
كه 0.2درصد از جمعيت يا به زبان ســاده تر يك 
نفر در هر 500نفر، با وجود واكسيناسيون كامل، 
عفونت موفقيت آميز را تجربه مي كنند، اما همه 
در يك سطح از خطر قرار ندارند. به نظر مي رسد 
4 عامل به ميزان محافظت فرد با واكسيناسيون 

كمك مي كند.

نوع واکسن
اولين مورد، نوع خاص واكسني است كه دريافت 

كرده ايد و كاهش خطر نســبي كه هــر نوع ارائه 
مي دهد. كاهش خطر نســبي اندازه گيري است 
كه نشــان مي دهد واكســن چقدر خطر ابتال به 
كوويد-19 را در مقايسه با فردي كه واكسن نزده 

كاهش مي دهد.

گذشت زمان پس از واکسن
به طور فزاينده اي مدت زمان پس از واكسيناسيون 
در نحوه ابتال مهم اســت و يكي از داليلي اســت 
كه بحث در مورد واكسيناســيون با دوز تقويتي 
را افزايش داده اســت. تحقيقــات اوليه كه هنوز 
در مرحله پيش از انتشــار اســت )و هنوز توسط 
دانشمندان ديگر مورد بررسي قرار نگرفته است( 
نشان مي دهد كه محفاظت واكسن فايزر طي 6 ماه 
پس از واكسيناسيون كاهش مي يابد. خيلي زود 
است كه بدانيم اثربخشي واكســن بيش از 6 ماه 
در افرادي كه 2 دوز واكسينه دريافت كرده اند تا 
چه مدت به طور قطع باقي مي ماند، اما احتماال با 

گذشت زمان كاهش مي يابد.

سیستم ایمني بدن
مهم است به خاطر داشته باشيد كه عوامل باال به 
ميانگين كاهــش خطر در 
ميان جمعيت اشاره مي كند. 
ريســك شــما به ســطح 
ايمنــي ســاير فاكتورهاي 
منحصربه فــرد مانند اينكه 
چگونــه در معرض ويروس 
قــرار گرفته ايد بســتگي 
دارد. آمادگي ايمني به طور 
معمول با باالرفتن سن كم 
مي شود. داشتن بيماري هاي 
زمينه اي يا مداواي طوالني 
مدت همچنين ممكن است 
باعــث اختالل در پاســخ 
مناســب بدن به واكســن 
باشــد. افــراد مســن تر يا 
افرادي با مشــكل سركوب 
سيســتم ايمنــي ممكن 
است ســطح پايين تري از اثربخشــي واكسن را 
تجربه كنند يا ايمنــي حاصل از آن خيلي زود در 
بدنشان از بين برود، اما الزم به يادآوري است كه 
آســيب پذيرترين افراد از نظر باليني در ابتداي 
برنامه هاي واكسيناســيون، واكســن زده اند كه 
احتماال حــاال 6 ماه از آن مي گــذرد و همين امر 
ممكن اســت خطر ابتال به يك عفونت جديد را 
به دليل كاهش حفاظت افزايــش دهد. براي اين 
معضل نيز دوز تقويتي واكسن درنظر گرفته شده 
است تا مجددا سيســتم ايمني، براي پاسخ آنتي 

بادي خنثي كننده آماده شود.
اما با وجــود همه اينها نيازي به نگراني هســت؟ 
خير واكســن ها همچنان به طور گسترده شانس 
ابتال به كوويد-19 را كاهش مي دهند و همچنين 

به شدت، ميزان بستري و مرگ را كم مي كنند.

4عامل ابتال به کرونا پس از واکسن
چرا با وجود واكسيناسيون كامل، برخي از افراد باز هم دچار بيماري كوويد-19 مي شوند؟

عمادالدین قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار

به سوی آينده

قاتل دوج کوین در مسیر ترقي 

روزي كه رمزارز شــيبا اينو تنها 6دهم ريال بود، كمتر كســي 
تصورش را مي كرد كه ظرف مدت چند مــاه قيمت آن به باالي 
يك تومان برسد، اما حاال اين ارز ديجيتال با نماد يك سگ ژاپني 
توانسته خود را به عنوان يازدهمين رمزارز ارزشمند جهان مطرح 
كند. اين روزها در بازار ارزهاي ديجيتال اتفاقي در حال رخ دادن 
اســت كه پيش تر نيز آن را تجربه كرده بوديم. البته اين پيش تر 
كه مي گوييم، مربوط به خيلي وقت نمي شود و همه داستان آن 
در همين چند ماه گذشــته رقم خورده است. چندي پيش همه 
درباره صعود عجيب و غريب و بدون پشــتوانه رمــزارزي به نام 
دوج كوين مي گفتند و مي نوشتند و چه بســيار سرمايه گذاران 
خردي كه توانســتند سرمايه هايشــان را با دوج كوين چندين و 
چند برابر كنند. حاال گويا مشــابه آن براي يك رمزارز كم ارزش 
ديگر در حال شكل گيري است؛ رمزارزي كه دست بر قضا نمادش 
همان سگ ژاپني است كه نماد دوج كوين هم محسوب مي شود. 
به گزارش وب سايت ان دي تي وي، براساس نظر كارشناسان بازار 
ارزهاي ديجيتال، شيبا اينو كه از آن به عنوان »قاتل دوج كوين« 
هم ياد مي شود، به 2 دليل عمده توانسته در روزهاي اخير چنين 
ارزشمند شود. يكي، شايعات تأييدنشده اي كه در دنياي ارزهاي 
ديجيتال وجود داشــت مبني بــر اينكه اين ســكه به زودي در 
اپليكيشن محبوب معامالت ســهام، رابين هود در فهرست قرار 
خواهد گرفت و ديگري به اين دليل كه ايالن ماســك عكسي از 
توكن SHIB در حال رفتن به ماه توييت كــرده بود. با اين حال، 
صعود شــيبا اينو كوتاه مدت بود و اين رمزارز بالفاصله شروع به 
ريزش كرد. اوج قيمت و در واقع ركوردشــكني شيبا اينو در روز 
23اكتبر )شــنبه يكم آبان( شــكل گرفت؛ جايي كه قيمت اين 
رمزارز به 0.00004327دالر رسيد. ماسك، عكس شيبا اينو را 
در روز 18اكتبر، زماني كه ارز آن تنها 0.00026دالر بود، توييت 
كرد كه اين حركت باعث شــد كه رمزارز نه چنــدان قدرتمند 

به تدريج ارزش خود را افزايش دهد. روز شــنبه گذشته، قيمت 
حدود 0.00027دالر بود و دســت آخر در روز يكشــنبه ركورد 
جديد شيبا اينو به ثبت رسيد. در همين حال، يك طومار اينترنتي 
از رابين هود درخواست كرد تا شيبا اينو را در پلتفرم خود فهرست 
كند. تقريبــاً 3ميليون امضا 
پــاي ايــن طومــار وجود 
داشــت كه همين موضوع 
هم منجر بــه اين گمانه زني 
شــد كه اين پلتفرم ممكن 
اســت اين درخواســت را 
مورد بررسي قرار دهد. نكته 
جالب اينجاســت كه يكي 
از دنبال كننــدگان صفحه 
ايالن ماســك در توييتر از 
او پرســيده بود كه چقدر از 
اين رمزارز را دارد كه ماسك 
پاسخي صريح و قاطع به اين 
پرسش داد: »هيچ«! ماسك 
كه يكــي از حاميان معروف 
دوج كويــن نيز محســوب 
مي شــود، پيش تر با ارسال 
عكســي از ســگي كه روي 
خودروي تسال نشسته بود، 
از شيبا اينو حمايت كرده بود. شيبا اينو در آگوست2020توسط 
شــخصي كه از نام ريوشي اســتفاده مي كند، ايجاد شده و آن را 
به عنوان يك »قاتل دوج كوين« تبليغ كرده است. هدف آن اين 
اســت كه جايگزين مبتني بر بالك چين اتريوم توكن هاي دوج 
باشد. حاميان آن ادعا مي كنند شــيبا اينو بيشتر از همتاي خود 
يعني دوج كوين »جامعه محور« است و عمدتاً از پروژه هاي هنري 

و توكن هاي غيرقابل تعويض )NFT( پشتيباني مي كند.

 ژاپن با پرتاب موشك H-2A يك ماهواره 
ناوبری جديــد را بامداد روز سه شــنبه فضا

)ديروز( بــه وقت تهران به مــدار زمين 
فرستاد. به گزارش وب سايت اسپيس، اين موشك در 
ساعت11:19 سه شــنبه به وقت توكيو از مركز فضايی 
تانگاشيما در ژاپن به فضا پرتاب شد. براساس گزارش 
صنايع سنگين ميتسوبيشی كه موشك های H-2A را 
در آژانس اكتشافات هوافضای ژاپن )JAXA( می سازد، 
محموله اين موشــك پس از پرتاب با موفقيت به مدار 
رسيده است. آنها در توييتر نوشتند: »اين پرتاب واقعاً 
زيبا بود.« ماهواره QZS-1R، جايگزينی برای ماهواره 
»شبه زنيت سيستم يك« اســت كه برای اولين بار در 
سال2010 به مدار زمين پرتاب شد. وب سايت رسمی 
QZSS، 4ماهواره را در صورت فلكی فهرســت كرده 
است: QZS-1، QZS-2، QZS-3 و QZS-4. صنايع 
سنگين ميتسوبيشــی تقريباً 28دقيقه پس از پرتاب 
تاييد كرد كه ماهواره QZS-R1 با موفقيت از قسمت 
بااليی موشك جدا شده است. صورت فلكی QZSS در 
نهايت از مجموع 7ماهواره تشكيل می شود كه از مداری 
نزديك به اوج )يا مستقيما باالی سر( ژاپن پرواز می كند 
و QZS-R1 تقريباً ســيگنال های ارســالی مشــابه 

ماهواره های GPS اخير را به اشــتراك می گذارد. در 
همين حال آژانس اكتشافات هوافضای ژاپن می گويد 
كه اين ماهواره به ويژه برای مناطق كوهستانی و شهری 
در ژاپن بهينه شــده اســت. صنايع ميتسوبيشی اين 
ماهــواره را با موشــك H-2A 202 پرتــاب كرد. اين 
سيســتم پرتاب از ســال 2003 عملياتی شده است و 
ماهواره ها را به مكان هايی مانند زهره )آكاتســوكی( و 
مريخ )ماموريت مريخ امارات( ارســال كرده است. اين 
اولين پرتاب  H-2A  از 29 نوامبر 2020 بود؛ زمانی كه 
ژاپن يك ماهواره رله پيشــرفته با فنــاوری ارتباطات 
ليزری را به مدار زمين فرستاد. سازنده اين ماهواره را با 
موشك H-2A 202 پرتاب كرد. اين سيستم پرتاب از 
سال2003 عملياتی شده و ماهواره ها را به مكان هايی 

ماننــد زهره )آكاتســوكی( و مريــخ )ماموريت مريخ 
امارات( ارسال كرده است. اين اولين پرتاب     H-2A  از 
29نوامبر2020 محسوب می شود؛ زمانی كه ژاپن يك 
ماهواره رله پيشــرفته با فناوری ارتباطات ليزری را به 

مدار زمين ارسال كرده بود. 

   نیاز به تغییر نگاه دولتي ها
تغییر نگاه به مقوله اطالعات حساس و دسترسي غیرمجاز به آنها نیز طبق 
گفته کارشناسان سایبري باید تغییر کند. یاشار شاهین زاده، کارشناس امنیت 
دراین باره به همشــهري مي گوید: »در بسیاري سازمان ها هک شدن زماني 
خطرناك محسوب مي شود که اطالعات دزدیده شود. در نتیجه کارشناسان 
آنها ســراغ راه حل هایي مثل تهیه نسخه پشــتیبان از اطالعات مي روند. 
درحالي که نفس هک شدن یک سایت یا سیستم حتي اگر به اطالعات کاربران 
آن باز نشده باشد، مشکل بسیار بزرگي اســت چون مي توان از نفوذ به یک 
سیستم به هدف هاي نامطلوب دیگري رسید.« او مي گوید: »به خاطر همین 
نگاه اشتباه، برخالف بیشتر نقاط دنیا امنیت سایبري بودجه معیني ندارد و 
معموال بخشي از بودجه »آي تي« ســازمان براي آن صرف مي شود. در ثاني، 
مسئوالن تصمیم گیرنده فکر مي کنند وقتي با یک نسخه پشتیبان مي توان 
مشکل را حل کرد، چرا باید کارشناس خبره استخدام کنند و چند برابر براي 

حقوقش خرج کنند.«

شوك سایبري به كارت سوخت 

ژاپنماهوارهفرستاد؛بلواوریجینایستگاهفضاییمیسازد

   گونه هاي مختلف ویروس
یک فاکتور مهم دیگر، گونه هاي مختلف 
ویروس است که فرد با آن مواجه مي شود. 
میزان اثربخشي واکســن ها تا حد زیادي 
در کارآزمایي هاي بالیني با شــکل اصلي 
ویروس، اندازه گیري شــده است و هنوز 
مشخص نیست هر واکسن تا چه حد در برابر 
گونه هاي مختلف ایمني دارد. اما در مواجهه 
با نوع آلفا، داده هاي بهداشــت عمومي 
انگلیس نشــان مي دهد که 2 دوز واکسن 
فایزر اندکي محافظت کمتري دارد و خطر 
ابتال به عالئم کوویــد-19 را تا 93درصد 
کاهش مي دهد. در برابر دلتا، سطح حفاظت 
حتي کمتر مي شود و به 88درصد مي رسد. 
واکسن آســترازنکا نیز به همین میزان 

تحت تأثیر قرار مي گیرد.

روزي كــه رمزارز شــيبا 
اينو تنها 6دهم ريال بود، 
كمتر كســي تصورش را 
مي كرد كــه ظرف مدت 
چند مــاه قيمــت آن به 
باالي يك تومان برســد، 
اما حاال اين ارز ديجيتال 
با نماد يك ســگ ژاپني 
توانسته خود را به عنوان 
رمــزارز  يازدهميــن 
ارزشــمند جهان مطرح 

كند

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

زيرساخت هاي فني را چگونه مي توان از دسترس حمالت سايبري دور كرد
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چه زماني به روانپزشك مراجعه كنيم؟ 
اما درباره اينكه افراد پس از بهبودي كرونا با ديدن چه نشانه هايي بايد به مشاور يا روانپزشك مراجعه كنند، 
جالل يونسي كه دبير بورد تخصصي روانشناسي باليني و عضو كميته علمي و كشوري كنترل و مقابله با ويروس 
كوويد-1۹ است  به همشهري مي گويد: »چنانچه افراد پس از بهبودي از كرونا با عالئمي ازجمله خستگي، 
بي حوصلي و تحريك كننده هاي روحي و رواني ازجمله اضطراب، نگراني و ترس بيش از اندازه مواجه باشند 
كه سازگاري رواني و اجتماعي آنها و نظم زندگي شان را به هم ريخته باشد، ضرورت دارد به روانشناس باليني 
و روانپزشــك مراجعه كنند.« او درباره زمان مراجعه افراد به روانپزشك و روانشناس هم توضيح مي دهد: 
»عمدتا افراد پس از آگاهي از ابتال به كرونا مثل بسياري از بيماري هاي ديگر با نگراني هايي مواجه مي شوند. 
در اين باره مشاهده مي شود كه برخي افراد به نگراني بيش  از اندازه و اضطراب ناشي از مرگ بر اثر كرونا دچار 
مي شوند. اين مسئله در روند درمان تأثيرگذار است و عالوه بر اقدامات درماني نياز است كه روان درمانگر هم 
در كاهش اضطراب فرد مبتال اقداماتي را انجام دهد. اين اضطراب و ترس بيش  از اندازه سيستم دفاعي فرد 
را تضعيف مي كند. اما پس از بهبودي شاهد بروز اختالالت عصبي و رواني در افراد هستيم كه هنوز اطالعات 
دقيقي از اينكه آيا ويروس كرونا عامل اين اختالالت است يا خير وجود ندارد.« او ادامه مي دهد: »در اين باره 
2فرضيه مطرح است؛ اول اينكه ويروس با حمله به دستگاه عصبي چنين اختالالتي را رقم مي زند و فرضيه 
دوم اينكه اضطراب و ترس شديد ناشي از بيماري منجر شده كه به هم ريختگي سيستم عصبي در افراد ايجاد 
شود.« به گفته يونسي هم اكنون نكته مهم اين است كه افراد پس از بهبودي با اختالالت رواني و عصبي مواجه  
مي شوند. در ايران هم ايجاد اضطراب، افسردگي، اختالل در حافظه و به هم ريختگي سيستم شناختي و... در 

ميان افراد بهبوديافته مشاهده مي شود.
ث

مك

آمــار مبتاليــان  ديروز

90096
واکسن های تزريق شده)دوز(

82473271
آمــار جان باختگان ديروز

156
کل آمــار جان باختگان

125519

 مطالعات انجام شــده روي پيامدهاي ابتال به کوويد-19 
نشان مي دهد  که اين ويروس عالوه بر آسيب به عملكرد 
قلب، کليه ها، کبد و ريه و حتي پوست، مي تواند منجر به 
ايجاد اختالالت عصبي و روانپزشكي هم شود. در مطالعه  
انجام شده از سوي مرکز تحقيقات دانشگاه آکسفورد روي 
236هزارو379بيمار مبتال به کوويد-19، مشخص شده 
اختالالت عصبي مثل خونريزي داخل جمجمه، ســكته 
مغزي ايسكميك، پارکينسونيسم، ســندروم گيلن باره 
)بيماري التهابي نادر که به سرعت موجب ضعف عضالت 
و بي حسي مي شود(، اختالالت شــبكه يا ريشه عصبي، 
بيماري عضالني و آنســفاليت و اختالالت رواني ازجمله 
زوال عقل، روان پريشــي، خلقي، اضطــراب، گرايش به 
مصرف مــواد و بي خوابي از عوارض ابتال به کروناســت و 
شدت اين اختالالت در مبتاليان به نوع حاد کرونا و بيماران 
بســتري در بخش هاي آي سي يو به شــدت باالتر است. 
احمد حاجبي، مديرکل دفتر ســالمت رواني، اجتماعي 
و اعتياد وزارت بهداشــت چندي پيش اعــالم کرده بود 
که براســاس آخرين مطالعات ميزان شــيوع اختالالت 
روانپزشكي در ايران به 29.7درصد رسيده است. به گفته 
او، 14.9درصد از شرکت کنندگان در اين مطالعه، به کرونا 
مبتال شده بودند. ميزان شــيوع اختالالت روان در ميان 

اين افراد 39.8درصد بود که نشان مي دهد، ابتال به کرونا، 
شانس ابتال به مشكالت روانشــناختي را باال مي برد. هر 
چند با وجود تأييد متخصصــان از بروز چنين اختالالتي 
در بيماران بهبوديافته ايراني، اما ميزان مراجعه به مراکز 
مشاوره نشــان مي دهد که اين افراد مراجعه  کمي به اين 
مراکز دارند. تصور خيلي ها بهبودي پــس از مدت زمان 
کوتاهي است. درحالي که پيگيري ها نشان مي دهد اغلب 
اين افراد بيش از 4 ماه درگير انواع اختالالت روانی و عصبي 
ازجمله بدخلقي، بي خوابي، افسردگي، اختالالت ذهني و 
حتي فراموشي مي شوند. توصيه روانپزشكان مراجعه براي 

درمان اين اختالالت است.

روايت بهبوديافته ها از اختالالت روان 
زهرا، يكي از افرادي است که سال گذشته به کرونا مبتال 
شــد، اما بيماري آنقدر حاد نبود که نياز به بســتري در 
بيمارستان داشته باشــد؛ »مدت بيماري و قرنطينه من 
2هفته بود اما پس از بهبودي کم کم دچار نوعي فراموشي 
شدم. کلمات و جمالت برايم مفهومي نداشتند و با اينكه 
مي توانستم آنها را بخوانم اما معنا را درك نمي کردم. دوره 
ترســناکي بود و تا همين حاال هم فكر نمي کردم دچار 
اختالل عصبي شده باشم. تقريبا وضعيت ذهني ام تا 6 ماه 

به همين شكل بود و به تدريج کمتر شد. اما با گذشت بيش 
از 9 ماه از آن زمان هنــوز در درك برخي کلمات ذهنم با 
تأخير عمل مي کند. چند روز پيش يكي از دوستانم گفت 
که کرونا در برخي افراد منجر به التهاب مغز مي شود و بهتر 
است به روانپزشك مراجعه کنم.« اميرعلي هم از پدرش 
مي گويد که چند ماه پيش به کرونا مبتال شد اما با وجود 
اينكه سنش چندان هم باال نيست، پس از بهبودي دچار 
فراموشي و اختالل حواس شده است؛ »پدرم 65ساله  است 
و به دليل کاهش اکســيژن خونش بعد از ابتال به کرونا دو 
هفته اي در آي سي يو بستري شد. شرايط چندان سختي 
نداشت اما مدتي پس از بهبودي، فراموشي پيدا کرد و برخي 
کارها را چندين مرتبه انجام مي داد يا چيزهاي بسيار ساده 
را فراموش مي کرد. در ابتدا فكر مي کردم که اين وضعيت 
موقت است، اما در طول 2ماه هيچ تغييري پيدا نكرد. به 
پزشك مغز و اعصاب مراجعه کرديم که داروهايي برايش 
تجويز کرد. چند روزي است که وضعيت بهتري نسبت به 
گذشته دارد و اميدوارم درمان شــود.« حميد هم درباره 
ابتالي خودش به کرونا مي گويد و اينكه تنها عالئمش يك 
تست مثبت و 2روز سردرد بوده اما از هفته دوم ابتال، دچار 
گنگي در خواندن اعداد شد؛ »به هيچ وجه فكر نمي کردم 
اين وضعيت ناشــي از کرونا باشد اما حتي يك عدد ساده 

آخرين مطالعات نشــان مي دهد، گروهــي از بهبود يافته هــاي کرونا، دچار 
فراموشي، اختالالت خلقي، اضطراب  و حتي جنون مي شوند. اين اختالالت 
مي تواند ناشــي از تاثير مســتقيم ويروس و يا پيامدهاي پاندمي کرونا باشد

همشــهري از ابتال به انــواع مشــكالت روحی در 
بهبوديافته هــاي کوويــد -19 گــزارش مي دهد

 بازی  ويروس
 با اعصاب و روان

روايت اول: مرد جوان
نزديك 20ســال پيش بود؛ زماني 
که ارائه خدمــات ويزيت در منزل 
براي بيماران شديد اعصاب و روان 
توســط بيمارســتان روان پزشكي 
»روزبه« راه اندازي شــد. آن زمان 
براي نخستين بار همراه تيم سالمت 
روان براي ويزيت بــه خانه يكي از 
بيمارانمان رفتيم. منزل بيمار در محله اي نسبتا فقير در جنوب تهران 
قرار داشــت؛ در کوچه هايي تنگ و مملو از کودکان در حال بازي و 
پسران جوان ظاهرا بيكاري که وقت مي گذراندند. خانه شان بسيار 
کوچك و کمي نامرتب بود. بيمارمان و مادر سالمندش از ما مهربانانه 
اســتقبال و پذيرايي کردند. بيمار، جواني بيست وچندساله بود که 
به دليل عود بيماري مدتي در بيمارســتان روزبه بستري و چندماه 
قبل مرخص شده بود. مادر، نابينا بود و خرج زندگي از مستمري پدر 
مرحوم تأمين مي شــد؛ البته اگر »تأمين« واژه مناسبي باشد. حال 
بيمار کامال خوب و عادي بود. ظاهرا عالمتي از بيماري ديده نمي شد، 
اما يك مشــكل بزرگ وجود داشــت؛ اينكه مرد جوان هيچ کاري 
نمي کرد. صبح و شب در اتاقي تاريك مي نشست و حداکثر نگاهي به 
تلويزيون مي انداخت. اول، به تشديد افسردگي پس از ترخيص شك 
کرديم، اما دليل ديگري وجود داشــت؛ او پس از آنكه از بيمارستان 
مرخص شده بود، مي خواست به کار برگردد، اما ديگر کسي به او کار 
نمي داد. صاحبكارش متوجه بســتري بيمار شده بود و ديگر حاضر 
به بازگشــت او به کار نبود و کارفرمايان ديگر هــم از کارفرماي اول 
پرس و جو مي کردند و در نهايت او را به کار نمي گرفتند. دوستانش هم 
حالي از او نمي پرسيدند؛ شايد نگران بودند مبادا بيماري اش با آنكه 
کامال کنترل شده بود، باعث ناراحتي شان شود يا حتي به آنها سرايت 

کند. سرانجام اينكه نامزدش هم بعد از بستري رهايش کرده بود.

حاال چرا بيماري مرد جوان عود کرد و بستري شد؟ يافتن دليل اصلي 
دشوار نبود. پس از ابتال به بيماري و شــروع درمان، دوستانش که 
شنيده بودند او دارو مصرف مي کند، با آنكه حالش خوب بود، مصرف 
دارو را نشانه بي ارادگي و باعث اعتياد او مي دانستند. مادرش هم فكر 
مي کرد چون دارو مصرف مي کند، او هيچ وقت نمي تواند ازدواج کند 
و صاحب فرزندي شــود. از طرف ديگر، هزينه دارو و درمان هم کم 
نبود. زمان زيادي از درمان بيماري نگذشته بود که بيمار و مادرش 
تصميم به قطع دارو گرفتند، اما پس از 3ماه، بيماري عود کرد و منجر 

به بستري شد.
داستان مرد جوان روايتگر دوري باطل است که مي تواند تا آخر 
عمر ادامه پيدا کند؛ قطع دارو به دليل قضاوت مردم و بدتر شدن 
قضاوت مردم به دليل عود بيماري و بستري مجدد. جامعه شناسي 
به نام »رابرت مرتون« واضع نظريه اي به نام »پيشــگويي خود 
تحقق پذير« است و براي مدعاي خود مثال خوبي مي آورد: فرض 
کنيد شايعه اي بپيچد که بانكي در حال ورشكستگي است. اگر 
اين شايعه دروغ رواج پيدا کند، همه هجوم مي آورند تا هرچه در 
بانك دارند بيرون بكشند. حاصل چيست؟ همان ورشكستگي 
که ابتدا تنها يك شايعه بود، اکنون يك واقعيت است. در داستان 
مرد جوان، همين که »به غلط« ديگران فكــر کنند »هر بيمار 
اعصاب و روان«، حتي با وجود درمان شــدن، باز مشكل دارد، 
ديگر کسي به او کار نمي دهد، مهماني دعوتش نمي کند و کسي 
هم حاضر نيست با او ازدواج کند. نتيجه اين است که مرد جوان 
خسته از انگ، درمان خود را رها مي کند و تشديد بيماري موجب 
دورتر شدن او از کار و زندگي مي شود. اين داستان البته تكراري 
و روايت هرروزه صدها هزار بيمار مبتال به بيماري هاي شــديد 
اعصاب و روان در کشور است. بيماري به خودي خود ناتوان کننده 
است، اما ناتوان کننده تر از آن، تبعيض و طردي است که بيمار 

تجربه مي کند.

 روايت دوم: رقابتي نابرابر
تمام پژوهش ها نشان مي دهد که از هر 4نفر در کشور يك نفر بيماري 
اعصاب و روان دارد؛ اين يعني ميليو ن ها نفر. با اينكه در بســياري از 
موارد اين نوع ابتال، شديد نيست، اما انگ و موانع دسترسي به درمان 
مناســب آنقدر اســت که همان پژوهش ها تأکيد مي کنند بيش از 
دوسوم اين بيماران در کشور ما حتي يك بار هم از متخصص حوزه 
روان کمك نگرفته اند. مشكل اينجاست که آن بيماري هم که براي 
گرفتن خدمات اقدام مي کند، اين اقدام با تأخير و تحمل سال ها رنج 

سكوت است. بررسي ها نشان مي دهد، عمر بيماران دچار بيماري
 هاي شديدتر اعصاب و روان، به طور متوسط 10تا 25سال کمتر است. 
آنها سبك زندگي خيلي سالمي ندارند، سيگار بيشتري مي کشند، 
کمتر ورزش مي کنند، اگر بيماري جســمي دارند، کمتر به پزشك 
مراجعه مي کنند و اگر هم مراجعه کنند، ممكن است بيماري شان 
جدي گرفته نشود. در دنياي امروز که منابع محدود و رقابت بسيار و 
ناعادالنه است، بيماران اعصاب و روان، مسابقه براي دستيابي به اين 
منابع را از صدها متر عقب تر شــروع مي کنند. آنها در موقعيت هاي 
اجتماعي و اقتصادي، هم به دليل بيماري درمان نشده و هم به دليل 
»انگ« برخاسته از جامعه، از ديگران عقب مي مانند و طبقه اجتماعي 
و اقتصادي شان افول مي کند. از سوي ديگر بررسي هاي بيشتر نشان 
مي دهد نابرابري يكي از مهم ترين عوامل مؤثر در شكل گيري بيماري 
اعصاب و روان است. فقر نسبي حتي از فقر مطلق هم اهميت بيشتري 
دارد. مهم تر از ميزان دارايي شما، دارايي شما در مقايسه با همسايه و 
فاميل است. هرچه در جامعه يا محله اي نابرابري بيشتر باشد، ميزان 
نابساماني هاي اجتماعي مانند بيكاري، جرم و جنايت و مصرف مواد 
هم بيشتر است. نابرابري تنها بين کشورهاي غني و فقير نيست. درون 
هر جامعه اي و به خصوص کشور خودمان هم نابرابري موج مي زند. 
ايران از نظر ضريب جيني به عنوان شاخصي براي برابري اقتصادي، 
جايگاه خوبي در بين کشورهاي جهان ندارد. دنياي ما جهاني است 
مملو از نابرابري؛ يعني همان بي  عدالتي در ثروت، سالمت، امنيت و 
آرامش و در اين بين، بيماران اعصاب و روان از همه آسيب پذيرترند. 
اين نابرابري در زمان دشواري هايي مانند همه  گيري کرونا صدچندان 
مي شود و به همين دليل، شعار امسال هفته سالمت روان را »سالمت 

روان در جهان نابرابر« انتخاب کرده اند.

 روايت سوم: همه گيري انزوا
همه گيري کرونا در 2سال اخير، تجربه منحصر به فردي را به همه 
ما عرضه کرد؛ اين فقط يك همه گيري ويروسي نبود. تنهايي، انزوا، 
افسردگي، اضطراب و بيماري اعصاب و روان نيز همه گير شد. اکنون 
کمتر کســي را مي شناســيم که يا خود يا يكي از نزديكانش به اين 
بيماري مبتال نشده باشد يا عزيزي از دست نداده باشد. غم ناشي از 
ابتال به بيماري، سوگ عزيزان و فشار اقتصادي ناشي از همه گيري 
چنان رايج و فراگير اســت که براي همگان افسردگي ديگر بيماري 

غريبي نيست. 
بيمار مبتال به کرونا، غيراز عالئم بيماري، تجربه دردناك ديگري هم 
دارد؛ انزواي اجتماعي. او نمي تواند از خانه بيرون رود؛ چون ممكن 
است کسي را مبتال کند و حتي اگر بي عالمت است بايد چند هفته 
در خانه بماند. کسي حاضر نيســت از نزديك به مالقات او برود. سر 
کار راهش نمي دهند و ممكن اســت حتي کارش را از دست بدهد. 
البته همه اينها براي چند هفته است. براي بيمار اعصاب و روان ماجرا 
متفاوت اســت. اگر اين فرد، بدون عالمت ابتال بــه بيماري اعصاب 
باشــد، مي تواند از خانه خارج شــود، اما در نهايت با وجود نداشتن 
عالمت بيماري و مسري نبودن وضعيتش، از جامعه و جمع دوستان 
و فاميل طرد مي شــود؛ بنابراين مي توان گفت کــه انگ، از ويروس 

کرونا قوي تر است.
در ماه هاي اولي که کرونا در کشــور شــيوع پيدا کرده بود، شاهد 
پديده اي به نام »انگ کرونا« بوديم؛ انگي که البته حاال بسيار کمرنگ 
شده است. آن زمان، بيمار مبتال به کرونا حتي پس از بهبودي کامل 
»موجود ديگري« غير از »ما« شناخته مي شد؛ موجودي متفاوت و 
شايد »خطرآفرين«. البته انگ تاريخ ديرينه اي دارد و محدود به کرونا 
و بيماري هاي اعصاب و روان نبوده اســت. از ديرباز مسائل نژادي، 
قوميتي، جنسيتي و مانند آن مايه انگ زني بوده است، اما همه يك 
ويژگي مشترك دارند؛ يك صفت يا رفتار، حتي موقتي و غيرعمومي، 
جزو خصلت ذاتي و هميشــگي فرد دانســته شــده و اين تعميم و 

برچسب زني باعث تبعيض و طرد مي شود.
اکنون زمان آن اســت که بدانيم بيماري اعصاب و روان هم فراگير 
است؛ درست مانند کرونا. مانند آن مرگبار نيست و شبيه آن سرايت 
نمي کند، اما مانند کرونا، قابل درمان است و معموال پس از درمان، فرد 

به حالت طبيعي باز مي گردد. فرق ديگري که با کرونا دارد اين است 
که اگر بيمار کرونايي به دليل انگ کرونا منزوي شود و مورد تبعيض 
قرار گيرد، بعيد است نتواند درمانش را در پيش بگيرد، اما بيماري که 
افســردگي دارد به دليل همان انگ و تبعيض، بيماري اش تشديد يا 

مزمن مي شود و از درمان و زندگي طبيعي محروم مي ماند.
بيماري اعصاب و روان مسري نيست، اما ترس از آن مسري است. راه 
مقابله با اين انگ اين است که اول از همه بدانيم حقايق علمي چيست 
و آنها را به ديگران آموزش دهيم و ديگر اينكه از نزديك با بيماران و 
بيماري شان آشنا شويم. سوم اينكه اگر حقي از بيماري ضايع شد، به 
تضييع حق به هر روش مناسب اعتراض کنيم. کم نبوده اند بيماراني 
که به ناحق طالق داده شده يا از ارث محروم شده اند. کرونا به جهان 
نشان داد که براي يك همه گيري بايد فعاالنه عمل کرد تا پيشگيري و 
درمان فراگير شود و جامعه اي از انزوا درآيد. حتي اگر اين همه گيري 
پايان يابد، افسردگي و ســوگ اين دوران، پابرجا خواهد بود و بايد 
فعاالنه درصدد راه هاي شناخت و درمان اين همه گيري جديد برآييم 
و اگر دوست يا فاميلي مشكلي دارد، تشويق کنيم که خدمت مناسب 
را دريافت کنند. بايــد راه هاي کاهش انگ را بشناســيم تا بتوانيم 

بهترين درمان را براي بيماران مان فراهم کنيم.

   
آن روزي که بــه ديدار مرد جــوان رفتيم، او حتي هراس داشــت 
همسايگان تيم ويزيت در منزل را ببينند و متوجه بيماري او شوند. 
او حتي تمايلي به خروج از منزل و مراجعه به درمانگاه بيمارســتان 
نداشت و به همين دليل بود که خدمات ويزيت در منزل براي او ارائه 
شد. البته خدمات ويزيت در منزل بيمارستان روزبه به داليل اجرايي 
و محدوديت هاي بودجه متوقف شد، اما اين خدمات در قالب مراکز 
سالمت روان جامعه نگر در چند استان کشــور توسعه يافت و مرد 
جوان روايت اول، پذيرفت که کرختي درد ناشــي از انگ، اوضاع را 
بهتر نمي کند و ترجيح داد با کمك تيم درمان براي بهبود خود تالش 
کند. اکنون مرد جوان مرتب درمانش را پيگيري مي کند و ســر کار 
هرچند ساده اي مي رود. همه ما نيز در هر جايي که هستيم بايد آگاه 
باشيم که نوميدي از بهبود اوضاع به بهبود آن کمك نمي کند و بايد 

فعاالنه اقدام کرد. 

ونداد شريفي
روانپزشك و دانشيار 

دانشگاه علوم پزشكي تهران

درد نابرابری

مريم سرخوش 
خبرنگار

نگاه

را نمي توانســتم بخوانم. تا چند هفته اين وضعيت ادامه 
داشت و يكباره برطرف شد. اما بعد از کرونا کال تمرکز برايم 
سخت تر شده اســت و براي حفظ کردن يك متن کوتاه 
بايد چندين مرتبه آن را مرور کنم يا روي کاغذ بنويسم.« 
سميرا هم درباره مشكالتش پس از بهبودي کرونا مي گويد: 
»يك ماه پيش کرونــا گرفتم و بعد از بهبــودي در خود 
نشانه هاي افسردگي مي ديدم، تحمل شنيدن صداهاي بلند 
را نداشتم و به شدت بي حوصله بودم. در اين مدت هم به 
پزشك مراجعه نكردم چرا که مي ترسيدم يك نوع اختالل 

روان را در من تشخيص دهد.«

فراموشــي، اختالالت خلقي و اضطراب گريبانگير 
بيماران

 اختالالت روان پس از ابتال به کرونا، موضوعي اســت که 
از سوي مهدي ويســي، مدير گروه پزشــكي مجموعه 
بيمارستان هاي روانپزشكي شمال و مرکز لندن مورد تأييد 
است. او در گفت وگو با همشهري توضيح بيشتري مي دهد 
و مي گويد: »پس از موج دوم کوويد-19 در دنيا مطالعاتي 
روي 240هزار بيمار انجام شد تا تأثير اختالالت روحي و 
رواني ناشي از بيماري بررسي شود. نكته اي که بايد همين 
ابتدا بگويم اين اســت که اين اختالالت مي تواند به طور 
مستقيم ناشي از ابتال يا شــرايط اجتماعي، اقتصادي و... 
ناشي از شيوع باشد. از همان ابتدا ايزوله شدن افراد، دوري از 
اجتماع، نبود مددکاري اجتماعي و مشكالتي که در زمينه 
ارتباطات اجتماعي به وجود آمد همزمان با خود بيماري 
افراد را تحت تأثير قرار داد. در اين باره مطالعات بيشتري 
نياز است تا بتوانيم ادعا کنيم ويروس به تنهايي مي تواند 
منجر به بروز چنين اختالالتي شــود.« به گفته ويسي، 
اختالالت شايع روانپزشكي با شيوع پاندمي افزايش پيدا 
کرد اما درباره بيماران مبتال به کروناي حاد شدت بيشتري 
از اين اختالالت مشاهده مي شود؛ »براساس نتايج به دست 
آمده از آن مطالعه، بيماري فراموشي در افرادي که به طور 
خفيف مبتال به کرونا شده بودند، حدود 0.6درصد افزايش 
پيدا کرده بود اما اين عدد درباره بيماراني که در بخش هاي 

ويژه و آي ســي يو بســتري شده 
بودند، به حدود 4.7درصد رسيد. 
درباره ديگر اختالالت رايج ازجمله 
اختالالت خلقي، اضطراب و جنون 
به طور کلي با افزايش 24درصدي 
همراه بوده و اين عدد درباره افرادي 
که به آنها ونتيالتور وصل شده بود 
به 36.2درصد رســيد. اختالالت 
خلقي هم در بيماران مبتال به کوويد 
با توجه به ميزان شــدت درگيري 
بين 4 تا 8درصد افزايش پيدا کرده 
بود. اختــالالت اضطرابي هم 17 
تا 22درصد افزايش پيــدا کرده و 
شــايع ترين اختالل هم کم خوابي 
و بي خوابــي گزارش شــد که 2 تا 
5درصد افزايش را نشان مي داد.« 
مديــر گــروه پزشــكي مجموعه 
بيمارستان هاي روانپزشكي شمال 
و مرکز لنــدن، معتقد اســت که 

بهبوديافتگان درصــورت مواجهه با چنين اختالالتي، به 
حمايت   هاي شــديد و داروهاي روان درماني نياز دارند؛ 
چراکه طي نشدن مراحل روان درماني مي تواند آينده آنها را 
هم تحت تأثير قرار دهد و هميشه اضطراب از ابتالي دوباره 

و باقي ماندن بيماري، با آنها همراه خواهد بود.
او به بروز اختالالت جنوني يا بيماري هاي ســايكوتيك 
هم در بيماران مبتال به کرونا اشــاره مي کند و مي گويد: 
»در اين وضعيــت فرد از واقعيت جدا مي شــود، به دليل 
ژنتيك بودن اين اختالل تاکنون ميزان ابتال به آن در تمام 
کشورهاي دنيا نوسان چنداني نداشــته است اما چيزي 
که اکنون مشــاهده مي شود اين اســت که کوويد-19 
بر رشــد اين بيماري هم تأثير گذاشــته و 0.4 تا حدود 
2درصد اين بيماري را نســبت به قبل افزايش داده است. 

بررسي ها نشــان مي دهد مراجعه هاي اين افراد با شدت 
باالي بيماري در کشورهاي اروپايي روند صعودي دارد.« 
به گفته اين متخصص روانپزشكي در همين مدت، ميزان 
مصرف مواد مخدر در ميان افرادي که به کوويد-19 مبتال 
شده اند و براي نخستين بار اســتفاده از اين مواد را تجربه  
مي کردند، تقريبا 2برابر شده و اين عدد در افراد بهبود يافته 
از کوويد-19 حاد است و خروج از زير دستگاه ونتيالتور تا 
2.6درصد هم باالتر مي رود. همچنين اين افراد تا حدود 
30درصد در معرض ابتال به اختالل اضطراب پس از سانحه 
قرار دارند و اين نشان مي دهد که شدت ابتال به کوويد-19 
چقدر مي تواند در ايجاد اختالالت بيماري هاي روانپزشكي 

تأثيرگذار باشد.«

خطر 2برابري كرونا براي افراد داراي اختالالت روان
ويسي اين وضعيت را همان ســونامي روانپزشكي بعد 
از شــيوع کرونا مي داند و عنوان مي کنــد: »هم اکنون 
در کشــورهاي پيشــرفته ميزان 
مراجعه هــا بــه کلينيك هــاي 
روانپزشــكي ثانويه يعني ارجاع 
افراد از ســوي پزشكان خانواده به 
متخصصان، به شدت افزايش پيدا 
کرده است. در اين ميان مشكالت 
روانــي رقم خــورده در کودکان 
به دليل ايزوله شــدن و دور ماندن 
از محيط هــاي اجتماعي هم قابل 
توجه است. مشــكالت اضطرابي 
شــديد و خودزني ها هم از ديگر 
اختالالتي اســت که با افزايش آن 
مواجه شده ايم.« مسئول اجرايي 
ستاد بحران کرونا در شمال و مرکز 
لندن تأکيــد مي کند: »تحقيقات 
در اين باره بايد ادامه داشــته باشد 
چراکه هنوز اطالعات درســتي از 
اينكه کوويد-19 به تنهايي مي تواند 
به مغز رسوخ کند وجود ندارد. اما 
چيزي که مي دانيم اين اســت که اين ويروس منجر به 
واکنش هاي ايمني در بدن مي شود که مانند چرخه بمب 
اتم است، هورمون هاي ايمني در بدن ايجاد مي شود و هر 
قدر شديدتر باشد، عليه خود سلول هاي بدن تأثيرگذار 
خواهد بــود و مي تواند منجر بــه بيماري هاي مختلف 
در آينده شــود.« به گفته ويســي مطالعاتي ديگر روي 
يك ميليون و500هزار بيمار مبتال به کوويد-19 نشان 
مي دهد که اگر فردي اين اختالالت روان پزشكي شديد 
را داشــته باشــد درصورت ابتال تا 2برابر نسبت به يك 
فرد معمولي در معرض خطر مذکور قــرار مي گيرد. او 
مي گويــد: »مصرف کنندگان مواد مخــدر 1.76درصد 
بيشــتر در معرض خطر مرگ قرار دارند و اين مطالعات 
دقيقا آن شايعه خنده دار »افراد معتاد کرونا نمي گيرند« 

را رد مي کند. هــر نوع ماده مخدری مي تواند ريســك 
مرگ ومير را افزايــش دهد. اختــالالت اضطرابي يك 
برابر بيشــتر در معرض خطر قرار دارنــد. در افرادي که 
داروهاي ضدجنــون مصرف مي کننــد مرگ ومير آنها 
3.7برابر بيشتر از ديگر افراد عادي جامعه گزارش شده 
اســت. اين مطالعات در حالي بايد مورد توجه قرار گيرد 
که اگر ما در آينده موج هاي ديگر بيماري را داشته باشيم 
بايد سياستگذاري ها در جهت حمايت از اين افراد مورد 
توجه باشد تا عالوه بر بيماران داراي اختالالت رواني در 
گذشته، مبتاليان جديد هم با خطر مواجه نباشند. حتي 
واکسيناســيون مؤثر اين افراد هم بايــد در اولويت قرار 
بگيرد.« مدير گروه پزشــكي مجموعه بيمارستان هاي 
روانپزشكي شمال و مرکز لندن توصيه مي کند: »افرادي 
که به نوع ساده کرونا مبتال مي شوند درصورت تغيير در 
خلق و خو، بهتر اســت به يك روانپزشك مراجعه کنند 
اما مراجعه براي درمان درباره افرادي که در بخش هاي 
آي سي يو بستري بوده اند به شدت توصيه مي شود که پس 
از بهبودي، مراجعه و مشاوره با روانپزشك داشته باشند و 
بدانند که به درمان هاي کمك کننده نياز دارند يا خير.« 

 يونســي درباره اقدامات کميته علمي و کشوري کنترل 
و مقابله با کرونــا در اين باره هــم توضيح هايي مي دهد: 
»بخشي از کميته علمي کرونا درباره سالمت روان است 
و راهكارها و پروتكل هايي در اين باره تدوين کرده که در 
زمان هاي مختلف به روزرساني مي شود.« او درباره اينكه 
گفته مي شود اين اقدامات ملموس نيست، مي گويد: »در 
اين باره مبحثي تحت عنوان مديريت بحران وجود دارد که 
در سطح آکادميك آموزش داده مي شود. پاندمي کرونا و 
فعاليت هاي روان درماني مربوط به آن هم در همين حوزه 
مديريت بحران قرار دارد و براي آن پروتكل هاي درماني 
تعريف شده، وجود دارد. بيش از 95درصد اقدامات انجام 
شــده در دنيا مطابق با همين تكنيك هاي درماني است 
که ســال ها پيش درباره مديريت بحران تعريف شــده و 
روان درمانگر و مشاور به خوبي آگاه هستند که درصورت 
مواجهه فرد با خبر يا حادثه بد چه وظايفي خواهند داشت. 
ازجمله مقابله با تفكر قطعي نگر که افراد نبايد تصور کنند 
ابتال به کرونا مساوي با مرگ، معالجه نشدن و ابتال به انواع 
مشكالت رواني و عصبي غيرقابل درمان است. اما در عين 
حال بايد جلوي گســترش بيماري را گرفت و هم اکنون 
راهكار منطقي و توصيه شده، واکســن است. افرادي که 
واکسن زده اند نسبت به افراد واکسن نزده به طور معناداري 
تفاوت در آمار ابتال، بستري در آي سي يو و مرگ دارند.« 
يونسي در ادامه 2توصيه براي کاهش اختالالت روان به 
بهبوديافته هاي کرونا مي کند؛ يكي کاهش سطح اضطراب 

و دوم، مديريت افكار اضطرابي است.
پيش از اين، حســن فالح پور، عضو کميته روانپزشــكي 
اجتماعي انجمن علمي روانپزشكان ايران هم با توجه به 
افزايش ميزان اختالالت روان در پاندمي کرونا، پيشنهاد 

تشكيل معاونت سالمت رواني-اجتماعي را داده بود.

مدير گروه پزشكی مجموعه 
بيمارستان های روانپزشكی 
شمال و مرکز لندن: نتيجه 
يك بررسي نشــان داده، 
مصرف کننــدگان مــواد 
مخدر 1.76 درصد بيشتر 
در معرض خطر مرگ کرونا 
قرار دارنــد و اين مطالعات 
شــايعه خنــده دار »افراد 
معتاد کرونا نمی گيرند« را 

رد می کند
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سيزيف در سئول
اگر امروز بازي مركب چنين رونقي يافته قطعا نتيجه سال ها 

عرق جبيني است كه كارگردانان سينماي كره ريخته اند
چشــم بادامي هاي كره جنوبي مدت هاســت كه به قدرت نرم توليد محتواي 
نمايشي پي برده اند و سال هاســت دركنار توليد ابزار و لوازم موردنياز زندگي، 
فيلم و سريال هايي مي ســازند كه بي ترديد فرهنگ نه چندان پرسابقه شان را 
به اقصي نقاط عالم صادر مي كند؛ همانگونه كه موسيقي كي پاپ را در كشوري 
مثل ما ميان تين ايجرها باب كرده اند. در فرهنگ رسمي هم تلويزيون ما هميشه 
سهمي پررنگ براي سريال هاي پرقسمت كره اي درنظر داشته و خواهد داشت. 
از ياد نبرده ايم كه ســريال »جواهري در قصر« كه همه آن را به نام شخصيت 
اصلي اش، »يانگوم« مي شناختند، ملودرامي آبكي بود كه بيشتر تالش داشت 

فرهنگ آشپزي كره اي را بشناساند. 

جاده سبز
سينماي كره جنوبي چگونه مسير توسعه را طي كرد؟ 

 بعد از درخشــش همه جانبه »انگل« كه جوايز اســكار را هم گرفــت، نوبت به 
سريال »بازي مركب« رسيد تا ركورد تماشاگران را بشكند و موفق ترين محصول 
پخش كننده اش نتفليكس شــود  كه خــودش قدرتمند ترين غول رســانه هاي 
سرگرمی ساز است. اينها آخرين دستاوردهاي مهم سينماي كره جنوبي هستند و 
البته داستان نه از يكي دو سال اخير، كه سال هاست شروع شده. داستان موفقيت 
در داخل و توفيق جهاني را مي شود در آمارهايي ديد كه رسانه ها منتشر كرده اند؛ 
داده هاي مركز آمار كره جنوبي نشان مي دهد نرخ رشد اشتغال در بخش تفريح و 
سرگرمي اين كشور در فاصله سال هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ ميالدي بيش از ۲۷درصد 
بوده؛ درحالي كه اين نرخ در بخش صنعت كره جنوبي به عنوان موتور محرك اقتصاد 

اين كشور تنها ۲۰درصد بوده است. 

برای مخاطب انبوه 
سال۲۰۰۸ كه ورشكسته و بي پول شده بودم  مثل شخصيت هاي 

سريال به بازي مرگ و زندگي  فكر مي كردم 
هوانگ دونگ هيوك، خالق ســريال »بازی مركب« ايــن روزها در اوج 
شهرت به سر مي برد. نويســنده و كارگردان سريالي كه در سراسر جهان 
تماشاگراني پرتعداد يافته اســت در مواجهه با روزنامه نگاران روزهايي را به 
ياد مي آورد كه هيچ اميدي به موفقيت ايده اش نداشت و مثل شخصيت هاي 
ســريالش دچار ورشكستگي شــده بود. سال ها گذشــت و ايده بازي مركب 
در ذهن خالقش گســترش يافت و حاال مي شــد به جاي فيلم سينمايي، آن 
را در قالب سريال ساخت؛ ســريالي كه شــايد در ابتدا به نظر مي رسيد فقط 
براي كره اي ها جالب باشــد ولي ايده هوانگ دونگ هيوك در ابعادي جهاني 

مورد توجه قرار گرفت. 
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راز گرايش نوجوانان  به فرهنگ كره
 

بــراي مــا نســل اواخر 
دهــه5۰ و اوايل دهه6۰ 
گرايش به ســريال هاي 
چشم بادامي ها از تلويزيون هاي سياه و سفيد و با شخصيت هايي مثل 
لين چان و هوسانگ نيانگ در سريال »جنگجويان كوهستان«، هانيكو 
در سريال »داستان زندگي« و قبل تر از آنها شخصيت جنجالي اوشين 
در سريال »سال هاي دور از خانه« آغاز شد، با اين حال كمتر از دو دهه 
بعد، ژاپني ها حتي با كارگردان هايي مثل كورساوا، قافيه را به فيلم ها و 
سريال هاي كره اي باختند. كسي فكر نمي كرد سريال »جومونگ« در 
دهه۸۰ پيش قراول مجموعه اي از سريال هاي كره اي بشود كه سيماي 
جمهوري اسالمي را به تسخير درآورد و حتي خريد و پخش سريال هاي 
كره اي از تلويزيون ايران به مناقشات سياسي دو كشور هم راه پيدا كند. 
كره اي ها كه نهضتي را در فيلمســازي آغاز كرده بودند، خود را با فيلم 
»انگل« )parasite(  به دنيا قبوالندند و با سريال »بازي مركب« دنيا 
را تسخير كردند. درباره دســتمايه اين دو فيلم و سريال كه فقر است و 
استعاره هايي عليه كاپيتاليسم و سرمايه داري را به كار گرفته زياد گفته 
شده است، فقط سؤال اين است كه چگونه صنعت فرهنگي كره جنوبي 
مثل ساير صنعت هايش با چنين سرعتي در دنيا پيش مي تازد؛ كره اي ها 
در حوزه فرهنگ چــه كاري كرده اند؟ چگونه در بين نســل نوجوان 
ايراني ها، يادگيري زبان كره اي جاي زبان انگليسي را مي گيرد، موسيقي 
كي پاپ و گروه بي تي اس جايگزين انواع موســيقي مي شود يا چطور 
نسل جديد ايران براي ديدن ســريالي مثل بازي مركب با اين حجم از 
خشونت و خونريزي، استعاره هاي كليشه اي، تعليق هاي بي مورد، سر و 
دست مي شكند؟ چه رازي در گرايش نسل نوجوان ما به فرهنگ شرقي 

نهفته است؟

وقتشه يه نگاهي به خودت بندازي

براي آدمي مثل من كه اساســا 
جزو ســريال بين ها به حساب 
نمي آينــد، بينج واچ كردن يك  
سريال اتفاق عجيب و غريبي است. تقريبا كل سريال »بازي مركب« را در يك 
ماراتن اعتيادگونه ديدم. خب ،طبق فرمول هاي متعارف سينما، اين ميني سريال 
كره اي مي تواند براي تماشاگر امروزي جذاب باشد و مورد استقبال قرار گيرد 
اما اينكه بازي مركب تبديل به پربيننده ترين سريال تاريخ نتفليكس مي شود 
و ميزان فروش آن حتي فراتر از رقم فروش دو غول ال جي و سامسونگ مي رود 

حتما داليل متعدد ديگري هم دارد. 
يك؛ بازي مركب بيش از آنكه تنها حرف بزند زندگي دنياي امروز را نشان مان 
مي دهد. مثل كسي است كه آينه اي روبه روي مان گرفته باشد و با زبان بي زباني 
بگويد: »هي! تو! وقتشه يه نگاهي به خودت بندازي«. بدون اينكه ذره اي توي 
ذوق مان بزند نشان مان مي دهد كه چطور حاضريم براي پول، مرزهاي انسانيت 
را درنورديم؛ اينكه اختالف طبقاتي، فقر و بي عدالتي چه باليي سرمان آورده و 
اينكه ثروت و قدرت چطور مي تواند باعث سقوط و ويراني مان شود. و البته اين   
همان چيزي است كه سازندگان اين سريال مي خواهند؛ همان همذات پنداري 

تماشاگر كه حتما برگ برنده بازي مركب است. 
دو؛ بازي مركب عالوه بر اينكه شكل و شمايل تصويري تروتميز و شيكي دارد، 
چارچوب  قصه اش را هم روي 6بازي سنتي و قديمي كره جنوبي استوار كرده. 
نكته جالب هم اينجاست كه بسياري از اين بازي ها با بازي هاي سنتي ملل ديگر 
و ازجمله كشور خودمان يكي اند. انگار ســريال، اثري درباره بازي هاي سنتي 
مشترك ملت هاي مختلف است و خب، همين حس نوستالژيك، كار خودش 

را كرده و باعث تمايز و جذابيت بيشتر سريال براي مخاطب امروز شده است.
 سه؛ بازي مركب چه از جهت فرم روايي و چه از جهت سرراست بودن قصه، كامال 
عامه پسند است. پيچيدگي و تدوين خاصي ندارد و با جسارت از داستان گويي 
سرراســت طفره نمي رود. در عوض ســعي مي كند تا جايي كه مي تواند براي 
تماشاگرش، غيرمنتظره باشد و با ايجاد تعليق، در او شور و هيجان به وجود آورد. 
و اتفاقا سهم زيادي از موفقيت اين روزهايش را هم مديون همين شيوه روايت 

سرراست و غيرمنتظره و البته ايجاد تعليق ديوانه كننده است.

     نويسنده و كارگردان:
 هوانگ دونگ- هيوك

    بازيگران: لي جونگ-جه،  پارك هه- سو،  
وي ها- جون،  جونگ هو- يون،  او يونگ- سو، 
هو ســونگ- ته،  انوپام تريپاتــي،  كيم جو- 

ريونگ، 
    آهنگساز: جونگ جه- ايل و ...

كشور سازنده:كره جنوبي
    زبان: كره اي

    فصل اول: ۹ قسمت 
   تولیدكننده: سايرن پيكچرز

   توزيع كننده: نتفليكس
    بازي مركب روايتگر داستان افرادي است 
كه به داليل مختلف در زندگي شكست خورده 
و احساس سرخوردگي دارند اما ناگهان دعوت 
مرموزي را براي شــركت در يك بازي عجيب 
دريافت مي كنند كه يك جايــزه ۳۸ميليون 
دالري دارد. اين بازي در مكاني نامعلوم برگزار 
مي شود و شــركت كنندگان تا زمان مشخص 
شــدن برنده نهايــي، در ايــن محيط حبس 
مي مانند. در اين سريال ۴56نفر با الهام گرفتن 
از 6بازي كودكانه در كره جنوبي و ديگر كشورها 
وارد يك فضاي خوش رنگ ولي مرموز مي شوند 
و رقابتي را به بهاي جان خــود آغاز مي كنند. 
قهرمان داستان، آخرين نفري است كه در اين 
بازي شركت مي كند و ما از زاويه ديد او وارد اين 

ماجرا مي شويم. 

 سرمايه داری 
عليه سرمايه داری 

سريال »بازي مركب« حرف حسابش چيست و چرا با 
استقبال مواجه شد؟

   موجــش خيلــي ســريع عالم گيــر 
شــد. از كره جنوبي كه خاســتگاهش بود 
تا كشــورهاي اروپايي، آمريــكا و خالصه 
هرجاي دنيا كه فكرش را بكنيد توســط 
ســريال »بازي مركب« فتح شد؛ نشانه اي 
ديگر از موقعيت شناسي و در اختيار داشتن 
نبض مخاطب از سوي نتفليكس كه اين بار 
با مجموعه اي كره اي، موفقيتي تمام عيار و 
ظاهراً بي سابقه كسب كرد؛ در واقع برنده 
اصلي بــازي مركب نتفليكس اســت كه 
مي دانــد چگونه نبض زمانــه را در اختيار 
داشــته باشــد و چگونه براي محصولش 
بازاريابي كند. در صنعــت اينترتيمنت و 
به خصوص در دوران پس از كرونا، نتفليكس 

به غولي دست نيافتني تبديل شده است.
    آنچه بازي مركب به تماشاگرش عرضه 
مي كند، كالژي است از هر آنچه در موارد 
مشــابه گل كرده و مورد توجه قرار گرفته. 
هوش سازنده سريال را بايد در بسته بندي 
تازه اي كه از محصــول عاريتي اش فراهم 
كرده مشاهده كرد؛ هوشي كه باعث مي شود 
هر كس از هر جاي دنيا پاي بازي مرگباري 
كه او راه انداخته بنشيند. به خصوص بعد از 
قسمت اول سريال كه به خوبي نقش قالب 
را براي تماشاگر ايفا كرده و آنقدر توجهش 
را جلب مي كند كه بعد از قسمت دوم )كه 
نااميد كننده اســت( تاب بياورد و ماجرا را 
دنبال كند. بازي مرگبار با تركيبي از هيجان 
و خشونت، هم ســرگرمي مي سازد و قصه 
مي گويد و هم با ارائــه تصويري انتقادي از 
سلطه سرمايه داري نوين بر زندگي و زمانه 
معاصر، همذات پنداري انبوه آدم هاي گرفتار 
و در تمناي ثروت در هر گوشــه جهان را 

جلب مي كند؛ هم دنيا و هم آخرت.

    اما بعد از رو شــدن دســت فيلمساز و 
مشخص شــدن مســير، براي نگه داشتن 
تماشــاگر، ســازنده ســريال مي كوشد 
از آنچه در قسمت اول كاشــته، برداشت 
كند؛كوششي براي تداوم هيجان كه بازي 
مركب را بــراي دنبال كنندگانش ســرپا 
نگاه مي دارد)كمتر كسي را سراغ دارم كه 
ســريال را نيمه كاره رها كرده باشد( و در 
نهايت اينكه در زماني كوتــاه همه درباره 
بازي مركب حــرف مي زننــد؛ بازي هاي 
فولكلور كره اي، ســاعت و كفش و آبنبات 
و خالصه هــر چيز مرتبط با اين ســريال 
مورد توجه قرار مي گيرد و مصرف مي شود . 
بازي مركب بخشــي از همان سيســتمي 
اســت كه ظاهراً قصد انتقاد از آن را دارد. 
همه داســتان اختالف طبقاتــي، دويدن 
بي پايان براي پرداخت قسط ها و بدهي  هاي 
تمام نشــدني، ورشكســتگي و در نهايت 
ورود به بــازي مرگ و زندگــي، در نهايت 
توجيه گر و در خدمت سرمايه داري اي است 
كه ســريال به ظاهر قصد نقــدش را دارد. 
قبل از ريز شــدن در آمار ضريب جيني و 
بحث فالكت و تبعيض، حواســمان باشد 
كه سازندگان اين سريال مهيج، اما يك بار 
مصرف، كاالي نه چندان باكيفيت شان را با 
مهارت مي فروشند. در مورد هنر بازاريابي 
و فروش، نمره ســرمايه گذار، پخش كننده 
و كارگــردان ســريال ۲۰ اســت ولي اگر 
بخواهيم از اين مرحله گذر كنيم و از سطح 
هيجاني كه بازي مركب براســاس اش بنا 
شــده، بگذريم، با محصــول دندان گيري 
مواجه نمي شويم. نقد سرمايه داري هم كه 
شوخي اي براي مضمون بازان و تكيه گاهي 
است براي حيثيت بخشيدن به محصولي 
كه از سر تا پا بازاري است و كامال در خدمت 

نظام سرمايه داري قرار دارد.

مجید مهرابي
روزنامه نگار

دانیال معمار
روزنامه نگار

يادداشتنگاه

سریال
بازیمرکب

این شماره

سعید مروتي
روزنامه نگار

شناسنامه



ســريال بازي مركب به خصوص در قســمت هاي 
ابتدايي اش با استقبال منتقدان و ريويونويسان مواجه 
شد. تأكيد بيشتر ستايش كنندگان سريال، بر وجه 
هيجاني اثر است؛ درست مثل واكنش تماشاگران بازي 
مركب كه بيشتر جذب تعليق و هيجان اين مجموعه 
كره اي شدند. اين استقبال همراه با نوعي ذوق زدگي 
كه بي شباهت به واكنش تماشاگران سريال، نيست، 
نشانه اي است آشــكار از وضعيت نقد ژورناليستي 

معاصر كه همپا و همراه با پسند روز حركت مي كند.

  جودي برمن/ تايم: يــك مجموعه پيچيده، 
ســريع و پر از صحنه هاي اكشن كه هر اپيزودش با 

هيجان خاتمه مي يابد.

  كوين فالون/  ديلي بيســت: سريال مهيج 
كــره اي به دنبال آن اســت كه بــه پربيننده ترين 
مجموعه تاريخ نتفليكس بدل شود و البته مي خواهد 

به تماشاگرانش نيز كابوس عرضه كند.

  رابرت لويــد/ لس آنجلس تايمز: »بازي 
مركب« سريالي متفكرانه است كه تماشاگرش را به 

چالش دعوت مي كند.

  ربكا يونيونف/  اسليت: بازي مركب هيجاني را 
به شما هديه مي كند كه مشابهش را در جايي نديده ايد.

  ويليام شوارتز/ هان ســينما: به نظرم اين 
مجموعه از آزمون زمــان موفق بيرون نخواهد آمد 

بايد بگويم تحت تأثير سريال قرار نگرفته ام.
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»بازی مركب« به روايت هوانگ دونگ هيوك، خالق سريال 

 برای
مخاطب انبوه 

سال2008 كه ورشكسته و بي پول شده بودم 
مثل شخصيت هاي سريال به بازي مرگ و 

زندگي فكر مي كردم 
هوانگ دونگ هيوك، خالق سريال »بازی مركب« 
اين روزها در اوج شهرت به سر مي برد. نويسنده و 
كارگردان سريالي كه در سراسر جهان تماشاگراني 
پرتعداد يافته است در مواجهه با روزنامه نگاران روزهايي را به ياد مي آورد كه هيچ اميدي 
به موفقيت ايده اش نداشت و مثل شخصيت هاي سريالش دچار ورشكستگي شده بود. 
سال ها گذشت و ايده بازي مركب در ذهن خالقش گسترش يافت و حاال مي شد به جاي فيلم 
سينمايي، آن را در قالب سريال ساخت؛ سريالي كه شايد ابتدا به نظر مي رسيد فقط براي 
كره اي ها جالب باشد ولي ايده هوانگ دونگ هيوك در ابعادي جهاني مورد توجه قرار گرفت. 
او در گفت وگو با رسانه ها از روزهاي سخت نوشــتن بازي مركب و توفيق گسترده اي كه 

تصورش را نمي توانست بكند مي گويد؛ از رؤيايي كه به واقعيت پيوست.

 1
سناريويي داشتم كه مشتري نداشت و هيچ كس حاضر به توليدش نبود. سناريويي 
كه مدت ها برايش وقت گذاشــته بودم در نهايت تبديل به فيلم نشد . شرايط مالي 
بسيار بدي داشتم . رسما ورشكسته شده بودم و هيچ راهي را مقابلم نمي ديدم . در 
وضعيت سرگشتگي كامل به سر مي بردم. فيلمنامه را به هر سرمايه گذاري مي دادم با پاسخ 
منفي مواجه مي شدم. روزها و شــب هاي زيادي را در كافه هاي كتاب هاي مصور سپري 
مي كردم و هر چه به دستم مي آمد را مي خواندم. در اين دوره كتاب هاي زيادي خواندم كه 
داستانشان حول محور بازي مرگ جريان داشت؛ داستان هايي مثل »بازي دروغ«، »كاجي« 
و » نبرد سلطنتي« كه ماجراهايشــان درباره آدم هاي بدهكار و پاك باخته اي بود كه وارد 
بازي مرگ و زندگي مي شدند. وضعيت من مثل شخصيت هاي اين داستان ها بود. از نظر 
مالي وضعيت افتضاحي داشتم و همين باعث مي شد بيشتر جذب اين ماجراها شوم. فكر 
كردم اگر وارد اين بازي ها شوم مي توانم پول زيادي به جيب بزنم و خودم را از اين وضعيت 
فالكت بار نجات دهم. بعــد فكر كردم كه من يك كارگردان هســتم، چرا همين ماجرا را 

تبديل به فيلم نكنم؟!

 2
نوشتن فيلمنامه را از سال2008 شروع كردم. آن موقع به يك فيلم سينمايي فكر 
مي كردم. 7ماه طول كشيد تا به سناريويي برســم كه االن 2قسمت اول سريال را 
تشكيل مي دهد.كار به كندي و با وسواس و حساسيت زياد من پيش مي رفت و نكته 
اينجا بود كه ايده من طرفداري نداشت.خب داســتان من زيادي خشن بود و استوديوها 

رغبتي به توليد كاري كه بيش از حد خشونت بار باشد نشان نمي دادند. خودم هم 
به راهكارهايي فكر مي كردم كه بتوانــم بازی مركب را به اثري تبديل كنم كه 
طيف گســترده تري از مخاطبان را جذب كند. دنبال تجربه خاصي كه فقط 
عده محدودي را جذب كند نبودم و واقعا برايم مهم بود كه تماشاگران زيادي 
را جذب كنم ؛ بنابراين مدام ســناريو را بازنويســي مي كردم و از قالب فيلم 
سينمايي به سريال رسيدم و ايده اي كه داشتم را گسترش دادم ولي باز هم 
هيچ شبكه اي براي توليد پا پيش نمي گذاشت تا اينكه نتفليكس ايده را پسنديد 

و سريال بازي مركب ساخته شد.
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وقتي با داستاني زندگي مي كني طبيعي است كه شخصيت هايي 

از آدم هاي دور و بر و دوســتان و آشــنايان هم به آن راه 
پيدا كنند. اســم شــخصيت هايي مثل سئونگ گي 

هون )نفر اصلي بازي مركب(، چوو ســانگ وو )دوست دوران 
كودكي نفر اصلي كه محل زندگي خودش را براي تحصيل 
در دانشگاه ملي سئول ترك كرده( و ايل نام )پيرمردي كه 
در مركز داســتان قرار دارد( از دوستان خودم گرفته شده. 
سانگ وو اسم يكي از دوستان دوران كودكي ام است كه با 
او در كوچه ها بازي مي كردم. چندين مورد ديگر هم هست 
مثال نام افرادي مثل هوانگ جون هو )افسر پليسي كه براي 

مهرنوش سلماسي
روزنامه نگار

ناهيد پيشور
روزنامه نگار

در كام جنون 
از حاشيه و متن سريال »بازي مركب«

سريال »بازي مركب« خيلي زود به مجموعه اي موفق و بسيار پربيننده تبديل شد. اين ميزان توجه 
عمومي بازي مركب را فراتر از يك سريال و در قامت پديده اي فرهنگي مطرح كرده است. خالق مجموعه 
در گفت وگوهايش به روزهاي دشواري كه هيچ كس عالقه اي به ساخت اين اثر نشان نمي داد اشاره كرده 
است. عده اي خشونت بار بودن سريال را مورد انتقاد قرار داده اند؛ به خصوص اينكه بسياري از تماشاگران سريال نوجوان ها هستند؛ 
سريالي كه به موفق ترين محصول ارائه شده از سوي نتفليكس تبديل شده و بينندگان بسياری در سراسر جهان دارد. بازار توارد و 
شباهت سريال به فيلم ها و مجموعه هاي ديگر هم داغ است. جوري كه به نظر مي رسد خالق بازي مركب از هر داستان و فيلم و سريالي 
تكه اي برداشته و البته اين هوش را داشته كه همه  چيز را در يك بسته بندي تازه جوري عرضه كند كه موفقيت تجاري بيشتري از همه 
منابع اقتباس اش كسب كند؛ سريالي كه بحث هاي سياسي و اقتصادي گسترده اي هم به دنبال داشته است. عده اي از منظر چپ آن را 
بيانيه اي عليه نظام سرمايه داري مي دانند و برخي هم آن را محصولي توجيه گر مي خوانند. در ميزان گل كردن اين سريال مهيج ذكر همين 
نكته كفايت مي كند كه بازي هاي كودكانه كره اي ها كه اين مجموعه آنها را به نمايش گذاشته حاال ابعادي بين المللي يافته و آب نباتي 
كه الهام بخش يكي از بازي هاي سريال است، چنان در فضاي مجازي مورد اقبال قرار گرفته كه چالش اش خود به اتفاقي هيجان انگيز 
مبدل شده است. همه اينها نشــان مي دهد بازي مركب به چيزي فراتر از يك سريال تبديل شده و ما با پديده اي اجتماعي، فرهنگي 
مواجه شده ايم؛ پديده اي كه در زمان مناسب و هم زمان با ركود اقتصادي دوران كرونا و با گردهم آوردن عناصري كه به شكل توامان هم 
امتحانشان را قبالً با موفقيت پس داده اند و هم واجد تازگي و طراوت )براي مخاطب غيركره اي( هستند، بيشتر از هر مجموعه اي تماشاگر 

يافته است؛ سريالي با كوهي از حاشيه، اتفاق و بازخورد كه مروري كوتاه بر برخي از آنها خالي از لطف نيست.

  در ســريال »بازي مركب« گروهي از افراد در چند بازي مرگبار 
مشــاركت مي كنند تا با جوايزي كه به دســت مي آورند بدهي هاي 
خودشان را پرداخت كنند. اين سريال به گفته مديرعامل نتفليكس 
در حال تبديل شدن به پربيننده ترين سريال تاريخ شبكه است و در 

بيش از ۹0كشور در رتبه اول قرار گرفته است.
  وال استريت ژورنال به تازگي در گزارشي نوشته كه استوديوهاي 
مختلف به مدت 10سال با توليد فيلمنامه سريال مخالفت مي كرده اند؛ 
خالق ســريال »بازي مركب« ايده ســريال را بيش از 10سال قبل 
طراحی كرده،؛ وقتي كه با مادر و مادربزرگش زندگي مي كرده است. 
او در مقطعي بايد از نوشتن دست مي كشيد چون بايد لپ تاپ 675 

دالري خودش را مي فروخت.«
  نتفليكس از ســپتامبر سال201۹ براي ســاخت و پخش اين 

سريال برنامه ريزي كرد. ابتدا قرار بود نام آن »دور ششم« باشد. جالب 
اينجاست كه وانگ دونگ هيوك خالق اين ســريال تا پيش از اين 
پروژه با هيچ شركت بين المللي اي همكاري نداشت و »بازي مركب« 
نخستين پروژه مهم و بين المللي او به شمار مي رود. راز سريال بازي 
مركب ديوارهاي خوابگاه كه روي آنها با تخت پوشانده شده در اصل 
حاوي نقاشي هايي است كه به بازيكن ها سرنخي مي دهد براي اينكه 

چه بازي اي انجام دهند. 
  شركت كنندگان مســابقه با تماس با شماره 8 رقمي اي كه روي 
كارت هاي تجاري اسرارآميز درج شده، درگير  بازي مي شوند. بدبختانه 
اين شماره تلفن وجود خارجي دارد و متعلق به مردي است كه گفته 
اســت روزانه حدود 4000 تماس از سوي بينندگان سريال دريافت 
مي كند. يكي از نامزدهاي رياست جمهوري كره جنوبي هم به اين مرد 

پيشنهاد فوق العاده اي براي خريد اين خط ارائه كرده است!
  شركت كنندگان حاضر در بازي هاي اين سريال همگي ظاهري 
يكسان داشتند و همه آنها كفش و لباسي شبيه  به  هم مي پوشيدند. 
كفش هاي آنها كفش ساده اي اســت كه توسط شركت ونس توليد 
مي شود و قبل از اين سريال نيز از كفش هاي روزمره بسيار محبوب 
در سراسر جهان به شمار مي رفت. با اين حال پس از پخش اين سريال 
مدل ساده و سفيد كفش هاي اين شركت با محبوبيت عجيب و غريبي 
روبه رو شــد و افزايش تقاضاي آن در سراســر جهان بيش از 7000 
درصد رشد را تجربه كرده؛ اين رقم واقعا ديوانه كننده تلقي مي شود كه 
اين سريال چه تأثير سرسام آوري روي ميزان فروش يك مدل خاص از 

كفش هاي اين شركت داشته است.
  چالشي كه در يكي از بازي هاي سريال با يك آب نبات »دالگونا« 

انجام شده بود، الهام بخش شــاخ هاي شبكه اجتماعي »تيك تاك« 
شد تا نسخه خودشان از اين چالش را راه اندازي كنند. اين آب نبات 
از 2ماده ساده - شكر و جوش شيرين- تشكيل شده است اما چالش 
اصلي اين است كه بتوانيد اطراف آب نبات را بدون آسيب رساندن به 

نقش و نگار روي آن ميل كنيد.
  در جريان بازي اي كه در سريال بازي مركب شاهد آن هستيم، 
صدها بازيكن با دريافت مبلغي جزئي، دعوت براي رقابت در بازي هاي 
كودكان را مي پذيرند؛ انگيزه بازيكنان بــراي ادامه رقابت در چنين 
بازي هايي، دريافت 45.6 ميليــارد وون )معادل 38.4 ميليون دالر( 

جايزه اصلي است؛ يك جايزه بزرگ، وسوسه كننده و البته كشنده!
  جالب است بدانيد عروسك وحشتناكي كه در اين سريال مي بينيم 
واقعي است! اين عروسك در موزه اي در كره جنوبي نگهداري مي شود و 

آدرس دقيق آن موزه اي است در شهرستان جينچئون در يك منطقه 
روستايي در فاصله 3ساعتي شــمال سئول. اگر كره رفتيد، سري به 

اين موزه بزنيد!
گفته مي شود اين عروسك براي فيلمبرداري»بازي مركب« به امانت 
گرفته شده و سپس بازگردانده شده اســت. اين عروسك به عنوان 
نگهبان در ورودي موزه »كالســكه اســب« قرار دارد و هميشه هم 

همانجاست! البته غير از زمان فيلمبرداري اپيزود اول سريال.
  داستان سريال بازي مركب شامل بازي هاي محبوب كودكان در 
دهه های 1۹70 و 1۹80 كره اســت، مانند بازي بازی مركب، كه در 
اين بازي، بازيكنان به 2دسته تقسيم مي شوند؛ مدافعان و مهاجمان. 
روال بازي به اين صورت ادامه پيــدا مي كند كه مدافعان مي توانند با 
هر دوپاي خــود داخل زمين حركت كنند و مهاجمــان در خارج از 
خطوط، فقط اجازه دارند روي يك پا بپرند اما اگر يك مهاجم موفق 
شود از كنار مدافع كناري اسكوئيد رد شود، ديگر آزاد است كه با هر 
دوپاي خود حركت كند سپس زماني كه مهاجمان براي نبرد نهايي 
مهيا مي شوند، در ورودي اســكوئيد دور هم جمع شده و براي برنده 
شدن به سمت محدوده قرق شده در راس اسكوئيد، هجوم مي برند. 
قوانين بازي از اينجا به بعد به اين ترتيب است كه اگر حين اين نبرد، 
يك مدافع، مهاجم را به خارج از محدوده اسكوئيد هل بدهد، مهاجم 
مي ميرد، اما اگر يك مهاجم در اين نبرد موفق شود به راس اسكوئيد 
)يا همان بازی مركب( برسد، مدافعان، مغلوب می شوند و پيروزي از 

آن تيم مهاجمان مي شود.
  ســريال روايتگر داستان افرادي اســت كه به داليل مختلف در 
زندگي شكست خورده و احساس سرخوردگي دارند اما ناگهان دعوت 
مرموزي را براي شــركت در يك بازي عجيب دريافت مي كنند كه 
يك جايزه 38ميليون دالري دارد. اين بازي در مكاني نامعلوم برگزار 
مي شود و شركت كنندگان تا زمان مشخص شدن برنده نهايي، در اين 

محيط حبس مي مانند.
اين مجموعه تلويزيوني يك تريلر از زيرژانر بقاست؛ در شهر سئول 
افرادي كه دچار مشكل مالي شده اند يا زير قرض هاي سنگين رفته اند 
وارد مجموعه اي از بازي هاي ساده و كودكانه مي شوند؛ بازي هايي كه 
برنده نهايي آنها حدود 38ميليون دالر جايزه دريافت مي كند اما باخت 

در بازي عواقب هولناكي دارد و به مرگ منجر مي شود.
  اين مجموعه با چندين فيلم و ســريال ديگــر همچون »نبرد 

نظر منتقدان

پيدا كردن برادرش وارد بازي مركب مي شود( و هوانگ اين هو )برادر گمشده اش مشهور به 
مرد جلودار( هم از شخصيت هاي واقعي زندگي ام گرفته شده. هوانگ جون هو نام دوست من 
است. اسم برادر بزرگ ترش هم واقعا هوانگ اين هو است؛ درست مثل سريال. من به شكل 

 قابل توجهي سرشار از خصوصيات شخصيت هاي گي هون و سانگ وو هستم.
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من هم درســت مثل گي هون، بعد از شكســت فيلم ام بيچاره شــدم و مادرم از 
من حمايت مالي مي كــرد. يك زماني هم با رؤياي به دســت آوردن پول زياد وارد 
شرط بندي مسابقات سواركاري شده بودم. البته به هيچ عنوان مثل گي هون از مادر 
دزدي نكردم. بخش هايي از اين شخصيت شبيه به عمويم است كه قبال براي مادربزرگم كلي 
دردسر ساخته بود. من هم مانند اين شخصيت ها در محله اي فقيرنشين در جنوب سئول 
بزرگ شده ام. خانواده ام در گذشته وضع مالي خوبي نداشتند. مادربزرگم به بازار مي رفت و 

غرفه اي كوچك راه انداخته بود؛ مثل مادر سانگ وو در سريال.
دقيقا مثل سانگ وو به دانشگاه ملي ســئول رفتم و آنجا درس خواندم. به اطرافيانم خيلي 
حســادت مي كردم و انتظارات زيادي هم از خانواده ام داشتم. بنابراين، مادربزرگم، مادرم، 
خودم، دوستانم و داستان هاي محله ام، همه و همه در بازي مركب هستند. سريال كه پخش 
شد آنها مدام به من مي گفتند: »واي خداي من! تو در سريال از اسم من استفاده كرده اي!« 
)مي خندد(. هوانگ جون هو گفت: »تو حتي از اسم برادرم هم استفاده كرده اي!« برادر او در 
جاي ديگري زندگي مي كرد و با او زياد صحبت نمي كرد و حتي به مادرشان هم سر نمي زد! 

ولي تا سريال را ديد به او زنگ زد.
عمدا از اسم آنها استفاده كردم؛ مثل شوخي اي بين من و آنها بود. مي خواستم او به برادرش 
زنگ بزند و عذرخواهي كند؛ اتفاقا كار هم كرد. اين هــو از برادرش عذرخواهي كرد، چون 

مدت زيادي با او حرف نزده بود.

وقتي نتفليكس پاي كار آمد طبيعي بود كه به سريالي با مخاطب جهاني 5 
فكر كنم؛ سريالي كه در همه جاي دنيا بيننده داشته باشد. خيلي ها 
بازي هاي كودكانه اي كه در سريال نشان داده مي شوند را بازي كرده اند 
و با آنها نوســتالژي دارند. درك اين بازي ها خيلي ساده است. هر كسي در هر 
جاي دنيا كه باشد اگر به اين ســريال نگاه كند به راحتي مي تواند قوانين اين 
بازي ها را بفهمد. چون قوانين بازي ها ساده است پس نيازي نيست مخاطبان 
تالش زيادي بــراي درك آنها بكننــد؛ آنها مي توانند روي احساســات دروني 
شخصيت ها و روابط پوياي آنها تمركز كنند. تماشاگران مي توانند در تمام تجربه 

اين شخصيت ها غوطه ور شوند. آنها را تشويق كنند و با آنها همدل شوند.
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وقتي بــا صنعت سرگرمي ســاز ســر و كار داري 
بايد نهايت تالشت را در اين راســتا انجام دهي. 
مهم تريــن كاري كه بايد به عنــوان وظيفه براي 
خــودت تعريف كني اين اســت كــه بتواني داســتاني 
ســرگرم كننده را روايت كني و هر چه ســرگرم كننده تر 
بهتر! شخصا مي خواستم ســريالي را بسازم كه تماشايش 
واقعا سرگر م كننده باشد. اين گفته من مي تواند كنايه آميز 
هم باشد، چون شاهد هستيم قســاوت هاي وحشتناكي 
در ســريال رخ مي دهد. با اين حال، مي خواســتم چيزي 

همه جانبه و چشمگير بسازم.
دوست داشتم كساني كه سريال را تماشا مي كنند خودشان را با اين پرسش ها مواجه كنند: 
من به عنوان يك انسان چگونه زندگي مي كنم؟ جايگاهم در ميان اين شخصيت ها چگونه 

است؟ در چه دنيايي زندگي مي كنم؟ مي خواستم اين سؤال ها مطرح شود.

 7
وقتي سريال شروع مي شود با خودتان فكر مي كنيد اين ديگر چه نوع داستاني است؟ 
اينها كه خيلي سوررئال است! اما وقتي بيشتر تماشايش مي كنيد به شخصيت ها 
وابسته مي شويد. شروع به تشويق بعضي از آنها مي كنيد و از خيلي هاي ديگر هم 

متنفر مي شويد.
در نهايت اينكه بايد پيوندي ميان اين شخصيت ها و داستان هايشان با تجربه دنياي واقعي 
برقرار كنيد. اينگونه است كه مي توانيد به جانمايه سريال نزديك و با پيام هايش همراه شويد. 
براي برقراري ارتباط تماتيك، بايد تماشاگر را در داستاني كه روايت مي كنيد و شخصيت ها 

غرق كنيد. اگر اين كار را درست انجام دهيد تماشاگر پيام شما را هم دريافت خواهد كرد.

 8
اين روزها ما در جهاني زندگي مي كنيم كه عميقا ناعادالنه و از نظر اقتصادي كامال 
چالش برانگيز اســت. به ويژه پس از همه گيري كوويد-1۹. منظورم اين است كه 
نابرابري بيشتر اقتصادي، باعث رقابت بيشتر مي شود و افراد بيشتري هم به مرز فقر 
و گرسنگي رانده مي شوند. فكر مي كنم هم اكنون، بيشتر از ۹0درصد مردم جهان وضعيت 
بد زندگي شخصيت هاي سريال »بازي مركب« را درك و با آنها همدردي كنند. بيشتر از هر 
چيز ديگري، احتمال مي دهم به همين دليل است كه اين سريال توانسته به چنين موفقيت 
بزرگي در سراسر جهان دســت يابد. مهم ترين دليل توفيق سريال همين همذات پنداري 

جهاني با فالكت شخصيت هاست.

 9
به نظرم دونالد ترامپ يادآور يكي از وي آي پي هاي سريال است. تقريباً مثل اين است 
كه او يك مسابقه تلويزيوني را مديريت مي كند، نه يك كشور را، و در دل مردم رعب و 
وحشت مي اندازد. پس از وقوع اين مشكالت، فكر كردم كه وقتش رسيده اين سريال 

را بسازم و به جهانيان ارائه دهم.

فكر مي كنم وظيفه دارم به هواداران توضيح بدهم به فصل دوم فكر مي كنم اما در 10 
عين حال، پس از پايان فصل اول بسيار خســته بودم، واقعاً نمي توانستم در مورد 
فصل دوم فكر كنم اما حاال كه به سريالي چنين پربيننده تبديل شده، مردم از من 
خشمگين خواهند شد اگر فصل دوم را نسازم؛ بنابراين فشار زيادي حس  و فكر مي كنم كه 
بايد آن را بسازم. موفقيت عظيم فصل اول پاداش بزرگي براي من بود اما از طرف ديگر اين 

ميزان استقبال فشار زيادي هم بر دوش من گذاشته است.

شبكه هايي چون نتفليكس كار فيلمسازان بين المللي را راحت تر كرده اند. پيش تر، 11 
با رسانه هاي قديمي تر، وقتي فيلمسازي از يك كشــور مي خواست فيلمش را در 
كشوري ديگر عرضه كند، زمان و زبان محدوديت هاي زيادي براي او ايجاد مي كردند؛ 
براي مثال اگر يك فيلم كره اي قرار بود در بازار اياالت متحده اكران شود، بايد به فستيوال هاي 
فيلم مي رفتيم و پخش كننده آمريكايي پيدا مي كرديم. حاال، اگر محتواي خوبي وجود داشته 
باشد، مخاطب جهاني منتظر است تا تماشايش كند. تنها مشكل احتمالي باقيمانده مي تواند 
محدوديت هاي زبان باشد اما فكر مي كنم كه مردم خودشان را آماده اين مشكل هم مي كنند.
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سال هايي كه سينماگران كره اي سنت سينمايي كشورشان را حفظ 
كردند. نيمه دوم سال هاي 1۹50 دوران احياي سينماي كره است. 
آمار فيلم هاي توليد شده از 8عنوان در ســال1۹54 به 108عدد 
در سال 1۹5۹ رســيد. مردم با سالن هاي ســينما آشتي كردند و 
فيلم هايي مانند  Chunhyang-jeon  كه بازسازي فيلمي قديمي 
و محصول 1۹55 بود، 200 هزار تماشاگر فقط در شهر سئول داشت 
كه يك دهم جمعيت شهر سئول بود. متأسفانه نگاتيوهاي اين فيلم 
نابود شده است. در سال هاي ابتداي 1۹60 كارگردانان بااستعدادي 
روي كار آمدند. در آن دوران فيلمسازي رونق داشت. سال1۹62 با 
روي كار آمدن ديكتاتور ارتشي پارك چون هي، قانون محدوديت 
تصوير متحرك تصويب شد كه فعاليت كمپاني هاي فيلمسازي را 
سخت كرد. اين قانون نظارت دولت بر سينما را تقويت مي كرد. با 
آنكه تا آخر سال هاي 1۹60 فيلمسازي با همان روند ادامه داشت اما 
كنترل دولت از جنبه خالقيت بر كار فيلمسازان اثر خود را گذاشت.

  در سال هاي 1۹۷0 سينماي كره  جنوبي دچار افت شد و سطح 
سانسور دولت نيز افزايش پيدا كرد. در سال1۹۷3 كمپاني پيشرفت 
سينماي كره )كه همان شوراي فيلم كره اي امروزي است( با هدف 
رونق دادن به سينما تاسيس شد. يك ســال بعد آرشيو فيلم كره 
بنيانگذاري شد اما صنعت سينماي كره جنوبي تا سال هاي مياني 

1۹۹0 رونق تجاري نداشت.
اما در اين دوران چند فيلم شــخصي و بكر كه تم هاي سياســي و 
تاحدودي نمادين داشتند ساخته شد كه فيلم هاي كيم كي- يانگ 
)»حشــره«، »زن«، »لودو«، »قاتل فراري« »پروانه« و...( ازجمله 
آنهاست. »شهر ستارگان« نخستين تجربه فيلمسازي لي جانگ-هو 
و »جاده به سامبو« كه آخرين فيلم ستايش شده لي من –هي است 

ديگر تجربه سينماي كره  جنوبي در اين عرصه محسوب مي شود.

ها كيل-جونگ ديگر چهره ســينماي كره  جنوبي در اين سال ها 
مدت كوتاهي به فيلمســازي روي آورد. او تا پيش از مرگ خود در 
سال1۹۷۹ هفت فيلم ساخت كه مشهورترين فيلم او »رژه احمق ها« 

)1۹۷5( است.
   در دهه 80 ميالدي وقتــي فضاي اكران بــراي نمايش فيلم 
هاليوودي فراهم شد، به نظر مي رسيد كه فيلم آمريكايي، سينماي 
كره را به حاشيه خواهد راند. در سال1۹84 قانون تصوير متحرك 
تغيير كرد و به همين دليل كار براي فيلمســازان نيز آسان تر شد. 
توليدات مســتقل كه تا آن روز ممنوع بودند تحت شرايطي اجازه 
توليد پيدا كردنــد. دولت نيز تغييراتي در قانــون ايجاد كرد و اين 
فرصتي شد تا توليد فيلم ديگر محدود به چند كمپاني بزرگ نباشد. 
در نتيجه در ســال هاي پاياني 1۹80 تهيه كنندگان مستقلي وارد 
بازار كار شــدند و رويكردي كه در فيلمسازي داشتند اثر خود را بر 

سينماي كره جنوبي گذاشت.
البته تأثير تغييرات قانوني همواره مثبت نبود. در ســال1۹88 با 
تغيير قوانين، محدوديت واردات فيلم خارجي نيز برداشــته شد. 
كمپاني هاي هاليوودي در خاك كره شــعبه هاي خود را تاسيس 
كردند. تا آن زمان نمايــش فيلم هاي هاليــوودي و هنگ كنگي 
محدوديت داشت ولي از سال1۹88 فيلم هاي كره اي بايد با فيلم هاي 
وارداتي رقابت مي كردند. در سال هاي بعدي فيلم هاي كره اي قافيه را 
به فيلم هاي وارداتي باختند. در سال1۹۹3 پايين ترين سهم، يعنی 
16درصد را در بازار داشتند. سيستم نمايش در كره بدين صورت 
است كه سالن هاي سينما موظفند در ســال 106تا 146روز فيلم 

كره اي نمايش بدهند.
از سال1۹۹6 نسل جديدي از كارگردان هاي كره اي به فيلمسازي 
روي آوردند. استاد فيلم هاي هنري كره جنوبي، هونگ سنگ-سو در 

فيلم »روزي كه خوك در چاه افتاد« )1۹۹6( تجربه چهار شخصيت 
از يك داستان را روايت مي كند و به خشونت و بي پايه و اساس بودن 
روابط انساني مي پردازد. سال 1۹۹6 كيم كي دوك كه شهرتش را 
مديون ســبك بصري خيره كننده فيلم هايش و تمايل به ساختن 
فيلم هاي كم هزينه است نخســتين فيلم خود را ساخت. برخالف 
ديگر فيلمسازان كره جنوبي كيم كي دوك ابتدا در سطح بين المللي 
با فيلم هايي مانند »جزيره« )2000( شــهرت پيــدا كرد و بعد در 
داخل كشور كره مطرح شد. كيم كي دوك چهره آشنا و بسيار موفق 

سينماي كره جنوبي و نشانه اي از پويايي اين سينماست.
  در سال 1۹۹۷ لي چانگ –دونگ »بازی سبز« را ساخت. چانگ 
دونگ كه قبل از فيلمسازي رمان نويس بود، توانست در سال 2000 
براي »آبادي« از جشنواره ونيز جايزه بهترين كارگردان را بگيرد. 
چانگ دونگ در سال هاي 2003-2004 وزير فرهنگ و گردشگري 
كره جنوبي بود. در اين سال ها فيلمسازان جواني كه بيشتر فيلم هاي 

تجاري مي ساختند وارد سينما شدند.
در سال1۹۹۷ فيلم »تماس« ساخته چانگ يون-هيون با فروش 
چشمگيري روبه رو شد. در سال1۹۹۹ »شــيري« ساخته كانگ 
جي-گيو نمايش داده شد كه بسيار موفق بود. از آن پس سينماي 
كره پيشرفت قابل مالحظه اي داشته است. در سال 2001 به طور 
 ميانگين 60-۷0 فيلم در كره جنوبي توليد شــد. در سال 2012،
 1۹5 ميليون بليت سينما در كره جنوبي فروخته شد كه نشان از 
رونق سينما در كره جنوبي داشت. در سال هاي اخير 53 درصد از بازار 

فيلم در كره به توليدات داخلي اختصاص دارد.
در اين سال ها كارگردان هاي مهمي در كره جنوبي فيلم ساختند؛ 
از لي چانگ-دونگ شروع مي كنيم كه از رمان نويسي به فيلمسازي 
روي آورد. لي چانگ دونگ در سال 1۹۹۷ با »بازی سبز« نخستين 

 ســلطنتی« ) Battle Royale(، »بازي هــاي گرســنگي«
)The Hunger Games(، »آينه سياه« )Black Mirror( و »انگل« 

)Parasite(  شباهت هايي دارد.
  ســريال »بازي مركب« كه پخش آن از 1۷سپتامبر گذشته از 
شبكه اينترنتي نتفليكس آغاز شده، با جلب بيننده هاي پرشمار در 
سطح جهان به محرك تازه رشد اقتصادي كره جنوبي بدل شده است.
  اين سريال مطابق اعالم شركت نتفليكس به پرمخاطب ترين سريال 
در حال پخش اين شبكه بدل شده است و يك سال پس از نمايش موفق 
فيلم كره اي »انگل« كه برنده جايزه اسكار شده بود، نشان دهنده ادامه 

حضور پررنگ كره جنوبي در بازار جهاني محصوالت فرهنگي است.
  چنان كه شركت نتفليكس اعالم كرده،  همكاري سال گذشته اين 
شركت با صنعت فيلم و سريال كره جنوبي، در مجموع موجب تزريق 

1.۹ميليارد دالر به اقتصاد اين كشور شده است.
  به گزارش شبكه CNN، سريال بازي مركب بيش از 110ميليون 
مخاطب دارد. اين ميزان ركورد تماشاي ســريال هاي نتفليكس را 

شكسته است.
  سريال روايتي است از افرادي كه به طرز شديدي بدهكار هستند 
و براي كسب پول هنگفت وارد »بازي مركب« مي شوند اما نمي دانند 

باخت در هر مرحله به معناي از دست دادن جانشان خواهد بود.
  ائتالف ها در اين بازي ها موقت هستند و تنها زماني كه پاي منفعت 
در ميان باشد، شــكل مي گيرند و همين ائتالف گاهي ضد منفعت و 
همان جا ختم مي شود. هدف مشترك در واقع همان حفظ بقا و كسب 

پول است؛ هدفي كه افراد عادي را تبديل به ماشين كشتار مي كند.
  گويي اين سريال مي خواهد ثابت كند كه در دوگانه فقر و ثروت، 
اگر شرايط فراهم شود يا فرد مجبور باشد و يا براي قدرت طمع كند، 
به هر كاري دست مي زند، حتي كشتار وسيع. »بازي مركب« نشان 
مي دهد كه شــرايط موجود تعيين مي كند انسان »هيتلر« باشد يا 

»مادر ترزا« اما اختيار با او است؛ مخصوصا در تصميمات جمعي.
 »Experiment« ايده سريال جديد نيست و شايد بتوان فيلم   
به كارگرداني پل شــيورينگ را نمونه كوچك تر بررسي رفتار انسان 
در شرايط پرفشار دانست اما محبوبيت اين ســريال شايد به خاطر 
همذات پنداري با طبقه اي از مردم است كه طبقه ثروتمند براي لذت 
بيشتر آنها را بازي مي دهند! گويي همه ما نوعي تمايل به شورش عليه 

سرمايه داري داريم.

   ســريال بازي مركب مي خواهد بگويد وضعيت اقتصادي مردم 
كره جنوبي خوب نيست؛ آنقدر كه شخصيت هاي سريال براي رسيدن 
به ثروت حاضرند تا پاي جانشــان وارد بازي خطرناكي شوند . بحث 
اختالف طبقاتي و تبعيض يكي از جانمايه هاي اصلي سريال است و 
طبيعي است كه همسايه شمالي از چنين پاس گلي نگذرد. كره شمالي 
به شدت اين سريال كره جنوبي را مورد انتقاد قرار داده و آن را »واقعيتي 
ناراحت كننــده از جامعه بي رحم كره جنوبــي« مي داند. اينطور كه 
وب سايت »آريرانگ ميري« كره شــمالي گزارش كرده سريال بازي 
مركب به اين دليل توانسته اين همه طرفدار پيدا كند كه »نمايانگر 
واقعيت فرهنگ كاپيتاليســتي كره جنوبي« است. همسايه شمالی 
اعتقاد دارد اين سريال نشان دهنده جهاني است كه پول در آن تنها 
مسئله است و جامعه اي را نشان مي دهد كه در آن، فساد و رفتارهاي 

غيراخالقي رايج است.
   برخي موفقيت سريال را محصول مشكالت مالي حاكم بر بيشتر 
كشــورها در دوران كرونا و نه فقط كره جنوبــي مي دانند. به اعتقاد 
تعدادي از منتقدان، دليل اصلي توجه به اين مجموعه فضاي ناامن 
اقتصادي حاكم بر بسياري از كشورها پس از شيوع ويروس كروناست؛ 
اينكه تبعيض اقتصادي در جهان پس از كرونا آنقدر گســترده شده 
كه هر كس در هر نقطه اي از جهان مي تواند با شخصيت هاي گرفتار 
بازي مركــب همذات پنداري كند  . خالق ســريال هم يكي از داليل 
ساخت بازي مركب را نقد وضع موجود اقتصادي و نظام سرمايه داري 

دانسته است.
   فقط مشتركان نتفليكس مخاطب سريال بازي مركب نبوده اند 
و مطابق معمول وب سايت هايي كه دسترسي غيرقانوني به فيلم ها و 

سريال ها را فراهم مي كنند، در هنگامه توجه عمومي به سريال، بازار 
داغي داشته اند. گويا سردمدار اين ماجرا هم چيني ها بوده اند. چين 
ازجمله كشورهايي است كه دسترسي به شبكه نتفليكس را مسدود 
كرده ولي وب سايت هايي كه كارشــان قاچاق محصوالت سينمايي 
است با قدرت به كارشان ادامه مي دهند و پخش غيرقانوني اين سريال 
چنان گســترده بوده كه بنا بر گزارش خبرگزاري فرانسه، در چين 
نيز با وجود مسدود بودن دسترسي به شبكه نتفليكس، اين سريال 
مخاطبان گسترده اي پيدا كرده است. اينطور كه خبرگزاري فرانسه 
گزارش داده سفير كره جنوبي در چين از مقام  هاي پكن خواسته تا 
جلوي پخش غيرقانوني اين ســريال را بگيرند و اجازه پخش قانوني 

آن را فراهم كنند.
به گفته او استقبال گســترده از اين ســريال موجب شده تا حدود 
60وب سايت چيني امكان بارگيري غيرقانوني اين سريال را فراهم 
كنند. ناظران صنعت ســينماي چين معتقدند كه سطح خشونت 
موجود در اين سريال باالتر از سطحي است كه بتواند از تيغ سانسور 
دولت چين بگذرد و مقام هاي كره جنوبي و شركت نتفليكس چاره اي 
جز پذيرش تماشاي غيرقانوني سريال بازی مركب در چين و فروش 

محصوالت الهام گرفته از آن ندارند.
   يكي از حاشيه هاي مهم سريال، مسئله بدآموزي براي مخاطب 
كم ســن و ســال بود. با توجه به پخــش آنالين ســريال، ماجراي 
درنظرگرفتن رده سني براي مخاطبان چنان كه بايد جدي گرفته نشد 
و شايد هم لحاظ كردن چنين حساسيتي خيلي عملي نبود. نتيجه 
اينكه همزمان با پخش سريال نگراني هاي زيادي در ميان والدين و 
مسئوالن مدارس برانگيخته شد. چالش هميشگي نمايش خشونت و 
تبعاتش ميان مخاطبان كم سن و سال دامن بازي مركب را هم گرفت.
طرح اصلي اين سريال سرشار از رنگ و موسيقي و تحرك، اين است 
كه مي توانيد با انجام يك بازي كودكانه برنده 33ميليون يورو شويد؛ 
همه آن چيزي كه براي تشويق مخاطب به تماشاي آن كافي است 
اما اين همه داستان نيســت؛ زيرا اگر در بازي مركب بازنده شويد، 

خواهيد مرد.
در واقع صحنه هاي خشونت آميز در اين مجموعه به قدري زياد است 
كه كشورهاي متعددي تماشاي آن را براي سنين زير 16، 15 و حتي 
18ســال ممنوع كرده اند. زنگ خطر زماني بــراي والدين و اولياي 
مدارس بلژيك به صدا درآمد كه مشــاهده كردند كودكان سعي در 

تقليد صحنه هاي سريال در حياط مدرسه دارند.
به گزارش سايت يورو نيوز، يوري، كودك 6 ساله بلژيكي، درباره تأثير 
صحنه هاي اين بازي در ميان همكالسي هايش مي گويد: »من اول 
فكر كردم بچه ها دارند بازي مي كنند اما بعــد ديدم كه دارند با يك 
چيزي همديگر را كتك مي زنند. شــركت نكردم چون نمي خواهم 

به خودم آسيب برسد«.
سابرينا كاكي، مدير يك مدرســه در مركز شهر اركولين در بلژيك، 
مي گويد بعد از آنكه چند تن از دانش آموزانش به خاطر بازي مركب 
دچار ترس و وحشت شــده بودند به تمامي دانش آموزان در اين باره 

هشدار داده است.
او گفت: »ما بايد تا حد ممكن از كودكان محافظت كنيم اما قبل از هر 
چيز مي خواستم براي آنها توضيح دهم كه چه اتفاقي افتاده است و 
تصميم داشتم بدانند كه ما در اين موارد نظارتي كامال هشيار هستيم 

و اين موضوع را بي اهميت نمي دانيم«.
پست فيسبوكي او كه خطاب به والدين و اولياي دانش آموزان نوشته 
شده است در فيسبوك تا كنون 3۹هزار بار به اشتراك گذاشته شده 

است.
در اين پست فيسبوكي آمده است: »والدين عزيز! مطمئناً نام سريال 
»بازي مركب« را شنيده ايد. در اين مجموعه، شخصيت ها به انجام 
يك بازي كودكانه تشويق مي شوند. با اين تفاوت كه درصورت باخت و 
حذف در واقع اعدام مي شوند!  تماشای اين سريال به دليل صحنه هاي 
خشونت آميز برای افراد زير 18ســال ممنوع است. ما كامال هوشيار 
هستيم تا اين بازي ناسالم و خطرناك متوقف شود. ما روي حمايت و 
همكاري شما حساب مي كنيم تا فرزندان شما را از عواقبي كه اين امر 
مي تواند داشته باشد آگاه كنيم. كودكاني كه به اين بازي ادامه دهند 
)با آسيب زدن به كودكان ديگر( بديهي است كه جريمه خواهند شد.«
كارشناسان مي گويند خشونت پديده جديدي در بازي ها نيست، با اين 
حال در زمانه ما نفرت و چالش هاي خطرناك در شبكه هاي اجتماعي 

رواج فراواني يافته و هوشياري بيشتري را مي طلبد.
برونو هامبيك، روانپزشك كودك و محقق در دانشگاه مون بلژيك، 
مي گويد: »موارد مشــابهي از بازي هاي خشونت آميز را پيش از اين 
نيز مشاهده كرده ايم. ما بايد حياط بازي كودكان را به عنوان فضايي 
درنظر بگيريم كه الزاما بايد توسط بزرگساالن تحت نظارت قرار گيرند 

و كنترل شوند«.

جاده سبز 
سينماي كره جنوبي چگونه مسير توسعه را طي كرد؟ 

 بعد از درخشــش همه جانبه »انگل« كه جوايز اســكار را 
هم گرفت، نوبت به ســريال »بازي مركب« رسيد تا ركورد 
تماشاگران در پخش آنالين را بشكند و موفق ترين محصول 
پخش كننده اش نتفليكس شود كه خودش قدرتمند ترين غول رسانه هاي سرگرمی ساز 
است. اينها آخرين دستاوردهاي مهم ســينماي كره جنوبي هستند و البته داستان نه از 
يكي دو سال اخير، كه سال هاست شروع شده. داستان موفقيت در داخل و توفيق جهاني را 
مي شود در آمارهايي ديد كه رسانه ها منتشر كرده اند؛ داده هاي مركز آمار كره جنوبي نشان 
مي دهد نرخ رشد اشتغال در بخش تفريح و سرگرمي اين كشور در فاصله سال هاي ۲۰۰۹ 

تا ۲۰1۹ ميالدي بيش از ۲۷درصد بــوده؛ درحالي كه اين نرخ در بخش صنعت كره جنوبي 
به عنوان موتور محرك اقتصاد اين كشور تنها ۲۰درصد بوده است. كره جنوبي در مجموع 
طي سال گذشته ميالدي موفق شده 1۰.۸ ميليارد دالر از محل صادرات محتواي فرهنگي و 
محصوالت صنعت سرگرمي خود درآمد كسب كند؛ رقمي كه از صادرات محصوالت لوازم 
خانگي و آرايشي و بهداشتي فراتر رفته است. ارزش صادرات صنعت سرگرمي كره جنوبي، 
شامل بازي، موسيقي، فيلم و برنامه هاي تلويزيوني طي سال گذشته ۶.۳ درصد رشد كرده 
است؛ آن هم درحالي كه ارزش كل صادرات اين كشور تحت تأثير ركورد ناشي از همه گيري 

ويروس كرونا 5.۴ درصد افت كرده بود. 

شاهرخ شانجاني
روزنامه نگار

تجربه فيلمسازي خود را پشت سر گذاشــت. او سال 2010 براي 
»شاعري« جايزه بهترين فيلمنامه را از جشنواره بين المللي فيلم 
كن دريافت كرد. شاعري به مفاهيم و قابليت هاي قابل انتقال شعر 
به عنوان يك فرم هنري مي پرداخت و جايگاه شعر را در جامعه مدرن 

بررسي مي كرد.
بانگ جون-هو احتماال يكي از مشهورترين فيلمسازان كره جنوبي 
در ميان فيلم دوستان واقعي در سراســر دنياست. نخستين فيلم 
او »ســگ هاي واق واقي« كمدي نامتعارفي بود. او كه در رشــته 
جامعه شناسي درس خوانده از سال هاي مياني 1۹۹0 عضو آكادمي 
هنرهاي سينمايي كره شد. فيلم هاي او طعم و رنگ متفاوتي نسبت 
به فيلم هاي جريان روز دارند. »خاطرات قاتل« )2003( و »ميزبان« 

)2006( از فيلم هاي مهم اوست.
پارك چان ووك نام آشــنايي ميان سينمادوستان جهان است. او 
يكي از چهره هاي مشهور ســينماي كره جنوبي در دنياست. ووك 
پيش از كارگردان شدن، در رشته فلسفه درس مي خواند و با تماشاي 
»سرگيجه« ساخته آلفرد هيچكاك شــيفته سينما شد. سه گانه 
مشهور »انتقام« و فيلم دوم اين سه گانه »پيرپسر« )رفيق قديمی( 
مطرح ترين آثار ووك هســتند. او را به دليل نگاهش به خشونت به 
شوخي تارانتينوي كره جنوبي لقب داده اند. ووك برنده جايزه بزرگ 
جشنواره فيلم كن در سال 2004 براي پيرپسر است. يكي ديگر از 
كارگردان هاي مطرح كيم جي وون است فيلمسازي كه فيلم هايي 
با قواعد رايج مي ســازد. او با فيلم ترسناك »داســتان دو خواهر« 
)2003( مورد توجه بين المللي قرار گرفت و نخســتين فيلمساز 
كره اي است كه فيلمش را به زبان انگليسي بازسازي كردند. داستان 
دوخواهر با عنوان »ناخوانده« بازسازي شد. زندگي »تلخ و شيرين« 
)2005( از ديگر فيلم هاي مهم اوست. كيم كي دوك يكي ديگر از 
چهره هاي مشهور كره جنوبي است كه معموال مضامين فيلم هايش 
تلخ و گزنده و خشن هستند. معموال شخصيت هاي فيلم هاي او كم 
حرفند و همين باعث مي شــود جلوه هاي بصري آثارش بيشتر به 
چشم تماشاگران بياييد. كيم كي دوك جوايز بين المللي فراواني از 

جشنواره هاي ونيز، برلين و كن دريافت كرده است.
   وقتي در انتهاي دهه80 هاليوود سينماهاي كره جنوبي را در 
اختيار گرفت، كره اي ها گرچه گيشه را در رقابتي نابرابر باختند ولي 
تسليم وضعيت موجود نشــدند. مقاومت هايي در همان سال هاي 
انتهايي دهه80 مقابل تهاجم هاليوود صورت گرفت كه در ميانشان 
ماجراي رها كردن مارهايي كه البته غيرسمي بودند در سينماهاي 
نمايش دهنده فيلم آمريكايي »جاذبه مرگبار« شــهرتي جهاني 
دارد؛ زماني كه كمپاني يونيورســال امكان نمايش محصوالتش 
در كره جنوبي را يافته بود و مي توانست هم بازار پخش كننده ها و 
سينماداراني را كساد كند كه فيلم هاي نازل و ارزان قيمت وارداتي 
را پخش مي كردند و هم رقيب ســينماي داخلي كره شــود. بين 
كساني كه به جرم ايجاد اغتشاش و ترساندن تماشاگران محصوالت 
يونيورســال دستگير شــدند دو كارگردان ســينما هم به چشم 
مي خورد. فعاالن ســينماي كره حاضر نبودند به ســادگي تسليم 
هاليوود شوند. در نهايت اما، بازار توليد داخلي تا سال ها جذابيت و 
اهميتش را مقابل فيلم آمريكايي از دست داد. در دهه ۹0ميالدي، 
سينماي جشنواره اي كره جنوبي و فيلمســازان اين جريان و در 
راسشان كيم كي دوك و پارك چان ووك به شهرت رسيدند ولي 
وضعيت صنعت فيلمسازي اين كشور چندان مناسب نبود. از اواخر 
اين دهه داستان تغيير كرد. رشد توليد فيلم در كره جنوبي، معادله 
در گيشه سينماها را به مرور به نفع توليد داخلي تغيير داد. در هزاره 
سوم ســينماي كره جنوبي به يكي از قدرت هاي آسيا تبديل شد. 
فيلم ها و سريال هاي كره اي دايره شهرت شان را به بيرون از مرزها 
گسترش دادند. آن قدر كه آمريكايي ها عالقه مند به سرمايه گذاري 

در توليدات كره اي شدند.
كره اي ها كه با فيلم هايي چون »پير پسر«، »ميزبان« و »خاطرات 
قاتل«، در فستيوال ها مي درخشــيدند و مورد توجه عالقه مندان 
سينما قرار مي گرفتند، به مرور توانســتند به مخاطب گسترده تر 
فكر كنند. موفقيت فيلم ها و سريال هاي كره اي در جذب مخاطب، 
راهي تازه براي سينماگران كشوري گشود كه پيشينه اش در تاريخ 
سينما، پيشينه اي گمشده است؛ كشوري كه در هنگامه جنگ ها و 
در مقطعي از دست دادن استقالل و بعد دو پاره شدن، بخش عمده 
آثار ســينمايي اش را از كف داد، حاال با حركت در مسير جاده سبز 

براي خود تاريخ تازه اي می سازد.

  صنعت ســرگرمي، كه بخش عمده آن را توليد فيلم و سريال 
تشــكيل مي دهد، در حال فراگيري جهاني اســت و در اين ميان 
شركت هاي مختلف، تالش مي كنند عرصه توليدات خود را از انحصار 
سوژه ها، تهيه كنندگان و بازيگران هاليوودي درآورند و به كشورها 
و فرهنگ هاي ديگر هم توجه كنند. در اين ميان، كره جنوبي فعال 
در صدر همكاري با شركت نتفليكس قرار دارد. كره جنوبي با توليد 

سريال بازي مركب توانسته در صدر دانلودهاي جهاني قرار بگيرد.
اين سريال چنان محبوبيتي پيدا كرده كه براي مثال بازي هاي اين 
سريال در مركز فرهنگي كره در ابوظبي، توسط طرفداران، اجرا شد. 
همچنين بازي »چراغ سبز- قرمز« از مجموعه بازي هاي سريال بازي 
مركب در شهر روتردام هلند اجرا شد؛ تنها نكته تفاوت اين بازي با 
بازي سريال در اين بود كه برخالف سريال در اين بازي افراد بازنده 
با گلوله هدف قرار نگرفتند. اما نكته جالب تر اينكه يك اپ معروف 
آموزش زبان اعالم كرده بعد از پخش سريال بازي مركب درخواست 
كاربران براي يادگيري زبان كره اي در اين اپ افزايش چشمگيري 
داشته. به زبان ساده نه تنها يك  سريال موفق كلي درآمد كسب كرده 
و راه را براي پخش جهاني ديگر آثار سينمايي كره باز كرده، بلكه در 
حال صدور فرهنگ كره هم هست؛ اين تأثير را مي توان روي افزايش 

خريد محصوالت كره اي در نقاط ديگر هم ديد.
   زمان چندان زيادي از اختراع سينما نمي گذشت كه ژاپني ها 
بر شبه جزيره كره تســلط يافتند و طولي نكشيد كه آن را رسماً به 
انضمام خاك درآوردند. در اين دوران، كره هم سالن سينما داشت 
و هم فيلم هايي در اين سرزمين ساخته شــد. تاريخچه سينماي 
كره تا حدودي براي خود مردم اين شبه جزيره هم قابل دسترسي 
نيست زيرا تنها سه فيلم از پيش از سال1۹46 باقي مانده كه آنها هم 
آثاري است كه در دوران جنگ جهاني دوم و اشغال ژاپن و به زبان 
ژاپني ساخته شده اند. شبه جزيره كره در اواخر قرن نوزدهم تا اوايل 
قرن بيستم توســط امپراتوري كره اداره مي شد. اين شبه جزيره از 
سال1۹05 به تصرف ژاپن درآمد و 5سال بعد به طور رسمي بخشي 
از كشور ژاپن شد. با شكســت ژاپن در جنگ جهاني دوم قسمت 
شمالي به تصرف شوروي و قسمت جنوبي به تصرف آمريكا در آمد. 
به اين ترتيب كره  شمالي صاحب حكومتي متحد با بلوك شرق شد و 
كره  جنوبي صاحب حكومتي طرفدار غرب، درحالي كه هر دو مدعي 
حكومت بر كل شــبه جزيره بودند اين اختالف در سال 1۹50 به 
جنگ كره انجاميد كه در سال1۹52 با پيمان آتش بس خاتمه يافت.

  بيشتر فيلم هاي دوران صامت و اوليه اي كه در كره ساخته شدند 
در طول زمان و حوادثي كه پيش آمد و به ويژه در جنگ كره از بين 
رفتند، اما كتاب ها و گزارش ها اذعان دارند كه شبه جزيره كره در اين 
سال ها سينماي پويايي داشته و در اوايل سال هاي 1۹20 بيش از 

160 فيلم در اين شبه جزيره تهيه شده است.
نخستين فيلم صامت كره در ســال1۹23 به توليد رسيد. ظرف 
چند سال بعد هفت كمپاني تهيه فيلم تاسيس شد. شاهكار اين 
دوران فيلم »آريرانگ« محصول 1۹2۹ اســت. كارگردان فيلم نا 
اون-كيو در آن زمان 25 ســاله بود. فيلم درباره مردي عقب مانده 
است كه پسر مالك ثروتمندي را مي كشد كه اين مقتول با پليس 
ژاپن ارتباط داشــته اســت. عنوان فيلم را از يــك ترانه فولكلور 
برداشــته بودند. آريرانگ به خاطر كيفيت زيبايي شناسانه آن و 
پيام پنهان سياسي اي كه داشت مورد توجه قرار گرفت. اين فيلم 
به كارگردان هاي جوان انگيزه داد كه به فيلمسازي روي بياورند و 
فيلم هايي با مضاميني درباره مقاومت مردم كره در مقابل ژاپني ها 
بسازند. با وجود افزايش شهرت و محبوبيت سينماي محلي، حضور 
سركوب گرايانه ژاپنی ها و تيغ تيز سانسور مانع رشد سينماي كره 
مي شد. تمام توليدات داخلي و خارجي بايد براي بازبيني به هيأت 
سانسور دولت تحويل داده مي شــدند و معموال نيروي پليس در 
زمان نمايش فيلم ها در ســالن ها حضور داشــتند. در سال هاي 
1۹30 سانسور شديدتري بر سينما اعمال شد و همين امر باعث 
شــد فيلم هاي ملودرام، درام هاي تاريخي و فيلم هاي ژاپني بازار 
سينماي كره را اشباع كردند. در سال 1۹35 نخستين فيلم ناطق 
كره »Chunhyang-jeon« به كارگرداني لي ميونگ-وو ساخته 
شد. عنوان فيلم برگرفته از داستاني محبوب و قديمي است كه بارها 

دستمايه فيلم هاي كره اي شده است.
   همه  چيز از دهه 50ميالدي شروع شد. در نيمه جنوبي سرزميني 
كه ابرقدرت ها آن را ميان خود تقســيم كرده بودند؛ سنت سينما 
رفتن و فيلمسازي با وجود از بين رفتن ميراث گذشته، حفظ شد . 

»پير پسر« يكی از مهم ترين فيلم های كره جنوبی در آغاز هزاره سوم
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 بازیگران: ســونگ كانگ هو، 
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 برخی جوایز: برنده جایزه اسکار 
بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه 
غیــر اقتباســی و بهترین فیلم 
خارجی. برنده نخل طالي بهترین 
فیلم و جایزه بهترین کارگرداني 
جشنواره کن 2019، بهترین فیلم 
جشنواره سیدني. برنده بهترین 
فیلمنامه و فیلــم خارجی جایزه 

بفتا و...
8.5/10 :IMDB امتیاز

 زير زمين
بيراه نبــود اگر اســم فيلــم را زيرزمين  مي گذاشــتند چراكه نقشــي كليدي در 1
پيشبرد داســتان دارد. فيلم از زيرزمين و 
بيغوله اي كه خانه خانواده فقير قصه فيلم 
است آغاز مي شــود و با همان پايان مي يابد و با سرداب 
زيرزميني خانه خانواده ثروتمند توسعه مي يابد. زيرزمين 
از يك سو استعاره اي براي بيان خفت و خواري زندگي در 
فقر است و از سوي ديگر نمادي است از ضميرناخودآگاه 
دو خانواده فقير فيلم و انتظاري كه هركدام براي خروج 

از آن مي كشند.
 خانواده چهارنفره كيم باوجود مهارت  و دانش كافي، 
فقط به خاطر بي پولي و فقر، زندگي محنت باري را در 
زيرزمين، زير نجاســت عابران مست و سيالب هاي 
ناگهاني خانمان برانداز سئول تحمل مي كنند. حيله ها 
و سناريويي كه براي فريب خانواده ثروتمند فيلم در 
سرخوشانه ترين شكل ممكن آماده مي كنند، صرفا 
براي يافتن راهي اســت كه آنهــا را از آن زيرزمين 
متعفن خالص كند، كما اينكه پيرزن خدمتكار هم 
به دنبال راه فرار همســرش از زندگــي در زيرزمين 

مي گردد.

 پله
در فيلم انگل، پله، استعاره اي از اختالف  طبقاتي اســت كه به شكل هنرمندانه اي 2
خانواده ثروتمند را اغلب در حال باالرفتن 
از آن و خانواده فقير را عمدتا در حركت رو 
به پايين نشان مي دهد. اين فرازونشيب در صحنه هايي 
برعكس مي شود كه تحولي در حال شكل گيري است و 
زمينه پيشــرفت خانــواده فقير يا فروپاشــي خانواده 
ثروتمند آماده مي شود.  جالب تر از آن وقتي است كه در 
غياب خانــواده ثروتمند، دو خانــواده فقير فيلم، براي 
تصاحب جايگاه موقت و كسب لذت آني از تصرف قلمرو 
خانه خانواده ثروتمند، مدام جاي خــود را در حركت 
فرازونشــيب روي پله هــاي ســرداب آن خانه عوض 
مي كنند. پله و حركت رو به نشــيب در آن را مي توان 
نمادي از پسرفت هم شمرد. استعاره اي كه بونگ جون 
هو آن را براي نمايش عقب گرد مورد نظر خود در صحنه 
از عقب افتادن زن خدمتكار از پله هاي زيرزمين با لگد 

مادر خانواده فقير، به خوبي نشان مي دهد.

 سوسك
رويارويي دو خانواده فقير در فيلم انگل، نشاني از  تقابل دو كره اســت. تمثيلي كه كارگــردان، با 3
صراحت آن را با صحنه رجزخواني زن خدمتكار به 
سبك بيانيه هاي تلويزيوني همسايه شمالي نشان 
مي دهد و تصوير موبايلي آماده ارســال از خانواده فقير براي زن 
خانواده ثروتمند را همچون ماشه آماده به شليك بمب اتمي تلقي 
مي كند كه سايه تهديد را بر سر همسايه جنوبي انداخته است. اما 
كدام موجود مي تواند از تشعشــعات بمب اتمي جان سالم به در 
ببرد؟ سوسك. سوسك اســتعاره اي از جان سختي زندگي در 
شرايط دشوار فقر است؛ زندگي اي كه در معرض ديد نيست و زير 
زمين و در آلوده ترين و انگلي ترين شكل ممكن تداوم دارد. در 
ســكانس هاي مختلفي از فيلم به چنين استعاره اي اشاره هاي 
آشكار و پنهان مي شود. عالوه بر نمايش مزاحمت يك سوسك در 

خانه زيرزميني خانواده فقير و صحنه سمپاشــي در كوچه كه 
خانواده فقير براي رهايي از اين موجود چندش آور ، خفگي سم را 
با آغوش باز مي پذيرد، پدر خانــواده فقير، در صحنه اي زندگي 
انگلي سوسك ها را توصيف مي كند كه چگونه مخفي مي مانند و 
در تاريكي بيرون مي آيند و با حضور ناگهاني يك غريبه دوباره به 
تاريكي فرار مي كنند. جالب اينكه بالفاصله، در بازگشت ناگهاني 
خانواده ثروتمند به خانه، خانواده فقير كه به خوراكي و نوشيدني 
خانه ناخنك زده بودند ناچار مي شوند مثل سوسك زير تخت يا 
ميز پنهان شــوند. اوج اين اســتعاره در صحنه اي است كه پدر 
خانواده فقير براي نجات از اين وضعيت، همچون سوسك روي 
زمين مي خزد، با بيداري كوتاه صاحبخانه روي زمين بي حركت 
مي ماند و با خواب دوباره آنها، به ســمت تاريكي فرار مي كند تا 

استعاره كثافت زندگي در فقر و فالكت به تكامل برسد.

 بو
پرده نقره اي سينما توان انتقال حس بويايي به مخاطب  را ندارد اما در فيلم ســينمايي انگل، از بو به شــكل 4
ماهرانه اي براي انتقال حس به تماشــاگر اســتفاده 
مي شود. پسربچه خانواده ثروتمند، بوي مشترك افراد 
خانواده فقير را كه حاصل زندگي آنها در آن زيرزمين متعفن است 
كشف مي كند و خانواده فقير با مخفي شــدن زير ميز، ناخواسته از 
احســاس زن و مرد ثروتمند درباره بوي آدم هــاي فقير در مترو و 
خيابان و نگاه حقارت آميز آنان نسبت به طبقه خود باخبر مي شود. 
بو استعاره اي براي يادآوري خاطره مي شود تا با يادآوري اين تحقير 
در حساس ترين صحنه فيلم، حركت غيرمنتظره پدر خانواده فقير 
شــكل بگيرد؛ پدري قضا و قدري كه معتقد اســت نمي شود براي 
زندگي برنامه ريخت. اعتقاد راسخ او به اين باور در غليان احساسات، 

موجب گام گذاشتن در مسيري مي شود كه به زيرزمين مي رسد.

 چراغ
چراغي در فيلم انگل به زعم افــراد خانواده ثروتمند  بي دليل خاموش و روشن مي شود؛ اما مخاطب مي داند 6
كه اين اتفاق صرفا حركتي براي يافتن ارتباط با دنياي 
بيرون از زيرزمين است. همچنين خانواده فقير كه در 
ابتداي فيلم به دنبال يافتن يك اتصال اينترنتي رايگان وجب به وجب 
زيرزمين  كوچك شــان را تســت مي كند در پايان فيلم با روشن و 

خاموش كردن چراغ و به زبان رمزي مورس، سعي در ارتباط دارد.
شــايد بتوان فراتر از اختالف طبقاتي اجتماعي مورد صراحت در 
فيلم، آن را گسترده تر ديد و تفاوت نظام سرمايه داري با جوامع ديگر 
را مشاهده كرد. كره جنوبي كه دانش و مهارت كافي دارد از يك سو 
با كره شمالي درگير است و از ســوي ديگر براي رسيدن به بهشت 
كاپيتاليسم براي نيل به هويت و طبقه الزم بايد سخت تالش كرده 
و شكيبايي كند. چراغ در اينجا مي تواند استعاره اي بر اين ارتباط با 
دنياي بيرون و بهشتي خيالي باشد كه جز با تغيير طبقه نمي شود 

به آن رسيد.

 پنجره
فيلم با نمايي رو به بيرون از پشت پنجره كوچك و كدر خانه زيرزميني خانواده  فقير، آغاز و تقريبا با همين نما تمام مي شود. برخالف آن، خانه خانواده ثروتمند 7
پنجره هايي روشن، قدي و بزرگ دارد كه مشرف به حياطي سرسبز است. در 
نمايي ديگر از فيلم، دختر خانواده ثروتمند و پسر خانواده فقير از باال و از پشت 
پنجره اي بزرگ به مهماني تولد پسر خانواده ثروتمند نگاه مي كنند اما پسر خانواده فقير خود 
را اليق چنين جايگاهي نمي داند و با سنگش از پله ها پايين مي آيد. همچنين پنجره كوچك 
چشم اندازي به كوچه اي بي انتها در سئول اســت اما منظره زيباي پنجره بزرگ به ديواري 
جنگلي ختم مي شود كه چادري سرخپوستي در ميانه آن علم شده. پنجره، استعاره اي از اميد 
به آينده اســت. همان طور كه پدر خانواده فقير در شــمايل يك سرخپوســت انتقام همه 
تحقيرهاي طبقه خود را از خانواده اي مي گيرد كه نظام سرمايه داري را نمايندگي مي كنند، 
اختالف دو پنجره، از تفاوت دو نگاه، يكي پر از اميد و ديگري محدود به اكنون، حكايت مي كند. 

حركت دايره وار فيلم و بازگشت 
به جايي كه از آن شروع شده 
گرچه پوچي انگارانه است اما 
متن پيام پسر به پدر از روزي 
خبــر مي دهد كــه آنهــا از 
زيرزميــن بــه خانــه بزرگ 
رســيده اند و پدر بر باالي پله 
ايســتاده اســت. اميد همين 

است.

 سنگ
سيزيف در اساطير يونان از طرف خدايان محكوم بود سنگي را به دوش گرفته  و تا قله يك كوه حمل كند اما همين كه به قله مي رســيد، ســنگ به پايين 5
مي غلتيد و ســيزيف بايد دوباره اين كار را انجام مي داد. در انگل هم دوست 
ثروتمند پسر خانواده فقير به آنها ســنگي عجيب در جعبه اي نفيس هديه 
مي دهد تا برايشان شانس بياورد. همين گونه هم مي شود و شرايط رسيدن خانواده فقير به 
خانواده ثروتمند فراهم مي شود. در گيرودار سيالب هم پسر خانواده فقير تنها چيزي كه از 
خانه محقرشان برمي دارد همين سنگ سنگين است و آن را سيزيف وار با خود به هرجا كه 
مي رود، حمل مي كند. اما يكباره سنگ خوش شانسي از پله هاي زيرزمين به پايين مي غلتد 
تا سلسله حوادث مصيبت بار فيلم، شروع و سنگ به عامل بدشگوني زندگي شان بدل شود.

سنگ را، هم مي شود اســتعاره اي از وحدت و قدرت خانواده فقير دانست و هم نمادي از 
هويت آنها؛ هويتي كه با وجود توانايي، در زيرزمين مخفي مانده و در اختالف طبقاتي، ناپيدا 
و ناديده گرفته مي شود. آنها جايي مي توانند از زيرزمين به خانه اشرافي خانواده ثروتمند 
برسند كه خود نباشند و هنگامي دست شان رو مي شود كه ديگران آنها را با هويت واقعي شان 
مي شناسند و اين همان چرخه سيزيف واري است كه باوجود جان كندن هيچ نتيجه اي دربر 
ندارد. در صحنه سيالب بونگ جون هو، پوچي و جهان بيني نيست انگارانه اش را با نمايش 
سيگاركشيدن توأم با لذت دختر خانواده فقير در حالي كه فاضالب از زيرپايش از كاسه توالت 

بيرون مي ريزد، نشان مي دهد.
 آلبر كامو اعتقاد داشت پيروزي ســيزيف در آگاهي است. اين آگاهي در انگل، با نامه پسر 
خانواده فقير به پدرش و دفن سنگ زير آب هاي جوي خانه خانواده ثروتمند تجلي مي يابد؛ 
جايي كه سنگ استعاره شكيبايي مي شود. سنگ بايد در گذر آب/ زمان صيقل يابد، آبديده 

شود تا روزي كه وقت بخت آنها برسد.

چشم بادامي هاي کره جنوبي مدت هاست که به قدرت 
نرم تولید محتواي نمایشي پي برده اند و سال هاست 
درکنار تولید ابزار و لوازم موردنیاز زندگي، فیلم و 
سریال هایي مي سازند که بي تردید فرهنگ نه چندان 
پرسابقه شــان را به اقصي نقاط عالم صادر مي کند؛ 
همانگونه که موسیقي کي پاپ را در کشوري مثل ما 
میان تین ایجرها باب کرده اند. در فرهنگ رسمي هم 
تلویزیون ما همیشه سهمي پررنگ براي سریال هاي 
پرقسمت کره اي درنظر داشــته و خواهد داشت. 
از یاد نبرده ایم که ســریال »جواهري در قصر« که 
همه آن را به نام شــخصیت اصلي اش، »یانگوم« 
مي شناختند، ملودرامي آبکي بود که بیشتر تالش 
داشت فرهنگ آشــپزي کره اي را بشناساند. اگر 
کارکرد ســاخته هایي از جنس یانگوم ویژگي هایي 
محدود داشت و اندك مردماني با آن مواجه مي شدند، 
چند سالي مي شود که تولیدات آنها جهاني تر شده اند. 
آخرین دستاوردشان سریالي بود که در نتفلیکس 

رکوردداري کرد. »بازي مرکب« درکنار داستان تقریبا 
تکراري و معماهاي نه چندان پیچیده و غافلگیري هاي 
معمولي خود، لحني ضدسرمایه داري دارد. سواي 
پارادوکسي که فروش میلیارد دالري این سریال از 
نمایش فقر ایجاد مي کند، این محصول نیز بیشتر از 
این ژست، اثري درباره معرفي بازي هاي دسته جمعي 
کودکانه در این شبه جزیره شرق آسیاست. آنها به 
کیمیایي رسیده اند که مي تواند روایت مسین معرفي 
فرهنگ محلي شان را به پول هاي طالیي دنیا تبدیل 
کند. اگر امروز بازي مرکب چنین رونقي یافته قطعا 
نتیجه سال ها عرق جبیني اســت که کارگردانان 
سینماي کره در این برندسازي سینمایي ریخته اند. 
زمان زیادي از آن سال نمي گذرد که فیلم »پارازیت« 
یا »انگل« مرغوب ترین اسکارها را درو کرد که حتي 
صداي ترامپ را هم درآورد؛ » دیدید؟ برنده اسکار 
یك فیلم از کره جنوبي شد. کال این فیلم درباره چه 
بود؟ ما در موضوع تجارت به اندازه کافي مشــکل 
با کره جنوبي داریم، با این همه، آنها جایزه بهترین 
فیلم سال را به آنها مي دهند. این خوب بود؟ نمي دانم. 
نمي شود »برباد رفته« را دوباره برگردانیم؟« قرابت 

گفتمان بازي مرکب با فیلم انگل و استعاره هایي که 
در این دو اثر دیده مي شود موجب شد تا این فیلم را 

بازخواني کنیم.
    بونگ جون هو ،کارگــردان خالق »اوکجا« 
و »برف شــکن« که نشــان داده عالقه زیادي به 
پست مدرنیســم دارد، این بار سراغ ساخت یك 
کمدي سیاه رفته و پست مدرنیسم را، هم در بیان 
روایت، هم در تلفیق ماهرانه ژانرها و هم درمعماري 
خانه خانواده ثروتمند داســتان که عمده فضاي 
فیلم در آنجا مي گذرد، در معرض دید تماشاگران 
گذاشته است. ســاختار قوي داستان و فیلمنامه 
محکم آن در اجــرا، با نمایــش جزئیات و بدون 
صحنه اضافي، درمجموع یك شــاهکار کم نظیر 
آفریده است. باوجود ســاختار یکدست، فیلم پر 
از استعاره هایي است که فراتر از نمایش اختالف 
طبقاتي و رویارویي فقر و ثروت، به اخالق، سیاست 
و حتي آینده جهان مي پردازد.  جالب اینکه بونگ 
جون هو نه تنها ســعي در اختفاي استعارات خود 
در متن فیلم ندارد که به فراخور حال داستان، بر 
رمزگشایي آنها براي همه مخاطبان تأکید مي کند.

واكاوي هفت استعاره در فيلم »انگل« 

سيزيف در سئول
اگر امروز بازي مركب چنين رونقي يافته قطعا نتيجه سال ها عرق جبيني است 

كه كارگردانان سينماي كره در راه اين برندسازي سينمايي ريخته اند

علی عمادی
روزنامه نگار



نیلوفر حامدی| وارد مجموعه ورزشــی آفتاب انقالب که می شــوید باید ابتدا 
موبایل هایتان را به بخش نگهداری وســایل تصویربرداری تحویل  دهيد. ســپس 
توسط دستگاه های مخصوص شــما را می گردند تا مبادا کسی با خودش موبایلي 
داخل سالن ببرد. از گيت که رد می شوید کيفتان هم مورد کند و کاو قرار می گيرد، 
تازه می توانيد وارد سالن شوید. سالنی که ميزبان مسابقات دووميدانی داخل سالن 
قهرمانی آسياست و دیروز یکی از شيرین ترین لحظات دووميدانی زنان ایران را در 
خود جای داد. لحظاتی که البته قرار نبود دیده شوند! چه وقتی سپيده توکلی رکورد 
پرش ارتفاع زنان ایران را شکست، چه وقتی مدال طالی پنج گانه را از آن خود کرد. 
تمام خنده های سپيده، مادرش و همه دخترانی که در سالن بودند، سهمی در حافظه 
تصویری تاریخ ورزش ایران نخواهد داشت. اینها همه در حالی است که او با گرفتن 
دو مدال در این رقابت ها نه تنها در بين دختران بلکه در بين کل نمایندگان ایرانی 

حاضر در مسابقات دبل کرد و پرافتخارترین شد.
  نایب قهرمانی دو امدادی

 در آخرین روز از مســابقات دووميدانی داخل ســالن قهرمانی آســيا، دوندگان 
 دو امدادی 4در400 متر در خط اســتارت قرار گرفتند که تيم ایران متشــکل از 
)مریم محبی، فائزه نســایی، الهام کاکلی و هانيه ثمری( هم در آن حضور داشتند 
و توانســتند به رتبه دوم دســت پيدا کنند. رتبه ای که با رکوردشــکنی ایران نيز 
همراه شــد. در این ماده قزاقســتان با رکود 3 دقيقه و 41 ثانيــه و 67 صدم ثانيه 
برسکوی قهرمانی قرار گرفت. همچنين ورزشکاراني از ترکمنستان و قزاقستان نيز 

جایگاه های سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند.
  شروع رکوردزنی های سپیده

مسابقات روز ســوم یا روز پایانی با رقابت های 60متر با مانع آغاز شد. ماده ای که 

با سومی ســپيده توکلی آغاز شد. درخشــش توکلی اما همين جا به اتمام نرسيد. 
او در بخش پرش ارتفاع هم ضمن شکســتن رکورد ایران رتبه نخســت را کسب 
کرد. پس از این در ماده پرتاب وزنه هم جایــگاه اول را به نام خود ثبت کرد. پس از 
اتمام این ماده ها باید در بخشی مســابقه می داد که در بازی های آسيایی اینچئون 
به خاطر ضعف در همين بخش مدال مســابقات از دســتش پرید. دوی 800متر، 
جایی که خاطره بدش باعث نگرانی اش می شــد. توکلی امــا عزمش را جزم کرده 
بود تا طالی این رقابت ها را از آن خود کند. رتبه پنجمــی و رکورد 2 دقيقه و 28 
ثانيه و 31 صدم ثانيه او کافی بود تا طالی ماده پنج گانه هشــتمين دوره مسابقات 
دووميدانی داخل ســالن قهرمانی آســيا به نام او ثبت شــود. با این نتيجه سپيده 
 توکلی تنها نماینده دووميدانی ایران شــد که در این رقابت ها دو مدال برای ایران 

ثبت کرد.

  زنانی که حق ثبت شادی هایشان را هم ندارند
بااین وجود اما نه سپيده و نه مادرش هيچ ســهمی از ثبت این شادی ها نداشتند. 
ممنوعيت حضور عکاس و همچنين جلوگيری از هرگونه تصویربرداری به خاطر نوع 
پوشش تيم های خارجی باعث شد تا مسابقات دختران بدون پوشش تصویری برگزار 
شود. حســرتی که کم کم در ورزش زنان ایران دارد تبدیل به دردی کهنه می شود. 
ميزبانی می گيریم، اما به خاطر تفاوت نوع پوشــش ها اجازه نمی دهيم دخترانمان 
دیده شوند. همين می شود که سالن در زمان مسابقات مردان مملو از تماشاگر است 

اما وقتی دختران در حال مسابقه دادن هستند سالن خلوت و سوت و کور می شود.
  سانسور در تلویزیون

شــبکه 3 دیروز لحظه توزیع مدال ها را زنده پخش کرد، اما درســت لحظه اي که 
سپيده توکلي روي سکو رفت و باید مدال مي گرفت تصاویر قطع شد.
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18:00 نساجیپرسپولیس

ترابي،ستارهپرسپوليسدلتنگحضورهواداراندرورزشگاهاستوميگويد
اميدوارممسئولينباتدابيرخاصيكهدرنظرميگيرندشرايطرابرايحضورهواداراندرورزشگاهفراهمكنند

بازي  با  الهالل  بدترين  روز من  بود

   امیرحسین اعظمي | شــاید بدبین ترین هواداران پرسپولیس هم پیش بیني نمي کردند 
که سرخپوشان تهراني با 3گل مقابل الهالل شكست بخورند ولي پرسپولیس در شبي 
که یكي از بدترین بازي هاي چند ســال اخیر را انجام داد، با لیگ قهرمانان خداحافظي 
کرد. حتي فوتبالیستي مثل مهدي ترابي که جزو تأثیرگذارترین بازیكنان پرسپولیس 
است، در این بازي نتوانست کاري براي تیمش انجام دهد و خودش هم تأکید مي کند که 
هیچ کدام از بازیكنان تصور نمي کردند در آن شب چنین عملكردي داشته باشند. با ترابي 
درخصوص کنار رفتن از لیگ قهرمانان آسیا و شروع مقتدرانه پرسپولیس در لیگ برتر 
صحبت کردیم.  او مي گوید: »تمام هدف ما این است که شكست برابر الهالل را از ذهن 
هواداران پاك کنیم و در فصل جدید لیگ قهرمانان و لیگ برتر بهترین عملكرد ممكن 

را داشته باشیم.«

   از بازي با الهالل شروع کنیم که شب سختي براي پرسپولیس رقم خورد.
واقعا بازي ســختي بود. ما برابر یك تیم پرقدرت در زمین خودش بازي کردیم و آنها از 

حمایت هواداران هم بهره مي بردند. من اگر بخواهم از مشــكالت و سختي هاي این بازي 
حرف بزنم یعني بهانه آورده ام و دوســت ندارم دنبال توجیه باشم چون پرسپولیس اگر 
نتیجه نگیرد دنبال بهانه نیست. متأسفانه این بدترین پرسپولیس چند سال اخیر بود و 
البته این شرایط ممكن است براي هر تیمي به وجود بیاید و تنها براي پرسپولیس نیست. ما 
دیگر باید آن باخت را فراموش کنیم و البته تمام هدف مان این است که باخت به الهالل را 
از ذهن هواداران پرسپولیس پاك کرده و نتایجي در فصل جدید لیگ قهرمانان و لیگ برتر 

بگیریم که آنها را خوشحال کنیم.

   خیلي کم پیش مي آید که تو در زمین مسابقه بد بازي کني. چرا آن شب خودت 
هم شرایط خوبي نداشتي؟

بازي با الهالل بدترین روز من بود و از شرایط بازي رسمي هم دور بودم. خیلي چیزها دست 
به دست هم داد تا آن شرایط سخت رقم بخورد ولي مهم این است که بتوانم دوباره براي 

تیمم بازیكن تأثیرگذاري باشم.

    به نظر مي رسد تفاوت ها را در آن بازي، بازیكنان خارجي الهالل رقم زدند. 
درست است؟

تیم هاي عربســتاني، قطري و حتي اماراتي از لحاظ امكانات و مسائل مالي خیلي از ما 
جلوتر هستند. این شــرایط اما براي فوتبال ما فراهم نیست و هزینه هایي که تیم هاي 
ایراني انجام مي دهند قابل قیاس با تیم  هاي عربي و شــرق آســیا نیست. وقتي آنها 
بازیكن خارجي باکیفیت جذب مي کنند طبیعتا ایــن بازیكنان مي توانند تفاوت ها را 
رقم زده و سطح فني تیم را باال ببرند. اعتقاد من هم این است که تیم هاي ایراني براي 
موفقیت و قهرماني در آســیا نیاز به جذب بازیكنان خارجــي باکیفیت دارند. وقتي 
چنین فوتبالیســت هایي در کنار ما بازي کنند، قطعا به ما هم کمك مي کنند تا سطح 
فوتبال مان باالتر برود و بیشتر خودمان را نشــان دهیم. ما براي موفقیت در بازي هاي 
بین المللي نیاز به امكانات خوب، هزینه زیاد و جذب بازیكنان باکیفیت خارجي داریم که 

امیدوارم این اتفاق رخ دهد. تیم هاي ایراني هر چه دارند در زمین 
مي گذارند ولي براي رقابت کردن بایــد خیلي چیزها تغییر کند.

  كامران قاسمپور: هيچ وقت فكر نكردم پشت خط مانده ام
ستاره جديد كشتي جويبار كه باالخره از زير سايه حسن يزداني خارج شده مي گويد:  مي دانستم باالخره نوبت من هم مي شود

    فشار روي پرسپوليس

    شورش عليه اوله

3مدعي 6امتيازي، تاج و تخت سرخ ها را تهديد مي كنند

آيا بازيكنان منچستر براي اخراج سرمربي خود بازي مي كنند؟
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فشار روي پرسپوليس
3مدعي 6 امتيازي، تاج و تخت سرخ ها را تهديد مي كنند 

با نتايجي كه در آغاز هفته دوم ليگ برتر به دســت آمد، فشارها روي 
پرسپوليس افزايش يافت. اين تيم حاال ضرورت بيشتري براي كسب 
پيروزي در بازي خانگي برابر نساجي مازندران احساس مي كند. فصل 
گذشته ســپاهان تا روز آخر در كورس قهرماني با قرمزها باقي ماند و 
امسال با تجربه بيشــتر، خطري بزرگ تر براي پرســپوليس به شمار 
مي آيد. شــاگردان محرم نويدكيا فعال از 2 بــازي اول 6 امتياز كامل 
كسب كرده اند و با 5 گل زده نشــان مي دهند با عطش فراوان دنبال 
قهرماني هستند. سپاهان در روز نخست بر مس رفسنجان غلبه كرد و 
در ايستگاه دوم از سد نفت مسجدسليمان گذشت. گل گهر سيرجان 
هم كه فصل گذشته را روي پله پنجم به پايان رساند، با حفظ كادرفني 
و تقويت تيم به دنبال جايگاه بهتري اســت. آنها در بازي اول با 4 گل 
تراكتور را شكســت دادند و در مســابقه دوم با يك گل ديرهنگام در 
شيراز بر فجر سپاســي غلبه كردند. طبيعتا پرســپوليس نبايد تيم 
امير قلعه نويي را دست كم بگيرد. از آن سو استقالل هم كه معموال به 

استارت هاي ضعيف شهرت داشت، فعال هر دو بازي نخستش در فصل 
جديد را از هوادار و ذوب آهن برده تا كمپين رقباي شاداب پرسپوليس 

را تكميل كند.
تيم يحيي گل محمدي، همچنان پتانســيل خوبي براي كسب عنوان 
قهرماني دارد، مخصوصا كه گويا هنوز فعاليت نقل وانتقاالتي سرخ ها 
به پايان نرســيده اســت. آنها در نيمه دوم بازي با فوالد نشان دادند 
قواعد بازي در ليگ ايران را بهتر از هر تيــم ديگري بلدند و به راحتي 
از بحران هاي موقتي عبور مي كنند. با اين حال وضعيت خوب ســاير 
مدعيان، فرصت لغزش را براي پرســپوليس به حداقل رسانده و اين  
شايد موجب استرس سرخپوشان شود. پرسپوليس امروز در يك بازي 
خانگي به مصاف نساجي خواهد رفت. اين از آن دست مسابقاتي است 
كه يك تيم براي قهرماني، در زمين خودش بايد آن را ببرد. بايد ببينيم 
پرســپوليس در پايان هفته دوم مي تواند مانع از شكل گيري اختالف 

امتيازي با رقبا شود يا قرار است شاهد سناريوي ديگري باشيم.

دومين هفته ليگ برتر ايران امروز بــا برگزاري 2 بازي به پايان 
خواهد رسيد. البته از بازي هاي اين هفته، مصاف مس رفسنجان 
با پديده به دليل عدم حضور تيم مشهدي انجام نشد و احتماال 
نتيجه اين بازي 3 بر صفر خواهد شد. در ساير بازي ها هم سپاهان 
و گل گهر و استقالل با كسب دومين پيروزي 6امتيازي شدند و 
امروز پرسپوليس و نساجي براي اضافه شدن به اين جمع مقابل 

يكديگر قرار مي گيرند.

  ركورد صد درصد پيروزي
از ساعت18 امروز در ورزشگاه آزادي تهران، اولين بازي خانگي 
پرسپوليس در فصل جديد مقابل نساجي قائمشهر آغاز مي شود. 
نســاجي از زماني كه به ليگ برتر آمده هنوز نتوانسته در تهران 
از پرســپوليس امتياز بگيرد. تيم محبوب قائمشهري ها امسال 

چهارمين فصل حضورش را در ليگ برتــر آغاز كرده و در 3دوره 
قبلي تقابل هاي اين تيم با پرســپوليس هميشــه نتايجي ثابت 
داشته است؛ آنها در قائمشهر با پرسپوليس مساوي مي كنند و در 
تهران به اين تيم مي بازند. اين روند ثابت در تمام اين سال ها ادامه 
داشته است. پرسپوليس در ليگ هجدهم نساجي را در تهران 2 
بر يك برد كه گل اول را علي عليپور زد و گل دوم هم يك گل به 
خودي توسط حامد شيري بود. زننده گل نساجي هم گولسياني 
مدافع حال حاضر سپاهان بود. در ليگ نوزدهم بازي اين دو تيم 
در تهران با تك گل وحيــد اميري به حقيقي تمام شــد و فصل 
گذشته هم سرخپوشان با 2گل كنعاني زادگان و آل كثير به برتري 
رسيدند. حاال پرســپوليس به دنبال چهارمين برد متوالي اش در 
ميزباني از نساجي است و ساكت الهامي اميد دارد براي اولين بار 
سرخپوشان را در تهران متوقف كند. تيم ساكت الهامي در اولين 

هفته فجرسپاسي را با يك گل برده و پرسپوليس هم در اهواز به 
بردي باارزش مقابل فوالد رسيده است.

   به دنبال اولين گل
فوالد خوزستان بعد از باخت پرگل هفته اول مقابل پرسپوليس، 
امروز به اراك مي رود تا مقابل آلومينيوم به دنبال كســب اولين 
امتيازات فصل باشد. نماينده خوزســتان در 2سال اخير با جواد 
نكونام از تيم هاي خوب ليــگ برتر بــود و در جام حذفي هم به 
قهرماني رســيد. اما جانشــين نكونام در اولين بازي اش نتيجه 
نااميدكننده اي گرفــت و بايد ديد در ادامــه مي تواند فوالد را به 
روزهاي خوبش برگرداند يا نه. فصل گذشــته هر دو بازي رفت و 
برگشــت اين دو تيم بدون گل مساوي تمام شد و درواقع فوالد و 

آلومينيوم هنوز در ليگ برتر گلي به يكديگر نزده اند.

 گل محمدي: ملي پوشان
 آماده برنگشتند

به نظر مي رسد يحيي گل محمدي از تعامل بين 
باشگاه پرسپوليس و فدراسيون فوتبال كماكان 
رضايت نــدارد. او روز گذشــته در كنفرانس 
مطبوعاتي پيش از بازي با نساجي، بار ديگر به 
اين موضوع اشاره داشت و گفت: »دوست داريم 
بين تيم ملي و پرســپوليس تعامل باشد. اين 
هميشه خواسته من بوده و هميشه بيشترين 
كمك را پرسپوليس به تيم ملي كرده است. 
انتظار تعامل بيشــتري داشتم. تنها نماينده 
ايران در آسيا بوديم ولي هيچ تعاملي صورت 
نگرفت و حتي بازيكناني كــه داديم، خيلي 
آماده برنگشتند. يكي خسته آمد و 2نفر ديگر 
هم در شرايط بازي نبودند. هميشه گفته ايم 
اولويت تيم ملي است اما دوست داريم تعامل 
دوطرفه باشــد. حضور باقــري و خانبان هم 
به خودشان مربوط است و تصميم گيري را به 

آنها سپرده ايم.«
سرمربي پرســپوليس در كنفرانس ديروز بار 
ديگر از وزير ورزش هم درخواست كرد تا هرچه 
سريع تر تكليف مديريت اين باشگاه را مشخص 
كند. او در اين خصوص هم گفت: »بالتكليفي 
در  شأن باشگاهي مثل پرسپوليس نيست. اين 
خوب نيست كه مديرعامل پرهوادارترين تيم 
آسيا مشخص نباشد. از وزير ورزش درخواست 
داريم كه پرسپوليس را از بالتكليفي خارج كند. 
آقاي صدري از روزي كــه آمده خيلي كمك 
كرده است. او در اين شرايط واقعا تنهاست و 
با اين شرايط اداره باشگاه خيلي سخت است. 
اميدوارم تصميماتي گرفته شــود كه به نفع 
باشگاه باشد. خواسته زيادي نيست و فقط بايد 

چارت سازماني باشگاه مشخص شود.«

بازي رودررو مهم شد
جلسه روز گذشته هيأت رئيســه فدراسيون فوتبال 
با چند خروجي مهم همراه بــود. يكي از اخبار مهم، 
دبيركلي حسن كامراني فر در پايان جلسه بود؛ فردي 
كه تا ديروز به عنوان سرپرست دبيركلي در فدراسيون 
فعاليت داشــت. يكي ديگر از خروجي هاي جلســه 
ديروز هم تعيين مالك رتبه تيم ها در صورت برابري 
امتيازات در مســابقات مختلف داخلي بود. اعضاي 
هيأت رئيسه فدراســيون تصميم گرفتند كه از اين 
پس، نتيجه ديدار رودرروي تيم ها به جاي تفاضل گل 
آنها، مالك جايگاه دو تيم درصورت برابري امتيازات 
باشد. اين قانون قرار است در تمامي ليگ ها و سطوح 

فوتبال كشور اجرا شود.

فوتبال ايران

ليگ برتر ایران)جام خليج فارس( -فصل بيست ویکم

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه
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نكته بازي

آماربازي

عذرخواهي هاي بيشتري بدهكاريد

سرگرمي 4 سال بعد

يك تيم را نمي توانيد نگه داريد؟

زنــوزي، مالك باشــگاه تراكتور به 
تازگي مصاحبه اي انجام داده كه 
واجد نكات جالبي اســت. زنوزي 
در بخشي از اين مصاحبه از خطير 
و نصيرزاده عذرخواهي كرده؛ چرا؟ 
 چون قبال اتهام تباني بــه آنها زده بود. 
صد البته پذيرش اشتباه و عذرخواهي از سوي هر آدمي يك 
رفتار قابل تحسين تلقي مي شــود. بنابراين اميدواريم حاال 
كه مالك تراكتور در اين زمينه شــجاعت به خرج داده، بقيه 
عذرخواهي ها را فراموش نكند. عذرخواهــي بابت اظهاراتي 
كه فقط به شــكاف بين هواداران تيم هاي مختلف دامن زد، 
عذرخواهي به خاطر اتهاماتي كه چپ و راســت به تيم هايي 
همچون پرسپوليس و استقالل بست، عذرخواهي بابت سنگر 
گرفتن پشت كرونا و البته عذرخواهي بابت ايجاد وضع نامطلوب 

مديريتي و اقتصادي موجود براي باشگاه بزرگ تراكتور.

به اميد خدا ســرگرمي 4 ســال بعد 
وزارت ورزش و هــواداران فوتبال 
هم جور شد. حميد سجادي گفته 
مجوزهــاي الزم بــراي واگذاري 
پرسپوليس و اســتقالل به بخش 
خصوصي اخذ شده است! اين معموال 
نقطه آغاز يك سريال 4 ساله در دوران هر كدام از وزراي ورزش 
است. حاال شايد سجادي تازه وارد باشد، اما ما بقيه داستان را از 
حفظ هستيم. معموال اينطوري اســت كه طي چند ماه آينده 
مي گويند زيرساخت هاي 2 باشــگاه در حال ترميم است، بعد 
مي گويند تراز اقتصادي و تجاري 2 تيم را دارند تنظيم مي كنند، 
بعد چند ماه هم صرف رســيدگي به بدهي هــاي مالياتي آنها 
مي شود، بعد قرار مي گذارند كه يك موعد براي عرضه اوليه سهام 
آنها در بورس تعيين كنند و در همين خالل، عمر دولت تمام 

مي شود. بعد هم دولت بعدي مي آيد و نقطه سر خط!

مشكالتي كه اين روزها براي پديده 
مشــهد به وجود آمــده، به معناي 
واقعــي كلمــه »حيرت انگيز« 
اســت. آدم باور نمي كند كه يك 
كالنشــهر ثروتمند مثل مشــهد، 
توانايي حفــظ آبرومندانه يك تيم در 
ليگ برتر را نداشته باشد. آن از ابومسلم كه به تاريخ پيوست، 
آن از سياه جامگان كه محو شد و اين هم از شهر خودرو يا همان 
پديده كه گويا قرار اســت در همان مسير حركت كند. پديده 
در بازي با مس رفسنجان به زمين نيامد و اگر يك بار ديگر اين 
اتفاق تكرار شود، اين تيم به 2 دسته پايين تر سقوط خواهد كرد. 
بعد هيچ كس در استان عين خيالش نيست. آقا مگر اداره يك 
تيم چقدر هزينه دارد؟ مگر چه راهكار ديگري را مي شود پيدا 
كرد كه با اين هزينه اندك موجب دلگرمي و نشاط جوانان بومي 

شود؟ چه مي كنيد واقعا؟

متریکا

عليرضا منصوريان به يكي از ركوردهاي 

تاريخ ليگ برتر رسيد. در چه آيتمي؟ در 07
شكســت هاي متوالي به عنوان سرمربي! 
عليمنصــور فصل گذشــته را با 5باخت 
متوالي روي نيمكت آلومينيوم اراك به پايان برده بود. به همين دليل 
اراكي ها به همكاري با منصوريان پايان دادند و باشگاه نفت آبادان اين 
مربي شكست خورده را استخدام كرد. منصوريان در آبادان هم فعال به 
2 باخت متوالي در 2 هفته اول رسيده تا تعداد باخت هاي متوالي اش به 
7برسد. پيش از اين فقط 3مربي به اين ركورد رسيده اند؛ صمد مرفاوي 
در صباي قم، رسول خطيبي در ماشين ســازي و مايلي كهن در گهر 
دورود. منصوريان اين هفته مي تواند به هشتمين باخت هم برسد و به 

تنهايي صاحب اين ركورد شود.

 از ليگ پانزدهم به اين طرف، اســتقالل 

هرگز نتوانسته بود در 2 بازي ابتداي فصل 02
به 2 پيروزي برســد. يعني دقيقا در تمام 
سال هايي كه پرســپوليس اوج گرفته و 
گالت قهرماني را به جا گذاشــته است. اســتقالل آخرين بار در ليگ 
پانزدهم و با هدايت پرويز مظلومي 2 بازي ابتدايي را از ســياه جامگان 
مشــهد و ملوان انزلي برد؛ 2 تيمي كه ديگر هيچ كــدام در ليگ برتر 
نيستند. بعد از آن استقالل به ترتيب در ليگ شانزدهم با منصوريان يك 
امتياز، در ليگ هفدهم با منصوريان يك امتياز، در ليگ هجدهم با شفر 
2امتياز، در ليگ نوزدهم با استراماچوني يك امتياز و در ليگ بيستم با 
محمود فكــري 3امتياز از 2بــازي اولش گرفته بود. امــا مجيدي در 
نخســتين ليگي كه از ابتدا روي نيمكت بوده به 6امتياز از 2بازي اول 

رسيده است.

 مهــدي تارتار بعــد از شكســت مقابل 

استقالل گفت تفاوت 2 تيم در اين مسابقه 02
فقط يك كوين يامگا بوده اســت. مرور 
آمارهاي متريكا از اين بازي، نشان مي دهد 
صحبت تارتار چندان هم غيرمنطقي نبوده اســت. ذوب آهن در اين 
مسابقه بيشــتر از استقالل توپ داشــت )54به 46(، بيشتر پاس داد 
 )555بــه 433(، دقيق تــر پاس داد )83به 79(، بيشــتر شــوت زد
 )11به 10( و در شوت داخل چارچوب هم با حريفش )4-4( مساوي 
بود. حتي در اميــد گل هم تفاوت چنداني بين 2 تيم وجود نداشــت 
)1/24براي استقالل و 1/06براي ذوب آهن(. اما كوين يامگا 3شوت زد 
كه هر 3ضربــه اش درون چارچوب بود و 2ضربه اش گل شــد. همين 

بازيكن بود كه تفاوت 2 تيم را رقم زد.

ترابي: بازي با الهالل بدترين روز من بود
 ستاره پرسپوليس دلتنگ حضور هواداران در ورزشگاه است

  و مي گويد: اميدوارم مسئوالن با تدابير خاصي 
 كه درنظر مي گيرند شرايط را براي حضور هواداران
 در ورزشگاه فراهم كنند

 از زمان آمدن اسكوچيچ در تيم ملي 
خيلي كمتر بازي كرده اي. بابت تصميم اسكوچيچ 

واقعا ناراحت نيستي؟
اسكوچيچ كه نمي تواند 11نفر بيشتر انتخاب كند و طبيعتا همه دوست 
دارند در تركيب تيم ملي بازي كنند. من به تصميم سرمربي تيم ملي احترام 
مي گذارم و بازي كردن در تيم ملي هم دست من نيست. با اين حال تالش 
مي كنم اگر در اردوهاي بعدي دعوت شدم عملكرد بهتري داشته باشم و 

براي تيم ملي بازي كنم.
   حتما در جريان بحث هاي اخير در مورد مهدي طارمي و 

اسكوچيچ قرار داري. نظرت در اين خصوص چيست؟
نظر خاصي ندارم و اين موضوع ارتباطي به من پيدا نمي كند. همه بازيكنان 
و اعضاي كادر فني براي باال رفتن پرچم ايران مي جنگند و تيم ملي هم نياز 
به آرامش دارد. فكر نمي كنم اين موضوع چيزي باشد كه بخواهد تيم ملي 

را تحت تأثير قرار دهد.
  فكر مي كني پرسپوليس امسال براي ششمين فصل پياپي 

قهرمان ليگ شود؟
پيش بيني كه سخت است ولي قطعا هدف ما رسيدن به ششمين قهرماني 
پياپي است و قطعا اين موضوع دور از دسترس نخواهد بود. البته حريفان 

سرسختي داريم و بايد خيلي بيشتر از فصل گذشته تالش كنيم.
  در مورد بازي با نساجي چه صحبتي داري؟

بازي سختي در پيش داريم و شرايط ليگ برتر طوري است كه اصال بازي 
آسان نداريم. اگر قرار باشد حتي يك بازي را هم ساده بگيريم قطعا با مشكل 
مواجه خواهيم شد. نساجي از فصل گذشته كه آقاي الهامي هدايت اين 
تيم را برعهده گرفت شرايط خوبي پيدا كرد و در بازي اول فصل جديد هم 
پيروز شد. البته ما ميزبان هســتيم و بايد 3امتياز را بگيريم كه از كورس 

قهرماني عقب نمانيم.
 خيلي ها بر اين عقيده اند كه ليگ برتر ايران، فقر بازيكن 

باكيفيت و سطح باال دارد. نظر تو چيست؟
نمي دانم در جواب اين ســؤال چه بايد بگويــم. مطمئنا حضور بازيكنان 
باكيفيت، ســطح فني ليگ را هم باال مي برد. پيش بيني من اين است كه 

كيفيت فني بازي هاي فصل جديد نسبت به فصل گذشته باالتر برود.
  فكر نمي كني وقتش رسيده بازي هاي ليگ برتر با حضور 

هواداران برگزار شود؟
ما واقعا منتظر اين اتفاق هستيم و اميدوارم مسئوالن با تدابير خاصي كه 
درنظر مي گيرند شرايط را براي حضور هواداران در ورزشگاه فراهم كنند. 
دل ما واقعا براي حضور هواداران پرسپوليس در ورزشگاه تنگ شده است.

ادامه از 
صفحه 17

حريف ساكت، ورزشگاه ساكت
پرسپوليس امشب ميزبان شاگردان ساكت الهامي است؛ تيمي كه هرگز در تهران از سرخپوشان امتياز نگرفته است
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آنچلوتی توانست برای اولین بار 
در نوکمپ پیروز شــود. او 
با پاری ســن  ژرمن، میالن و 

همین رئال نتوانسته بود 
قبال چنیــن کاری انجام 
دهد. حاال در سرخوشی 
پس از برد حیثیتی در 
ال کالسیکو، رئال مادرید 

باید در زمیــن خودش از 
اوساسونا پذیرایی کند. درواقع 

برنامه وســط هفته اللیگا فرصت شادی 
چندانی به رئالی ها نداده است.

   فده والورده کــه تازه چند وقــت بود از 
مصدومیت برگشته بود، در ال کالسیکو دوباره 
مصدوم شــد و حاال بین 8 تا 18روز دیگر از 
تمرینات و مسابقه دور خواهد بود. او بازی با 
اوساسونا، الچه و شــاختار را از دست خواهد 

داد. 
    کورتوا که ال کالســیکو را با درد به پایان 
برد، مشکلی برای ایستادن درون دروازه ندارد 
اما با این وجود او مقابل اوساسونا استراحت 
خواهد کرد و لونین جای این بازیکن به میدان 
خواهد رفت. لونین اولین بازی این فصلش را 

انجام خواهد داد.
    وینیســیوس هم که کمی درد داشت، 
بدون مشــکل تمرین کرده است. یوویچ به 
تمرین گروهی برگشــته اما بیل و ایســکو 
انفرادی تمرین کرده اند و ســبایوس هم در 
سالن وزنه زده و ســپس روی چمن هم به 
تمرین پرداخته اســت. مصدومیــت او در 
المپیک رخ داده بود. بنزما از بازی با شاختار 

در مچ پایش احســاس درد دارد و 
برای همین در کنــار کورتوا و 
والورده ریکاوری کرد اما می تواند 
در بازی ساعت23 امشب در 
برنابئو در ترکیب قرار بگیرد. 
    رئیس باشگاه از مودریچ 
به خاطــر رســیدن بــه 
400بازی با پیراهن رئال و 
همچنیــن از کارواخال برای 
رســیدن به رکورد 300بــازی با 
پیراهن ایــن تیم و مارســلو برای کســب 
یکصدمین پیروزی در لیگ قهرمانان تقدیر 
کرد. مارســلو به پرس اطالع داده که بعد از 
پایان قراردادش، ســال آینده به فلومیننزه 
برزیل که تیم کودکی اوست، ملحق می شود 

تا فوتبالش را در این باشگاه به پایان برساند.
    رئال در این فصل با مثلث هجومی بنزما، 
وینیســیوس و رودریگو در هیچ مسابقه ای 
بازنده نبوده؛ 9 برد، 3 تساوی و بدون شکست. 
کارلتو در برد 6 بر یک مقابــل مایورکا برای 
اولین بار از این مثلث استفاده کرد و بهترین 
نتیجه این فصل را گرفت. وینیســیوس جزو 
5 بازیکن رئال است که کمترین حقوق را در 
این تیم دریافت می کننــد. با این حال طبق 
تحلیل روزنامه آاس، او سومین بازیکن سریع 
اروپا در این فصل و اولین بازیکن دریبل زن در 
لیگ های قاره است. نرخ تبدیل شوت به گل 
برای کریم بنزمــا 50 درصد و بــرای وینی 
41درصد است. وینی با شوت هایی کمتر از 
ممفیس دیپای )14( و رائول دی توماس )17( 
موفــق شــده از 12ضربه به ســمت دروازه 

حریفان در این فصل 5 گل به ثمر برساند. 

برنامه فوتبالي امشب هم خیلي 
قوي نیســت. در سري آ و اللیگا 
چند بازي نســبتا خوب برگزار 
مي شود و جام اتحادیه انگلیس 
و جام حذفي آلمان هم هســت 
اما زیــاد دنبــال بازي هایي از 
جنس مســابقات برگزار شده 
در این یکشنبه نباشید. در جام 
حذفي آلمــان بایرن مونیخ در 
زمین مونشن گالدباخ به میدان 
مي رود اما همانطور که مي دانید، 
براي بایرن بازي در زمین خودي 
و حریــف فرقي نــدارد و غول 
باواریایي به صغیر و کبیر و خودي 
و غیرخودي رحم نمي کند. جام 
اتحادیه هم خوب چیده شده و 
فعال از رویارویي تیم هاي بزرگ با 
هم خبري نیست. لستر- برایتون 
نبرد تیم هاي نتیجه گیر این فصل 
لیگ برتر است، تاتنهام در زمین 
برنلي بازي دارد و منچستر سیتي 
به خانه وســتهام مي رود. جام 
اتحادیه جام محبوب گواردیوال 
به شمار مي رود و کال پپ فردي 
اســت که به تیم هاي ضعیف و 
متوسط رحم نمي کند و تا جایي 
که بشــود به آنهــا گل مي زند. 
لیورپــول با حریف آســان تري 
روبه رو مي شــود و میهمان تیم 
گمنام پرستون است. برنتفورد 
هم که تازه لیگ برتري شــده، 
در خانه استوك ســیتي که تازه 
ســقوط کرده، با سامان قدوس 

بازي مي کند.

عملکرد طارمــي در هفته هاي 
اخیر خیلي هــا را غافلگیر کرده 
تا جایي که ســتاره سابق پورتو 
به این بازیکن لقب »هنرمند« 
را داده است. پائولو فوتره، ستاره 
سال های دور پورتو در واکنش 
به حرف وحدیث ها در خصوص 
شبیه ســازي هاي طارمي گفته 
اســت: »چرا مــا االن داریم در 
خصوص طارمی حرف می زنیم. 
کاری که او می کنــد یک هنر 
اســت و هیچکس ایــن هنر را 
ندارد. او بــرای گرفتن پنالتی، 
شــبیه ســازی نمی کند و شما 
نبایــد طارمی را یــک بازیکن 
معمولــی بدانید. دوســت من، 
طارمــی یک بازیکــن متفاوت 

است.«

اما برســیم به بازي هاي کمي حساس تر و 
پرطرفدارتر که به اللیگا مربوط مي شود. 
پــس از ترکش هــاي باخــت خانگي در 

ال کالسیکو، بارسلونا یك بازي ساده در 
زمین رایو وایکانــو دارد. این بازي که در 

ساعت20:30 برگزار مي شود، فرصتي است 
تا کومان و بازیکنانش دور از چشم هواداران 

خشمگین به نتایج سینوسي خود در این فصل 
لیگ ادامه دهند. این بار طبق سنت یکي در میان 

پیروزي این تیم، نوبت برد بارسا خواهد بود. ال کالسیکوي 
عصر یکشنبه براي نخستین بار در تاریخ مصاف هاي 2تیم 
)2۴۷بار( شاهد به ثمر رسیدن 2گل در وقت هاي اضافه بود؛ 
لوکاس واسکس در دقیقه 92 و 58ثانیه و سرخیو آگوئرو در 

دقیقه 96 و 1۷ثانیه.

    خبر خوب اینکه فرانکي دي یونگ که در این فصل خیلي 
افت کرده و در ال کالسیکو هم بدترین بازیکن زمین بود، ممکن 
است به این بازي برسد؛ هرچند که برخي منابع تأکید کرده اند 
این هافبک هلندي بین 7 تا 10 روز از فوتبال دور خواهد بود. 
مصدومیت فاتي هم خیلي جدي نبوده است. از طرفي، دمبله به 
شــرایط مســابقه نزدیک شــده و آگوئرو هم در بازگشت از 
مصدومیت موفق شد نخستین گلش را براي تیم جدیدش و در 

ال کالسیکو به ثمر برساند.
    بارسا در 7 ال کالسیکوي آخرش با والورده باخت نداشت و 
4 بازي را برده بود و البته 2شکست هم پیش از آن داشت، اما 
پس از او هر 4 ال کالســیکوي بعدي با شکست این تیم همراه 
بوده اســت. رونالد کومان در یک فصل و اندي که از شــروع 
مربیگري اش در بارسا مي گذرد، در 16بازي مهم تیمش را به 
میدان فرستاده که تنها 3 برد و 3 تساوي به دست آورده و 10تا را 

باخته.
    تنها دستاورد بارسلونا از ال کالسیکوي یکشنبه این بود که 

در این وانفساي مشکالت مالي، 4/5 میلیون 
یورو از محل فروش بلیت به دست آورد. بازي 
یکشنبه مقابل رئال با 86هزارو422تماشاگر 
به پرتماشاگرترین بازي بعد از کرونا تبدیل 
شــد. پیش از این اولدترافورد بــا 8بازي با 
حضور بیش از 72هزار تماشاگر منچستري 
در این زمینه رکورددار بود. این در حالي است 
که از ال کالسیکوي دسامبر1993 )سوپرجام 
اسپانیا، 65هزار نفر( این کمترین تعداد تماشاگري است 

که براي یک  ال کالسیکو به نوکمپ رفته است.
    کومان در بازي هاي آینده براي تثبیت خودش کار چندان 
ســختي ندارد و باید با رایو وایکانــو، آالوس، دینامو کي یف و 
سلتاویگو بازي کند. در 4 دیداري که شاگردان کومان در این 
فصل برابر تیم هاي بزرگ )بایرن، بنفیکا، اتلتیکو و رئال مادرید( 
انجام داده اند، بارسا تنها یک گل به ثمر رسانده که آن هم گل 
آگوئرو به رئال مادرید بوده و کومان در آن دیدارها 3 بار سیستم 
را تغییر داده است. آنچلوتي در پایان ال کالسیکو مقابل تونل 
نوکمپ به کومان گفت: »حرفه ما پیچیده است، شما باید ادامه 

دهید.« 
    پس از توهین به کومان توســط برخي از هواداراني که در 
پایان ال کالسیکو در مقابل خروجي نوکمپ تجمع کرده بودند، 
بارسا تدابیر امنیتي را تقویت کرده و پروتکل ایمني خود را در 
بازي خانگي بعدي مقابــل آالوس تغییر خواهد داد. بارســا 
به منظور افزایش امنیت در مســابقات آینده با پلیس محلي 

مذاکراتي داشته است.
    اگر کوتینیو در این بــازي در ترکیب قرار بگیرد، به ادعاي 
رسانه هاي بریتانیایي باید 20میلیون یوروي دیگر توسط باشگاه 
کاتالوني به لیورپول پرداخته شود اما خود مسئوالن بارسلونا 
اعتقاد دارند که چنین بندي در قرارداد وجود ندارد. قضاوت این 
بازي برعهده متئو الهوس خواهد بود؛ داوري که به نظر مي رسد 

به این زودي ها خیالي براي بازنشستگي ندارد.

بعد از فتح
رئال مادرید وقت ندارد از برد ال کالسیکو لذت ببرد

وسط هفته فوتبالي

طارمي هنرمند شد!

  بعد از سقوط
   بارسا با کومان فرصت دارد در بازي هاي آسان آینده آثار شکست 

در ال کالسیکو را از بین ببرد

غریبه اي که قهرمان استقالل شد؛ 
این داســتان دومین برد آبي ها در 
فصل جدید بود که در فوالدشــهر با 
درخشش کوین یامگا برابر ذوب آهن به دست آمد. این روزها اوضاع بر 
وفق مراد آبي هاست؛ آنها از مدیریت و کادرفني راضي هستند، خریدها 

را خوب مي بینند و نسبت به کسب عنوان قهرماني امید زیادي دارند.

1   به نظر مي رسد استقالل هر چقدر در خرید بازیکن داخلي بدشانس یا 
بي استعداد است، در مورد جذب بازیکنان خارجي بهترین عملکرد ممکن را 
دارد. البته که در این سال ها امثال الحاجي گرو و نیومایر هم آبي پوش شده اند، 
اما انصافا تعداد بازیکنان خوب خارجي در این تیم بیشــتر بوده است. مامه 
تیام، سرور جباروف، آیاندا پاتوسي، شیخ دیاباته و حاال هم کوین یامگا ازجمله 
خوب هاي اســتقالل بوده اند و عجیب اینکه چنین اتفاقي در پرسپولیس 
رخ نمي دهد. آخرین خریدهاي خارجي رقیب ســنتي بازیکناني همچون 
استوکس و اوساگونا بودند که خاطرات تلخي به جا گذاشتند. در نقطه مقابل 
قوت پرسپولیس در جذب بازیکنان داخلي و تبدیل کردن آنها به ستاره است. 
در استقالل اما خیلي از ستاره هاي ایراني که با کلي سر و صدا و پول رضایتنامه 

آبي پوش شدند، درنهایت کار چنداني از پیش نبردند.

2   با وجود کســب 2 پیروزي در 2 بازي نخســت اما، استقالل همچنان 
مشکالتي دارد که حتما فرهاد مجیدي به خوبي نسبت به آنها واقف است. 
این تیم در دقایق زیادي از بازي با ذوب آهن ناچار به انجام فوتبال بســته و 
به شدت تدافعي شــد. با این حال میزبان اصفهاني حتي در همین شرایط 
هم موقعیت هاي خوبي براي گلزني داشــت؛ توپ هایي که شاید اگر به ثمر 
مي نشست، خیلي چیزها عوض مي شــد. همچنین در استقالل بازیسازي 
از میانه میدان به ندرت به چشــم مي خورد و این مسئله باعث کاهش تنوع 

فوتبال آبي ها مي شود.

3   برخالف اعتقاد وریا غفوري، احتمــاال عدم دعوت او به تیم ملي یکي از 
فني ترین و فوتبالي ترین تصمیماتي است که در سال هاي اخیر گرفته شده! 

کاپیتان اســتقالل خودش مي تواند کیفیت بازي هایش در این 
یکي دو فصل را مورد بازبیني قرار بدهد و بعد قضاوت کند که آیا چنین 

بازیکني باید به تیم ملي دعوت شود یا نه. وریا در فوالدشهر هم روز خوبي 
نداشت. او بارها توپ لو داد و چندین بار هم جا ماند که ویدئوي یکي از آنها 

در فضاي مجازي وایرال شده است.

4   باگ بزرگ استقالل در فصول گذشــته، از دست دادن امتیازات اول 
فصل بود. هي مربي عوض مي شــد و تا کادر جدید به شرایط مسلط شود، 
امتیازاتي از دســت مي رفت که تا آخر فصل جبران نمي شــد. از این نظر 

استقالل لیگ 21را متفاوت شروع کرده و حاال با 2 پیروزي و 6 
امتیاز، براي حضور در کورس قهرماني از هر زمان دیگري 

دلگرم تر است.

5  درنهایت باید به پوئن هاي این پیروزي براي فرهاد 
مجیدي هم اشاره کرد. جسارت او در بازي دادن به یامگا 
در ترکیب اصلي و در پستي متفاوت قابل ستایش بود و 
نتیجه هم داد. پیش تر گفته مي شد یامگا دفاع راست 

اســت، اما مجیدي او را به خط حملــه برد و جواب 
گرفت. فرهاد همچنین با شجاعت به جوانان بازي 
مي دهد. امیرعلي صادقي که در این مسابقه پاس 
گل دوم را داد، ازجملــه همین بازیکنان جوان 
استقالل است. امیرحسین حسین زاده هم که 
حاال کامال تبدیل به یک بازیکن فیکس شــده 

است. سبحان خاقاني هم به اندازه کافي فرصت 
بازي پیدا مي کند و اگر تیزچنگ باشد، جایگاه 

خــودش را تثبیت خواهد کرد. فــارغ از هر 
نتیجه اي کــه در این فصل رقــم بخورد، 
سیاســت مجیدي در بازي دادن به نفرات 

جوان احتماال میراثي ارزشمند براي آینده 
استقالل به جا خواهد گذاشت.

غريبه قهرمان
5نکته به جا مانده از دومین برد فصل استقالل

شورش عليه اوله

در منچســتر و آمریکا همزمان درباره سرنوشت اوله گونار 
سولسشائر و نیمکت منچستریونایتد بحث مي شود. مالکان 
آمریکایي هنوز براي برکناري سرمربي نروژي تردیدهایي 
دارند. در رسانه هاي بریتانیایي این طوري جا افتاده 
که زین الدین زیدان عالقــه اي به حضور در لیگ 
برتر ندارد و پیشنهاد نیوکاســل را هم رد کرده 
و فقط منتظر اســت تا روزي جاي دیدیه دشان 
را در تیم ملي فرانســه بگیرد. زیدان همه جام ها را 
با رئال مادرید کســب کرده، غیراز کوپا دل ري اما هنوز 
کسي مطمئن نیست که او مناسب منچستریونایتد باشد. 
همچنین او تجربه مربیگري در لیگ برتر را هم ندارد و به 
زبان انگلیسي مسلط نیست. کونته که گزینه محتمل تري 
به شــمار مي رود، بنا به دالیلي در اولدترافورد مورد تردید 
قرار دارد. او پس از یوونتوس هرگــز در هیچ تیمي بیش 

از 2 فصل دوام نیاورده. چلسي را قهرمان لیگ کرد اما او را 
نخواستند و در اینتر هم این اتفاق تکرار شد. او پس از حدود 
یک دهه ترمز یوونتوس را کشید و اینتر را فاتح سري آ کرد 
اما با باشگاه براي ادامه کار به توافق نرسید. از طرفي، خودش 
هم معموال ترجیح داده در میانه فصل تیم نگیرد. البته مورد 
من یونایتد فرق مي کند. کونته تا زماني که بیکار باشد از اینتر 
غرامت و حقوق مي گیرد؛ بنابراین عجله اي براي انتخاب تیم 
جدیدش ندارد. ارتباط با کریس رونالدو هم معضل دیگري 
است. او براي یوونتوس پست خود را به مهاجم نوك تغییر 
داد اما حاضر نشد سبک بازي اش را عوض کند و یووه هم 
به همین شــکل. آلگري وقتي دید نمي تواند رونالدو را در 
چارچوب تاکتیک هاي خشــک خودش کنترل کند، به 
جدایي اش رأي داد. در منچستر همه تیم باید براي او بازي 
کنند و کونته هم به خاطر تاکتیک زده بودن شــاید نتواند 
چنین چیزي را بپذیرد. از طرفي، فرگوسن هنوز هم حامي 
سولسشائر اســت. نظر روي کین، اسطوره بداخالق من یو 
این است: »بازیکناني که باعث اخراج مورینیو شدند، همان 
روش را در پیش گرفته اند تا اوله اخراج شود.« سولسشائر 
پس از باخت مقابل لیورپول به دوستانش گفته بود که در 
بازي بعدي مقابل تاتنهام روي نیمکت تیم خواهد بود، اما 

با انتقادات زیادي که صورت گرفته نگران این اســت که 
حتي قبل از این زمان اخراج شود. با این حال منابع مطلعي 
از درون باشــگاه خبر مي دهند که او تا بازي با تاتنهام هر 
نتیجه اي که بگیرد اخراج نخواهد شد و باشگاه منتظر است 
فیفادي بعدي از راه برسد یا دست کم تا نیم فصل براي مربي 
جانشین تصمیم گیري متوقف شود. سولسشائر فعال 3بازي 
در برابر منچسترســیتي، تاتنهام و آتاالنتا فرصت دارد تا 
شغلش را در این باشگاه تضمین کند. او پیش از هر چیزي 
باید براي وضعیت دفاعي تیمش چاره اي بیندیشــد. آمار 
نشان مي دهد عملکرد دفاعي من یونایتد جزو بدترین ها در 
لیگ این فصل بوده. از نظر تعداد گل هاي دریافتي با 15گل 
خورده، بین 20تیم لیگ برتر در رتبه شانزدهم قرار دارد. 
تیمش تنها یک بار در این فصل موفق به کلین شیت شده. 
در بازي هاي این فصل 43بار دروازه تیمش به خطر افتاده 
که تنها 6تیم دیگر وضعیت بدتري نسبت به تیم او دارند. 
با وجود برخورداري از بهترین تکل زن فوتبال جهان یعني 
ون بیساکا، منچستریونایتد با تنها 104تکل در این فصل، در 
رده آخر بین همه تیم هاي لیگ قرار دارد. از لحاظ اشتباهات 
منجر به گل هم بدترین عملکرد را بین همه تیم ها دارد، با 8 

اشتباه منجر به دریافت گل.

آیا بازیکنان منچستر براي اخراج 
سرمربي خود بازي مي کنند؟

بهروز رسایلي
خبرنگار

منهای فوتبال

فوتبال ایران

یک شگفتي دیگر در اسنوکر جهان؛ حسین وفایي. وفایي 
در مسابقات انتخابي مســترز آلمان، روني اُسالیوان، ستاره 
اسنوکر جهان را 5 بر صفر شکســت داد. سالیوان سومین 
ستاره جهان است که در این سال ها مقابل وفایي شکست 
مي  خورد. در مسابقات انتخابي مسترز آلمان2022، وفایي 
دوشنبه شب مقابل نفر سوم رنکینگ قرار گرفت. سالیوان با 
رنکینگ3 و وفایي با رنکینگ60 بازي مي کردند. این اختالف 
همه را مطمئن کرده بود که ستاره جهان کار سختي در مقابل 
وفایي ندارد. آنها پیش از این هم بازي کرده بودند. سال2019 
در مسترز انگلســتان، وفایي 4 بر یک از سالیوان شکست 
خورده بود. با این پیشینه، کارشناسان بنگاه هاي پیش بیني 
شانس برد را 9 به یک به سالیوان داده بودند. اما دوشنبه شب 
آنهایي برد کردند که پیــروزي وفایي را پیش بیني کرده 
بودند. وفایي این بار بدون اینکه یک فریم به سالیوان 
بریتانیایي بدهد، برنده بازي بود. این شکســت براي 
سالیوان که 6دوره قهرمان جهان شده، باورنکردني بود. 
چهره او در صحنه هایي از بازي شــگفت زده است. او انتظار 

نداشت وفایي با اقتدار و در 54دقیقه به پیروزي برسد.
این نخستین باري نیست که وفایي در مقابل بزرگان اسنوکر 
به پیروزي مي رسد. او سال2011 به عنوان نخستین ایراني 
جواز حضور در مسابقات حرفه اي اسنوکر را به دست آورد 
و 6سال بعد در مســابقات 2017 اوپن چین، جو پري، بن 
ووالســتن، و روري مــک الود را شکســت داد و به مرحله 
یک چهارم نهایي رسید. پیروزي بزرگ او در مقابل جاد ترامپ 
به دست آمد. ترامپ آن ســال نفر سوم رنکینگ جهان بود. 
وفایي در مرحله نیمه نهایي از مارك ویلیامز شکست خورد 
و حذف شد. سال2019 در مسابقات آزاد ولز، مارك سلبي 
مرد شماره یک اسنوکر جهان 4 بر 3 به وفایي باخت. اما وفایي 

در این مسابقات هم نتوانست به فینال برسد.
شکست سالیوان واکنش رسانه ها را هم در پي داشت. یورو 
اسپرت نوشته که او در این بازي نابود شد: »حسین وفایي 
در کمتر از یک ساعت روني اُســالیوان را نابود کرد. وفایي 
به عنوان شماره60 جهان، روني اُســالیوان قهرمان 6دوره 
جهان را در نخستین دور مقدماتي مســترز آلمان تنها در 
54دقیقه شگفت زده کرد.« به نوشته این سایت، بدون شک 
دوشنبه بهترین شب وفایي در این 9سال حضور در اسنوکر 
حرفه اي بود. وفایي از ســال2012 که در اسنوکر حرفه اي 
حضور دارد، 3بار به مرحله نیمه نهایي مســابقاتي که جزو 
رنکینگ جهاني هستند رسیده است اما به گفته یورواسپرت 
پیروزي او در مقابل سالیوان برجسته ترین اتفاق بوده است. 
نویسنده مطلب یورواسپرت اشاره کرده است که وفایي در 
این بازي بي رحم و سریع بود و شوك بزرگي به سالیوان وارد 
کرد. سالیوان با این شکســت از دور مسابقات حذف شد و 
مسابقات مســترز آلمان را از دســت داد. مسابقات مسترز 
آلمان از 6بهمن آغاز مي شود و اســنوکربازان در مسابقات 
انتخابي که در انگلیس برگزار مي شود، تالش مي کنند جواز 
حضور در مسابقات اصلي را به دست بیاورند. وفایي دیشب 
باید با اندرو هیگینســون فینالیست سابق رقابت هاي اوپن 

ولز بازي مي کرد.

اتفاقات عجیب در باشگاه پدیده یا شــهرخودرو مشهد ادامه 
دارد؛ تیمي که در لیگ برتر حتي اســم مشخصي هم ندارد! 
پس از اعتصــاب بازیکنان این تیــم و عدم حضور مقابل مس 
رفسنجان، روز گذشــته در ادامه اتفاقات عجیب، 2 سرمربي 
در محل تمرین این تیم حضور یافتند. دوشنبه  شب مسئوالن 
باشگاه پدیده اعالم کردند که به صورت توافقي با رضا مهاجري 
قطع همکاري کرده اند و ساعتي بعد نیز اکبر میثاقیان به عنوان 
ســرمربي جدید این تیم معرفي شــد. با این حال دیروز و در 
محل تمرین تیم، هر دو نفر حاضر بودند و حاال باید دید باشگاه 
پدیده این مشکل را چگونه حل خواهد کرد. جالب اینجاست 
که رضا مهاجري دوشنبه شــب در برنامه فوتبــال برتر علیه 
میثاقیان موضع گرفت و تأکید کرد که چرا این مربي با وجود 
اینکه مي دانست پدیده سرمربي دارد، با مسئوالن این باشگاه 
وارد مذاکره شــد. دیروز هم خبرگزاري فارس در گزارشي به 
این موضوع اشاره کرد که میثاقیان به محض دیدن مهاجري 
در تمرین خطاب به او گفته اســت: »مگر چه کاري کردم که 
از من گله داري؟ چرا باید در رســانه علیه من حرف بزني؟« 
مهاجري هم در پاســخ میثاقیان گفته است: »به جان پسرم 
اگر فرد دیگري جاي تو بود اجازه نمي دادم پایش را در اینجا 
بگذارد. اگر کسي این کار را مي کرد قلم پایش را مي شکستم!« 
بازیکنان پدیده هم از این وضعیت به شــدت ناراحت هستند. 
آنها به مدیرعامل باشــگاه اعــالم کردند تا اینجــاي کار که 
10درصد از قراردادها پرداخت شده، اگر مهاجري سرمربي تیم 
باشد حاضرند به تمرینات بازگردند. اما اگر میثاقیان مربیگري 
آنها را برعهده بگیرد، باشگاه باید با پرداخت 20درصد دیگر، 
دریافتي بازیکنان را به 30درصد برســاند تا حاضر به تمرین 
تحت نظر این مربي شوند! حاال باید دید مهاجري که به خاطر 
حمایت از بازیکنانش، محبوب بازیکنان معترض است دوباره 
به تیم بازخواهد گشت یا میثاقیان با ترفند جدیدي، بازیکنان 

را راضي به تمرین  خواهد کرد.

وفايي؛ستارهكش

پديدهياشهرخودرو؛ميثاقيانيامهاجري؟
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آلبوم قديمي

مسابقه ذوب آهن و شهرداري كه دوشنبه در ليگ برگزار شد و 
با پيروزي شهرداري همراه بود، تصويري از خاطره بازي با 2 تيم 
بود كه سال هاست در ذهن عالقه مندان به جا مانده. تيم هاي 
اصفهاني و گرگانــي، قديمي تريــن و از باثبات ترين تيم هاي 
بسكتبال باشگاه هاي ايران هســتند. ذوب آهن سال1354در 
نخستين دوره ليگ ايران تيم داشت و گرگاني ها با پرسپوليس و 
شاهين تا سال1368و شهرداري از دهه70 تاكنون. ذوب آهن 
طي 35دوره گذشته بازي هاي ليگ؛ 7دوره در دهه70قهرمان 
شد و نخستين قهرماني يك تيم گرگاني از سال1354توسط 

شهرداري در رقابت هاي فصل پيش به دست آمد.

كاپ آسيا

 Bدختران بسكتباليســت، 16آبان در اردن و مسابقات سطح
)دسته2( كاپ آســيا بايد به ميدان بروند. 2 بازي اول ايران با 
لبنان و سوريه است. لبنان، قهرمان غرب آسيا هميشه رقيب 
اصلي ايران بوده اما از دختران ســوري هم نبايد غافل شد. با 
وجود اينكه فقط يك تيم از 6تيم به سطحA )دسته يك( صعود 
مي كند، نبايد براي دختران بسكتباليست بازي هاي آساني را 
متصور بود. يكي از نكات مهم و تأثيرگذار در پيشرفت بسكتبال 
بانوان، انجام بازي هاي بيشــتر آنهاســت. فدراسيون برنامه 
تداركاتي تيم ملي را از 9آبان در تركيه تنظيم كرده است. با اين 
حال بايد ياد گرفت منظور از »بازي بيشتر« در طول سال است 

نه فقط يك هفته مانده به رقابت هاي رسمي.

كامران قاسمپور،ستاره جديد كشتي جويبار كه باالخره از زير سايه حسن يزداني خارج شده مي گويد: مي دانستم باالخره نوبت من هم مي شود

زير حلقه

النگ ليســت يا همان فهرســت اوليه اســامي بازيكنان در 
پنجره هاي انتخابي جام جهاني2023 به فيبا ارســال شــد. 
مصطفي هاشمي، سرمربي تيم ملي بسكتبال گفته از 23آبان، 
16يا17بازيكن را به اردو دعوت مي كند. النگ ليست تيم ملي با 
توجه به برگزاري ليگ قاعدتا بايد از بين نفراتي كه در همين دو 
سه بازي نشان دادند آماده اند، پر شده باشد. در اين بين بازگشت 
مهدي كامراني يا اصغر كاردوست محتمل به نظر مي رسد چون 
هر دو در تيم هاي مهرام و مس كرمان آماده بودند. در وانفساي 
سازندگي در بسكتبال و نداشتن پوينت گارد شش دانگ، هنوز 
كامراني در تيم ملي جا دارد يا كاردوســت كه در غياب حامد 

حدادي، بهترين جايگزين است.

النگ ليست

محسن محمودصفري| پسر محجوب كشتي آزاد كه همه 
اعتقاد داشتند اســتعدادش دارد حيف مي شود باالخره 
مزد صبرش را با كســب مدال طالي جهان گرفت. كامران 
قاسمپور كشــتي گير خوش تكنيكي كه هر وقت در وزن 
86يا92كيلوگرم راهي قهرماني آسيا شد تمام حريفانش را با 
امتياز عالي شكست داد و با طال به كشور بازگشت، حاال ديگر 
عالوه بر شهرت در آسيا شهرت جهاني هم دارد. قاسمپور 
با زيرگيري هاي بي نقصش يكي از طاليي هاي مســابقات 
جهاني نروژ بود كه طعم طاليش با شكست كاكس آمريكايي 
براي مردم بسيار دلچسب تر شــد. او درباره اين مسابقات 

و رقابت هاي آينده با همشهري به گفت وگو نشسته است.

   در عين شايستگي بعد از سال ها توانستي به 
نخستين مســابقات جهاني بزرگساالن دوران ورزشي ات 

اعزام شوي. از اين مسابقات برايمان بگو؟
سخت بود ولي خدا را شكر پايان خوشي برايم داشت و خاطره 
خوبي در ذهن مردم باقي ماند. خوشــحالم كه در اين خاطره 

خوب، من هم سهم اندكي داشتم.

  حدودا از سال2017در سطح اول كشتي ايران 
مطرح هســتي و همه تو را به عنوان يك كشتي گير در حد 
كالس جهاني مي شناسند. ولي فرصت حضور در مسابقات 
جهاني را به دليل هم وزن بودن با حسن يزداني پيدا نكردي. 

در اين سال ها نااميد نشدي؟
هيچ وقت اين طوري به موضوع نگاه نكردم كه پشت خط مانده ام. 
هميشه فكرم را كنترل كردم و اعتقاد داشتم باالخره نوبت من هم 
مي شود و آن موقع بايد آماده باشم و خودم را نشان بدهم. زماني 

كه به مسابقات جهاني نروژ اعزام شدم بهترين فرصت براي كسب 
مدال طال بود كه خدا را شكر طال را به دست آوردم.

  جالب است كه وقتي اسامي تيم ملي براي المپيك 
مشخص شــد، باز هم اردو را ترك نكردي و در اردو ماندي. 
درحالي كه خيلي ها وقتي ديدند قرار نيست اعزام شوند اردو 
را ترك كردند. چطور شد ماندي با اينكه مسافر توكيو نبودي؟

من هدفم حضور در مسابقات جهاني بود براي همين ترجيح دادم 
در اردو بمانم و بهتر تمرين كنم. شــرايط در اردو براي تمرين و 
تمركز روي كشتي بيشتر است و براي همين در اردو ماندن را در 

آن برهه ترجيح دادم.

  براي حضور در 92كيلوگرم اختالف وزن زيادي با 
رقيبانت داشتي. اين اختالف وزن چقدر بود؟

وزن طبيعي بدن من 88كيلوگرم است و معموال كشتي گيران 
92كيلوگرم حــدود 96-97كيلوگرم هســتند. چيزي حدود 

10كيلوگرم با حريفانم اختالف وزن داشتم.

  از كشــتي با كاكس آمريكايــي برايمان بگو. 
كشــتي گيري كه 2 طالي جهان و يك برنز المپيك را در 
كارنامه داشت و خيلي ها معتقد بودند كامران به سد محكمي 

خورده است.
مربيان زحمت آناليز كردن او را كشيده بودند و من طبق برنامه 
عمل كردم. بله خيلي ها مي گفتند كاكــس ايراني ها را برده و 
سال هاست باختي در كارنامه اش نيست ولي من رفتم كه كشتي 
خودم را بگيرم. پيش خودم گفتم مي روم روي تشــك و همه 
ســعي ام را مي كنم. اگر از من بهتر بود او مي برد و اگر من بهتر 

بودم برنده بيرون مي آيم كه نتيجه به نفع من تمام شد. خدا را 
شكر مردم از اين كشتي لذت بردند و خوشحال شدند. اين برايم 

خيلي ارزشمند بود.

  خيلي ها كشــتي تو و كاكس را تقابل قدرت و 
تكنيك مي دانستند. نظر خودت چيست؟

در مورد خــودم نظري ندارم ولــي كاكس واقعا كشــتي گير 
قدرتمندي است. خيلي اســتقامت بااليي داشت و اين مسئله 
همان موقع كه رفتم پشــتش خاكش كنم براي همه مشخص 
شد. كمتر كشتي گيري مي تواند اينقدر مقاومت كند. در كشتي 
با كاكس سعي كردم كشتي را به سمت زور و قدرت بدني نبرم و 

با توانايي هاي خودم كشتي بگيرم.

  كشتي گير زيرگيري هســتي كه هم اكنون در 
كشتي ما كمتر كسي با اين توانايي ديده مي شود. چه شد كه 

اين سبك اصيل كشتي ايراني را انتخاب كردي؟
از بچگي اين تكنيك توي بدنم جا افتاده و نتيجه سال ها تمرين 
و زحمات مربيان در رده هاي مختلف در سطح ملي و باشگاهي 

است كه از همه آنها ممنونم.

  بعد از كشــتي با كاكس فيلمي از ســالن گرم 
مسابقات بيرون آمد كه عليرضا دبير را بغل كرده بودي و با 

هم حرف مي زديد. در آن موقع چه چيزي به هم مي گفتيد؟
علي آقا نه فقط به من كه به همه بچه ها خيلي لطف دارد. او واقعا 
مثل يك پدر دلسوز است كه دلش براي كشتي و كشتي گيران 
مي ســوزد. وقتي كه اعزامم به جهاني نروژ قطعي شــد به من 
مي گفت حاال وقتش اســت كه حقت را بگيري و نشان بدهي 

چه توانايي هايي داري. آن موقع هم كه بعد از كشتي با كاكس 
سمتش آمدم همين حرف ها را با هم مي زديم. واقعا از او ممنونم 
كه براي كشتي همه تالشش را مي كند تا كشتي گيران دغدغه اي 

نداشته باشند.

  بعد از كشتي هم خود كاكس شكست را قبول 
كرد، به سمت شما آمد و تبريك گفت. انگار همان قدر كه 
روي تشك جنگنده است بيرون از تشك هم اخالق پهلواني 

دارد.
دقيقا همينطور اســت. فقط يك صحنــه از آن خوش وبش ها 
فيلمش در فضاي مجازي پخش شد وگرنه بيشتر هم بود. كاكس 
فرداي مسابقه هم به سمت من آمد و با هم خوش وبش كرديم و 

مجددا تبريك گفت. واقعا آدم باشخصيتي است.

  در مراسم تجليلي كه براي قهرمانان مازندران 
برگزار شد يك مصدوم هم داشتيد كه تو براي مالقاتش به 

بيمارستان رفتي. ماجرا چه بود؟
مردم و همشــهري هاي عزيزم واقعا لطف داشتند و سنگ تمام 
گذاشتند. آنها در باران به اســتقبال ما آمدند و خيلي زحمت 
كشيدند. متأسفانه در جريان اســتقبال، يكي از همشهريان از 
ماشين پرت شد و به بيمارستان انتقال پيدا كرده بود كه خدا را 
شكر عمل موفقيت آميزي داشت و كسالتش هم برطرف شده 
است. من به وظيفه خودم عمل كردم؛ براي مالقات به بيمارستان 

رفتم و جوياي احوال اين عزيز شدم.

  در ليگ كشتي خواهي گرفت؟
بله، با تيم صنايع مازندران قرارداد بسته ام.

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

جدول 8346
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افقي:
1- پدر مردگان- مشابهت- 

قلعه مستحكم
2- تابلوي زيباي ژاك لويي 

داويد، نقاش فرانسوي
3- از خود گذشـــــــتن- از 
نمونه هاي ابتدايي بازي هاي 
رايانه اي- دستگاه اندازه گيري 

چگالي مايعات
4- نويســنده رمان فلسفي 
كانديد- باطل كننده- صدمه

5- قسمتي از پا- بلندترين 
قله دنيا- سازمان فضانوردي 

آمريكا
6- پهلوان- تهي مغز- فايده

7- مأمور گشــت- شــبيه 
يوزپلنگ- ميوه تابستاني

8- بي بندوبار- بزرگ ترين 
زيست بوم كره زمين

9- شــــكلك- ســرزمين 
آريايي ها- از القاب اشرافي 

زنان اروپا
10- حماسه ســراي نامي 

يونان- فهرست- زمينه
11- بخش مياني شــلوار- 

ابزار- دستوري
12- قورباغــه- بنفــــش 
بسيارروشن- اپراي كوچك

13- گازي راديو اكتيــــو- 
چشــمه آب معدني دماوند 

تهران- ساعت قديمي
14- نمايشــنامه اي نوشته 

محمد چرمشير
15- دريدن- امروز عرب- 

سوره ششم قرآن 
  

عمودي:
1- به طــور ناگهاني و بدون 

پيش بيني- كهنسال
2- خاطــر- بي ســر و پا- 

دادخواهي
3- دست درازي- همانندي- 

قعر جهنم
4- تخم مــرغ انگليســي- 

فرسوده و قراضه- خأل
5- بدگويــــــــي- بــه 
گمان افكنــــــدن- درس 

نگارشي
6- عيــب و نقــص- عامل 
بيماري كرونا- سراي محبت
7- شكاف- بازار- باالتر از آن 

رنگي نيست
8- نوعــي پوســــــــت 
دباغي شــده- فام- زباني از 
شاخه زبان هاي هندوايراني- 

بي عرضه
9- فيلم كوتاه براي معرفي 
فيلم ديگر- خوشــبو كننده 

شيريني- همگاني
10- رمق آخر- اقامت موقت 

در سفر- ساكنان محله
11- تشكر- تخت سلطنت- آشكار
12- تبســم- رودخانه ها- شــهر 

زادگاه بتهوون
13- نااميد- توهيــن- پايبند به 

پيروي از شرع
14- گيــاه رنگرزي- چــراغ آويز 
تزئيني- دســتگاهي در موسيقي 

ايراني
15- از الحان باربــدي- كمترين 

مقدار

پوكسوركيمهدرشف
سكريسيورالكو
راجاوماميسامت
الهلبيللكوفوس
نتاوراوكتزاا
سلگناامسادحل

اقتاوانمباهر
نرهكوشاميسيط
بوياتبسنقيقع
يتامتياقافام
كسنواتالفربگ
بلطوادرحبتاري
ايهميعيشادنيل
رسيربكاقبادا

ههادبسرمليوماس 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4055
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

715329684
368541297
924867513
187236459
546978321
293154768
631782945
459613872
872495136

متوسط

     5  6 4
    4   7  
      9 1  
  6   9 4  7
9   6  8   2
7  3 1   5   
 9 2       
 1   3     
6 3  8      623745981

471829563
985631274
897463125
236158497
514972638
148297356
759316842
362584719

ساده

متوسط

371985264
569241378
248763915
126359487
954678132
783124596
892417653
417536829
635892741

سخت

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

ساده

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

هيچ وقت فكر نكردم پشت خط ماندم

 اشك هاي فرهاد قائمي بعد از پيروزي تيمش براي 
خيلي ها سوال انگيز بود. قائمي كه در اين فصل از ليگ 
برتر واليبال براي تيم سپاهان بازي مي كند، بعد از پيروزي اين 
تيم مقابل مس رفسنجان كنار زمين نشست و اشك ريخت. 
دليل گريه هاي او ديروز مشخص شد. پدر قائمي بيمار است و 

همان روز خبر بيماري پدر به او رسيده بود.

عكس خبر
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محصوالتقاچاقآرايشيدرفروشگاههايزنجيرهايچهميكنند؟
متأسفانه در بسياري از فروشــگاه هاي بزرگ و زنجيره اي بنام كشور 
بعضا مواد غذايي و لوازم بهداشتي و آرايشي وارداتي ديده مي شود كه 
داراي مجوز نيستند و با قيمت باال به مردم عرضه مي شوند. بي شك 
اين محصوالت به سالمت مردم آســيب مي زنند و بايد در اين زمينه 
اطالع رساني شود. گويا وزارت بهداشت فراموش كرده كه  جز دارو و 

كرونا مسائل ديگري هم در سالمت جامعه مؤثر هستند.
ماهروازتهران

سرعتپايينفعاليتهایعمرانیدرحکيميه
فعاليت های عمرانی در حکيميه هميشــه به كندی انجام می شود. 
به عنوان مثال طرح عريض كردن قسمتی از خيابان چمن آرا، ماه هاست 
كه در دست اقدام است و حدود 2ماه هســت كه نيمه كاره رها شده. 

مسئوالن شهرداری منطقه لطفا پيگير باشند.
كاظمیازتهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

پيگيري همشهري

شهادتمأمورپليسدر
درگيريبااشراردلگان

درگيري مأموران پليس با تعدادي از اشــرار 
مسلح در دلگان، به شــهادت يکي از مأموران 

منجر شد.
به گزارش همشــهري، پيــش از ظهر ديروز 
گروهــي از مأمــوران انتظامي شهرســتان 
دلگان واقع در اســتان سيستان و بلوچستان 
براي دستگيري شــروري تحت تعقيب راهي 
مخفيگاه او شدند. با نزديك شدن مأموران به 
آنجا، مرد شرور و يکي از همدستانش متوجه 
حضور پليس شده و شروع به تيراندازي به سوي 
آنها كردند و مأموران نيز بــه درگيري با آنها 
پرداختنــد. در جريان اين درگيــري يکي از 
مأموران به نام ستوان ســوم موسي نوروزي 
هدف گلوله اشــرار قرار گرفت و به شــهادت 

رسيد.
سردار احمد طاهري، فرمانده انتظامي سيستان 
و بلوچستان با تأييد اين خبر، ضمن تسليت 
شهادت اين شهيد به پيشگاه مقدس حضرت 
وليعصر)عــج(، مقام معظــم رهبري)مدظله 
العالي( و خانواده داغدار آن شــهيد بزرگوار، 

گفت: تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

ادعايعجيبدرباره
مرگيكبيماركرونايي

خانواده يــك بيمــار كرونايي كــه مرگ او 
مشکوك گزارش شده مدعي شدند كه او اقدام 
به خودزني كرده است. با مطرح شدن اين ادعا، 
تحقيقات آغاز شده تا مشخص شود مرگ وي 

قتل عمد بوده يا خودزني.
به گزارش همشــهري، يکي از روزهاي مهر 
امسال به قاضي حبيب اهلل صادقي خبر رسيد 
كه مردي 88ساله در يکي از بيمارستان هاي 
تهران بستري بوده و به طرز مشکوكي جانش 

را از دست داده است.
بازپرس جنايي دســتور داد تا جســد وي به 
پزشکي قانوني انتقال يابد تا علت اصلي مرگ 
وي مشخص شود. پزشکي قانوني پس از انجام 
آزمايش اعالم كرد كه مرد 88ســاله به دليل 
عفونت بدني ناشي از اصابت جسم برنده اي كه 
به شکم وي وارد شده جانش را از دست داده 
است. در اين شرايط تحقيقات از خانواده وي 
آغاز شد.پســر وي مدعي بود كه پدرش اقدام 
به خودزني كرده اســت. وي گفــت: پدرم به 
بيماري كرونا مبتال شده بود و ما او را به دكتر 

برديم و پزشك برايش دارو نوشت.
 بعد از چند روز پدرم مدعي شــد كه از ناحيه 
شکم احساس درد و سوزش مي كند. او كالفه 
و پريشــان بود و مي گفت درد و سوزشي كه 
در ناحيه شــکمش حس مي كنــد به قدري 
آزار دهنده است كه دلش مي خواهد يك چاقو 
بردارد و آن را به شکمش بزند. از او خواستيم 
تحمل كند تا دوره درمانش كامل شــود اما او 
مدام بهانه گيري مي كرد تــا اينکه روز حادثه 

صداي فرياد هاي او را از اتاقش شنيدم. 
سراســيمه به ســمت اتاق رفتم و با صحنه 
هولناكي روبه رو شــدم. پدرم يك جسم نوك 
تيز به درون شکمش زده و غرق در خون بود. 
به شــدت ترســيدم و فورا او را به بيمارستان 
انتقال دادم اما با وجود تالش پزشکان، او زنده 
نماند و بعد از 20روز جانش را به دليل عفونت 
داخلي از دست داد.  هم اكنون تحقيقات براي 

كشف اسرار اين حادثه ادامه دارد.

زورگيري 3كيلو طال توسط بازمانده باند ديوار چين
بازمانده باند ديوار چين، وقتي پس از 18سال از زندان 

آزاد شد، دوباره تصميم به سرقت گرفت و با همدستي داخلي
3نفر از دوســتان قديمي اش بيش از 3كيلو طال از يك 
طالفروش كيفي سرقت كرد اما نخستين سرقت او آخرين سرقتش بود 

و خيلي زود توسط مأموران پليس آگاهي دستگير شد.
به گزارش همشــهري، جالل، يکي از اعضاي باند مخوف ديوار چين 
18سال قبل به دنبال دســتگيري اعضاي اين باند به زندان افتاد. در 
اوايل دهه80 اعضاي اين باند به دليل سرقت هايي كه از طالفروشي ها و 
صرافي ها انجام داده بودند معروف شده و اسم شان سر زبان ها افتاده بود. 
صفحه حوادث روزنامه ها از سرقت هاي آنها مي نوشتند و دستگيريشان 
از سوي طالفروشــان و صرافان به يك مطالبه جدي تبديل شده بود. 
سرانجام مأموران پليس پايتخت طي چندين عمليات توانستند اعضاي 
اين باند را دستگير و به سرقت هايشان پايان دهند. جالل كه از نفرات 
اصلي اين باند بود به تحمل 18ســال زندان محکوم شد و از آن زمان 
زندگي تازه اي براي خودش در زندان آغاز كرد. با اينکه او به زندگي در 
زندان عادت كرده بود اما چندي قبل وقتي به دليل پايان يافتن دوران 
محکوميتش از زندان آزاد شــد باز هم تصميم گرفت سرقت هايش را 
از سر بگيرد. با اينکه او اخبار را از داخل زندان دنبال مي كرد اما وقتي 
پس از آزادي متوجه قيمت دالر و طال شد وسوسه شد كه باز هم مثل 

گذشته دست به سرقت هاي بزرگ بزند.

نقشهسرقت
بازمانده باند ديوار چين، چند نفر از دوستان قديمي اش را دور هم جمع 
كرد تا بار ديگر نقشه هاي بزرگ بکشند. آنها ترجيح دادند براي نخستين 
سرقت سراغ يکي از طالفروشــان كيفي بازار تهران بروند. افرادي كه 
طالها را به صورت اماني از طالفروشان بازار تحويل گرفته و جواهرات را 
به طالفروشان سطح شهر مي فروشند. اعضاي باند چند ساعت در بازار 
تهران وقت گذاشتند و يکي از طالفروشان كيفي را شناسايي كردند. 
آنها بعد از زاغ زني و چند ســاعت زيرنظر گرفتن او مطمئن شدند كه 
در كيف اين طالفروش ســرپايي چندكيلو طالست. بازار جاي خوبي 

براي سرقت نبود و آنها اطمينان داشتند كه او به مکان هاي خلوت تري 
مي رود. به همين دليل به تعقيبش ادامــه دادند تا اينکه او به مناطق 

شمالي تهران رسيد.
وقتي مرد طالفروش همراه يکي از دوســتانش در خيابان ظفر قصد 
داشتند سوار يك پژو207 شوند، لحظه اي بود كه بازماندگان باند ديوار 
چين تشخيص دادند بهترين زمان براي اجراي نقشه سرقت است. به 
اين ترتيب 4عضو باند كه چهره هايشان را پوشانده بودند و سالح سرد 
همراه داشتند جلو رفتند و شروع به تهديد مرد طالفروش و دوستش 
كردند. آنها از ديدن سارقان نقابدار غافلگير شده بودند و راهي جز تسليم 
شدن نداشتند. آنها در يك چشــم برهم زدن كيف مرد طالفروش را 

سرقت كردند و در كمترين زمان ممکن از آنجا فرار كردند.

درپليسآگاهي
دقايقي از وقوع اين سرقت برق آسا گذشته بود كه مالباخته در تماس با 
پليس از مأموران درخواست كمك كرد. او آنچه را كه اتفاق افتاده بود 
موبه مو براي مأموران توضيح داد و از همان زمان تحقيقات تخصصي در 
اين باره به افسران پليس آگاهي سپرده شد. مأموران در نخستين گام 
به تحقيقات ميداني در محل سرقت پرداختند. در آنجا چند دوربين 
مداربسته نصب شده بود كه صحنه سرقت را ضبط كرده بود. نکته اي 
كه سارقان كهنه كار باند ديوار چين فکرش را هم نکرده بودند. سال ها 
قبل زماني كه آنها دست به ســرقت هاي بزرگ مي زدند دوربين هاي 
مداربسته كمتر در خيابان ها به چشم مي خورد و حاال همين دوربين ها 
دست آنها را براي پليس رو كرد. مأموران در بازبيني تصاوير ضبط شده 
توانستند جالل را شناسايي كنند. همدستان ديگر او نيز افرادي مسن 
و هم سن و ســال او بودند كه شواهد نشــان مي داد از افراد سابقه دار 
هستند. بررسي سوابق جالل نشان داد او بعد از تحمل 18سال حبس 
به خاطر سرقت هايش در باند ديوار چين مدتي قبل آزاد شده است. در 
اين شرايط بود كه عمليات دستگيري او و همدستانش طرح ريزي شد. 
مأموران پايگاه سوم پليس آگاهي با تحقيق درباره جالل پي بردند او در 
خانه اي واقع در شرق تهران پنهان شده است. در اين شرايط مأموران 

ابتدا در عملياتي ضربتي او را دستگير كردند و سپس در 2عمليات ديگر 
موفق شدند 2نفر از همدستانش را به دام بيندازند.

ســردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ ضمن اعالم 
جزئيات اين پرونده گفت: در بازرســي از مخفيگاه متهمان يك كيلو 
و 800گرم طال و يکصد و 15هزار دالر كشــف شد. در ادامه متهمان 
به سرقت 3كيلو و 400گرم طال اعتراف كرده و گفتند كه يك كيلو و 
600گرم از طالها را در بازار فروخته و با پول به دســت آمده از فروش 
طالها دالر خريده اند. همچنين معلوم شــد كه آنها در اين مدت فقط 

مرتکب همين يك فقره سرقت شده بودند.
به گفته سردار لطفي تحقيقات براي دستگيري ساير اعضاي اين باند 

همچنان ادامه دارد.

مهماني مرگ براي زن جواندرگيري مسلحانه به خاطر يك اختالف قديمي

 پسر، طراح نقشه 
قتل پدر و نامادري

مرد جوان وقتي فهميد كه پدرش 
ازدواج مجدد كــرده و قصد دارد جنايی

بخشي از زمين هاي كشاورزي اش 
را به نام همسر دومش بزند، نقشــه قتل آنها را 
كشيد و با اجير كردن 3آدمکش دست به جنايتي 

هولناك زد.
به گزارش همشهري، شهريور سال گذشته مرد 
جواني نزد مأموران پليس شهرستان داراب رفت 
و خبر از ناپديد شــدن پدر و نامادري اش داد. او 
گفت: پدر و نامادري ام در روستايي حوالي داراب 
زندگي مي كنند و پــدرم وضع مالي خوبي دارد. 
آنها روز گذشــته براي انجام كاري به شهر رفته 
بودند و آخرين بار كه بــا پدرم تماس گرفتم، در 
راه بازگشت به روستا بودند اما پس از آن ناپديد 
شدند. او ادامه داد: وقتي چند ساعت گذشت و از 
پدرم خبري نشد، خودم را به خانه آنها رساندم 
اما در آنجا هم نبودند و معلوم نيست چه اتفاقي 

برايشان رخ داده است.
با اظهارات مرد جوان نام مرد 69ســاله و همسر 
59ساله اش در فهرست افراد گمشده قرار گرفت 
و تحقيقات براي پيدا كردن ردي از آنها آغاز شد 
اما ماه ها جست وجوي گسترده پليس براي يافتن 

ردي از آنها به نتيجه اي نرسيد.

دستگيرييكمظنون
يك ســال از اين ماجرا گذشته و تحقيقات براي 
يافتن سرنوشت زوج گمشده ادامه داشت تا اينکه 
كارآگاهان پليس آگاهي به اطالعات مهمي در 
اين پرونده دست يافتند. بررسي ها نشان مي داد 
كه مرد جواني به نام امير از سرنوشت زوج گمشده 

خبر دارد و حتي در بين دوستانش بيان كرده كه 
آنها به قتل رسيده اند. كارآگاهان براي پي بردن به 
حقيقت، جست وجو براي دستگيري امير را آغاز 
كردند. آنها با شناسايي محل زندگي اين مرد، او را 
دستگير كردند اما مرد جوان پس از انتقال به اداره 
آگاهي مدعي شد كه هيچ اطالعي از سرنوشت 

زوج گمشده ندارد و اصال آنها را نمي شناسد.

نقشهجنايت
ماموران مطمئن بودند كه امير راز مهمي در سينه 
دارد. به همين دليل تحقيقات از او را ادامه دادند 
تا اينکه در نهايت مرد جوان پرده از نقشه قتل اين 
زوج برداشت. او گفت: شــهريور سال99 يکي از 
دوستانم سراغ من آمد و گفت كه از سوي فرزند 
يك زوج ميانسال براي كشتن اين زوج اجير شده 
است. او مدعي شد كه تا حاال 2نفر ديگر را براي 
انجام اين كار پيدا كرده است و خواست كه من 
هم با آنها همکاري كنم اما من با اينکه از نقشــه 
آنها باخبر بودم، نقشــي در اين ماجرا نداشتم. 
فقط مي دانم كه آنها قصد داشتند اين زوج را به 
قتل برسانند اما نمي دانم كي و چگونه اين نقشه 

را اجرا كردند.

پسر؛طراحنقشهقتلپدر
با اطالعاتي كه مرد جــوان در اختيار پليس قرار 
داد، 3قاتل اجير شده شناسايي و به همراه پسر 
مقتوالن كه طراح اين نقشــه بود، يکي پس از 
ديگري دستگير شدند. آنها به اداره آگاهي منتقل 
شدند و در جريان بازجويي ها اســرار قتل زوج 

ميانسال را فاش كردند.

در تحقيق از متهمان معلوم شــد كــه يکي از 
مقتوالن )مرد 69ساله( وضع مالي خوبي داشته و 
همراه همسرش در روستايي حوالي داراب زندگي 
مي كردند تا اينکه مدتي قبل همسرش فوت شد. 
پس از آن مرد 69ساله مدتي تنها زندگي كرد تا 
اينکه بدون اينکه فرزندانــش را در جريان قرار 
دهد، تصميم به ازدواج مجدد گرفت. او با زني كه 
براي انجام كارهاي نظافت به خانه اش مي رفت 
ازدواج كرد و وقتي خبر ازدواج او به گوش پســر 
بزرگش رسيد، باعث عصبانيت او شد. اين اما پايان 
ماجرا نبود، چرا كه مدتي بعد مرد 69ساله تصميم 
گرفت سند بخشي از زمين هاي كشاورزي اش را 
به نام همسر دومش بزند. او مي خواست مطمئن 
شود كه بعد از مرگش، همســر دومش زندگي 
خوبي خواهد داشت اما اين تصميم او عصبانيت 
پسر بزرگش را بيشتر كرد و باعث شد وي نقشه 
قتل هر پدر و نامادري اش را كشيده و براي انجام 

اين كار آدمکش اجير كند.
يکي از قاتالن اجير شده به كارآگاهان گفت: من 
و پسر مقتول دوست بوديم تا اينکه يك روز او نزد 
من آمد و تعريف كرد كه چــه اتفاقي در زندگي 
پدرش افتاده و خواســت كه او و همسرش را به 
قتل برســانم. وي ادامه داد: پيشــنهاد دوستم 
وسوسه كننده بود و آن را قبول كردم اما به تنهايي 
نمي توانســتم اين جنايت را مرتکب شوم. اين 
بود كه نزد 3نفر از دوســتانم رفتم و نقشه قتل 
را با آنها در ميان گذاشتم و درنهايت 2نفر از آنها 
حاضر شدند براي كشــتن زوج ميانسال با من 

همدست شوند.

كميندرجاده
متهم گفت: براي اجراي اين نقشــه، يك قبضه 
كلت كمري تهيه كردم. بعــد منتظر مانديم تا 
اينکه باخبر شديم زوج ميانسال براي انجام كاري 
به شهر رفته اند و در مســير بازگشت به روستا 
هستند. من و همدستانم در مسير برگشت آنها 
كمين كرديم و وقتي ماشين شان نزديك شد، راه 
را مسدود و ماشين را متوقف كرديم. بعد با تهديد 
اســلحه اين زوج را دزديديم و راهي روســتاي 
نره شهر شــديم. در آنجا قناتي خشکيده بود كه 
حدود 8متر عمق داشت. وقتي به آنجا رسيديم، 
هر دوي آنها را به ضرب گلوله به قتل رسانديم و 
اجسادشــان را داخل قنات انداختيم و روي آنها 

خاك ريختيم تا هرگز اجسادشان پيدا نشود.
به گفته سرهنگ كاووس حبيبي، رئيس پليس 
آگاهي اســتان فارس، پس از اعترافات متهمان 
مأموران همــراه تيم هاي امــدادي راهي قنات 
مورد نظر شــدند و پس از حفر آنجا، توانستند 
بقاياي اجســاد زوج گمشــده را از داخل قنات 
بيرون بکشند. از سوي ديگر در بازرسي مخفيگاه 
يکي از متهمان، يك قبضه اسلحه كمري كه در 
اجراي نقشه قتل از آن استفاده شده بود، كشف 
شد. ســرهنگ حبيبي ادامه داد: در ادامه براي 
هر 4متهم و فرزند مقتول قرار قانوني صادر شد 
و پرونده آنها براي ســير مراحل قانوني تحويل 

مراجع قضايي شد.

ادارهراهزنجانبامشاركتمردمجادهروستايامآبادراتکميلميكند
چندي قبل تعدادي از اهالي روســتاي  ام آباد واقــع در ارمغان خانه 
از توابع زنجان درخواســت هاي متعددي درخصوص تکميل جاده 
نيمه كاره روستاي  ام آباد داشــتند. خبرنگار همشهري موضوع را از 
رسول آدمي ،رئيس اداره راه هاي روستايي اداره كل راهداري وحمل 
ونقل جاده اي استان زنجان پيگيري كرده است. آدمي در گفت وگو با 
خبرنگار همشهري دليل نيمه كاره ماندن راه ارتباطي روستاي ام آباد 
را جمعيت كم آن دانســته و مي گويد: طبق قانون برنامه پنج ســاله 
ششم توسعه اقتصادي دولت، اولويت تأمين اعتبار بهسازي و احداث 
راه هاي روستايي، با روستاهاي باالي 20خانوار است و متولي تأمين و 
توزيع اين اعتبار و بودجه به اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي، 
سازمان برنامه و بودجه استان است. از آنجا كه مزرعه »ماتيز« و مزرعه 
»خليل آباد« )اين دو مزرعه بوده و روســتا نيســتند( در حاشيه راه 
روستايي  ام آباد، تقريبا خالي از سکنه و روستاي ام آباد نيز زير 20خانوار 
جمعيت دارد، لذا اختصاص اعتبار و بودجه براي تکميل جاده ارتباطي 
فوق الذكر و اين مزارع در اولويت نيست. آدمي ادامه مي دهد: با اين حال 
چندي پيش اهالي روستا اعالم آمادگي كردند كه با هزينه شخصي 
نسبت به مرمت و تکميل اين جاده اقدام كنند. اداره راه هاي روستايي 
زنجان هم ضمن اعالم آمادگي جهت كمك و مشاركت در اين زمينه، 
كارشناسان خود را به محل اعزام و ضمن نقشــه برداري، جاده را به 
لحاظ فني مورد بررســي قرار و اطالعات الزم را جهت آغاز به كار، در 
اختيار سکنه قرار دادند. وي در پايان گفت: به رغم اينها، اداره راهداري 
و حمل ونقل جاده اي شهرستان زنجان، براي حفظ و نگهداري راه هاي 
ارتباطي بين روستاها، به طور مرتب اقدام به تيغ زني و تسطيح و اصالح 
اين جاده ها مي كند تا رفت وآمد در اين مسيرها همچنان برقرار باشد.

كمبودسرعتگيردرتقاطعناموريلشکركمشاهدهنشد
روابط عمومي منطقه يك شهرداري تهران پيرو انتشار پيام مردمي با 
عنوان تقاطع ناموري در لشکرك فاقد سرعت گير است، در ستون با 
مردم روز سوم مهرماه پاسخ داده است: »ضمن تشکر از شهروند گرامي 
به اطالع مي رساند طي بازديد به عمل آمده توسط كارشناسان معاونت 
حمل ونقل ترافيك، آدرس اعالم شده توسط شهروند رويت نشد، لذا 
تقاضا مي شود آدرس دقيق محل را اعالم نمايند تا بررسي كارشناسي 

در اين خصوص صورت گيرد.«

مقابلهبازيادهخواهيآمريکادربروكسل
ادامهاز ما هيچ حقي براي ساير كشورها جهت تعيين 

تکليف در امور داخلي ايران قائل نيستيم. بنابراين صفحهاول
مذاكرات برجامي صرفا در چارچوب موضوعات انرژي هســته اي و 
مباحث مرتبط با آن چيزي است كه پيش تر درخصوص آن مذاكره 
شــده اســت. نکته قابل تامل اينجاســت كه آمريکايي ها عادت به 
زياده خواهي دارند. درحالي كه ايران نيز در طول زمان ثابت كرده كه از 
يك سو به دنبال روابط سازنده با كشورهايي است كه درپي حقه بازي 
نيستند و از سوي ديگر پايبندي خود را به منافع ملت به اثبات رسانده 
و همواره بر اين نکته تأكيد كرده كه ما حاضر نيســتيم به كسي باج 
بدهيم. آنها بايد بدانند كه ايران يك كشور ويژه و قدرت نوظهور است و 
رفتار خود را در اين چارچوب تنظيم كنند. آنها اگر خواهان به نتيجه 
رسيدن مذاكرات هستند، بايد رفتار خود را تغيير داده و از مانع تراشي 
و زياده خواهي در اين مسير خودداري كنند. پس از اينکه حرف و عمل 
دولت جديد آمريکا درباره عمل به تعهدات و لغو همه تحريم ها يکي شد 
و آنها دست از مانع تراشي در مذاكرات برداشتند، شرايط براي ادامه 

مذاكرات نتيجه محور فراهم مي شود.

ضرورتخودمراقبتي
دربهبوديافتههايكرونا

درباره بروز اختالالت روانپزشکي چند نکته مطرح  ادامهاز
اســت و نمي توان مدعي شــد كه اثر مستقيم صفحهاول

ويروس بر مغز و يا اثر دارويي منجر به بروز اين اختالالت مي شــود، 
چراكه بسياري از افراد ژن هاي مستعد براي اختالالت روانپزشکي دارند 
و در مواجهه با كوويد-19 و در شــرايط عمومــي اضطراب آوري كه 
به دليل ابتال، نگراني از مرگ ومير و عوارض جدي رقم خورده احتمال 
فعال شدن اين ژن نهفته وجود دارد. همچنين بسياري از بيماري ها 
ممکن است به دليل ابتال به كوويد-19 ايجاد شود؛ چراكه اين ويروس 
بخش قابل توجهي از جمعيت را مبتال مي كند و طبيعتا عوارض نادر آن 
بيشتر از حد معمول نسبت به ديگر بيماري ها افراد را گرفتار مي كند.  
با گذشت نزديك به 2سال از شيوع كرونا در كشور، دور از انتظار نيست 
كه مشکالت روانپزشکي مانند ديگر نقاط جهان، در ايران هم افزايش 
پيدا كند. بنابراين مهم ترين توصيه، رعايت اصول خودمراقبتي شامل 
فعاليت فيزيکي، ورزش و تداوم درارتباط بودن با نزديکان از طريق تلفن 
همراه و شــبکه هاي اجتماعي اســت. ديگر اينکه اگر فرد اختالالت 
روانپزشــکي را تجربه مي كند كه از ظرفيت او فراتر رفته، مراجعه به 

روانپزشك توصيه مي شود.

اجسادزوجگمشدهكهبهضرب

گلولهبهقتلرسيدهبودنددر

اعماققناتخشکيدهپيداشد

عامالن تيراندازي مقابل بيمارســتان امام خميني  
تهران 4بچه محل بودند كه براي انتقام جويي، جواني 

را هنگام ورود به بيمارستان به گلوله بستند.
به گزارش همشهري، شــامگاه دوشنبه در خيابان 
قريب و مقابل بيمارســتان امام خميني درگيري 
هولناكي بين چند جــوان رخ داد. لحظاتي از اين 
درگيري گذشته بود كه مردي كه سالح وينچستر 
به دست داشت آن را به سمت پسري جوان كه قصد 
ورود به بيمارستان را داشت گرفت و اقدام به شليك 
كرد. گلوله به پاي پسر جوان اصابت كرد و او نقش 
زمين شد. همزمان جوان مســلح و 3همدستش 
تصميم به فرار گرفتند اما مأموران كالنتري انقالب 
كه با تماس شهروندان در محل درگيري حاضر شده 
بودند به تعقيب متهمان فراري پرداختند. عمليات 
تعقيب و گريز ادامه داشت تا اينکه مأموران موفق 
شدند 2 نفر از متهمان را دستگير كنند و 2 نفر ديگر 

موفق به فرار شدند.

گزارشتيراندازيخونين
حوالي نيمه شب بود كه گزارش تيراندازي به قاضي 
محمد وهابي، بازپرس وي ژه قتل تهران اعالم شد و 

او دســتور تحقيقات را صادر كرد. بررسي ها نشان 
مي داد پسري كه هدف گلوله قرار گرفته و مجروح 
شده بود 23ساله اســت و وحيد نام دارد. او پس از 
تيراندازي براي درمان به بيمارســتان منتقل شده 
و در اتاق عمل به ســر مي برد. ماموران در جريان 
تحقيقات متوجه شدند كه عامالن تيراندازي از قبل 

با وحيد و دوستش به نام محسن اختالف داشتند.
ماجــرا از اين قرار بــود كه وحيد و محســن اهل 
شهرســتاني در اطراف تهران بودند. آنها از سال ها 
قبل با يك گروه از بچه محل هايشان دچار اختالف 
شده بودند و براي هم كري مي خواندند تا اينکه چند 
روز قبل با اعضاي اين گروه درگير شــدند. در اين 
درگيري محسن به شدت زخمي شد و براي درمان 
به بيمارســتان امام خميني تهــران انتقال يافت. 
با بستري شدن محســن، وحيد 23ساله، شامگاه 
دوشنبه راهي تهران شد تا به مالقات دوستش در 
بيمارستان برود. اما پيش از آنکه قدم در بيمارستان 
بگذارد در محاصــره 4بچه محل خود كــه با آنها 
اختالف و درگيري داشــت گرفتار شد. ظاهرا اين 
4جوان ســوار بر يك خودروي رانا وحيد را تعقيب 
كرده بودند تا اينکه وقتي وي به مقابل بيمارستان 

رسيد با او درگير شدند.
در جريان ايــن درگيري يکي از 4مــرد جوان كه 
سالح داشــت به قصد انتقام جويي به سمت وحيد 
تيراندازي كرد و او از ناحيه پا زخمي شــد. پس از 
آن مهاجمان متواري شدند كه در ادامه 2نفر از آنها 
از ســوي مأموران كالنتري دستگير شدند. اين دو 
متهم پس از انتقال به كالنتري به درگيري خونين 
اعتراف كردند و يکي از آنها گفت: وحيد و محسن در 
گروهي بودند كه ما با آنها اختالف داشتيم. چند روز 
قبل كه در محله مان با آنها درگير شــديم، عده اي 
از گروه ما و عده اي از گروه آنها زخمي شــدند اما 
محسن جراحتش بيشتر بود و در بيمارستان امام 
خميني  بستري شد. پس از بستري شدن محسن، 
دوستش وحيد تهديد كرده بود كه انتقام مي گيرد و 
براي همين تصميم گرفتيم او را گوشمالي بدهيم و 
تعقيبش كرديم و وقتي به مقابل بيمارستان رسيد، 
سراغش رفتيم و با شليك گلوله او را مجروح كرديم.

سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشگيري 
تهران نيز در اين باره گفت: 2 متهم دســتگير شده 
براي انجام تحقيقات بيشتر به دادسرا معرفي شدند و 
تحقيقات براي دستگيري 2متهم فراري ادامه دارد.

تحقيقات درباره مرگ زني جوان كه پس از شــركت در 
يك مهماني و مصرف مشروبات الکلي جانش را از دست 

داده بود، از سوي تيم جنايي پايتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهري، مدتي قبل گزارش مرگ اسرارآميز 
زني جوان به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس جنايي 
تهران اعالم شد. اين زن توسط شوهرش به بيمارستاني 
در تهران انتقال يافته اما به رغم تالش پزشــکان به كام 
مرگ رفتــه بود. شــوهرش مي گفت كه آنهــا در يك 
مهماني بودند كه پس از خروج از آنجا حال همســرش 
بد شده و درنهايت به كام مرگ رفته است. از سوي ديگر 
پزشکي قانوني با انجام بررسي ها اعالم كرد كه علت مرگ 
اين زن، مسموميت ناشي از مصرف الکل صنعتي بوده 
است. در اين شــرايط بازپرس جنايي دستور تحقيقات 

بيشتر در اين باره را صادر كرد.

تحقيقازفروشندهمشروب
نخستين فردي كه پيش روي بازپرس جنايي تهران قرار 

گرفت همسر متوفي بود.
وي گفت: شب حادثه من و همسرم مهمان خانه يکي از 
دوستانمان بوديم. آن شــب دوستمان مشروبات الکلي 
تهيه كرده بود كه همه ما مصرف كرديم اما ناگهان حال 

همسرم بد شد و من فورا او را به بيمارستان رساندم. وقتي 
به من اعالم شد كه همسرم فوت شده، شوكه شدم. باورم 

نمي شد كه او جانش را از دست داده است.
دومين شــخصي كه بازپرس جنايي دســتور احضار او 
را صادر كرد ميزبان بود. او گفت: متوفي و شــوهرش از 
دوستان قديمي ما بودند. شب حادثه آنها را به خانه مان 
دعوت كرديم و شوهرش همراه خودش مشروبات الکلي 
آورده بود. او از همه ما خواست مشروبات الکلي مصرف 
كنيم اما ناگهان حال همسرش بد شد و آنها مهماني را 

ترك كردند.
بازپرس جنايي در ادامه دســتور تحقيق از فروشــنده 
مشــروبات الکلي را صادر كرد. او گفت كه شب حادثه 
شوهر متوفي با او تماس گرفته و مشروبات الکي سفارش 
داده است. او هم سفارش وي را تهيه كرده اما مشروبات 
الکلي كه او تهيه كرده بود مشکلي نداشته و الکل صنعتي 

نبوده است.
با اظهارات اين افراد، بازپرس جنايي دســتور تحقيقات 
بيشــتر در اين پرونده را صادر كرده تا مشــخص شود 
كه آيا مرگ زن جوان عمدي بوده يــا اينکه او به دليل 
ســهل انگاري در مصرف بيش از حد مشــروبات الکلي 

جان باخته است.
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كارتهايمخصــوص،ايجادباشــگاه
مخاطبان،بهكارگيريمدلهايبازاريابي
وتبليغاتمناسب،درجهبنديسينماها
و...ازالگويسنتيمديريتسينماداري
فاصلهبگيريم.خانوادههااغلببهدنبال
ســينماهايمجهزومدرنهستند.بايد
ديدراهكارهايعلميبرايجذبمخاطب
بهجزشيوههايتدوينشدهوكالسيك
چيست؟«خزاعيهمچنينپيشنهادداد
تاراهكارهاييبرايســالنهايمخروبه
دادهشــود.ويتوضيحداد:»باتوجهبه
پيشنهادهاسعيميكنيمتاباگفتوگو
بامسئوالنشــهرداريبخشيازمشكل
راحلكنيم.مناجازهتخريبســالنرا
نميدهم؛مگراينكــهدرازايآنمكان
فرهنگيديگريبهعنوانمعوضبهكشور
اضافهشــودوبراياينامــربايدبرنامه
مدونيبهمابدهيدوالزماستبهسرمايه
معنويووجههنوستالژيكاينسينماها

فكركنيم.«

»گشت ارشاد 3« فعال اكران نمي شود

»قهرمان«  ناجی گيشه  پاييزی
 10فيلم جديد در صف اكران قرار گرفت

اينفيلمهارابهخاطربسپاريد
مروري بر مهم ترين فيلم هاي جشنواره لندن )2(

شصت وپنجمين دوره از جشنواره لندن با نمايش فيلم هايي در ژانرهاي 
متنوع، همراه با موضوعات جذاب، عجيب و بديع توجه تماشــاگران و 
منتقدان زيادي را به خود جلب كرده است. به اعتقاد منتقدان تعدادي از 
فيلم هايي كه در جشنواره لندن نمايش داده شدند ازجمله »مموريا«، 
»تراژدي مكبث«، »شاه ريچارد« و »اسپنسر« به صورت بالقوه از شانس 
دريافت جايزه اسكار 2022در رشته هاي مختلف سينمايي برخوردارند. 
اين مطلب به گــزارش منتقد و روزنامه نگار ايراني ســاكن بريتانيا، به 
تعدادي از مهم ترين فيلم هاي نمايش داده شــده در جشنواره لندن 

اختصاص دارد. بخش اول اين مطلب ديروز منتشر شد. 

چارليچاپلينواقعي
 »چارلي چاپلين واقعي« با استفاده از 
مجموع تصاوير نمايش داده نشده از 
چارلي چاپلين و با پرداختن به تاريك 
و روشــن هاي زندگي وي ازجمله 

ازدواج های متعدد چاپلين، شيوه ساخت فيلم هايش و ازجمله اينكه او در 
زمان ساخت فيلم ها به كسي اعتماد نمي كرد و خود عالوه بر كارگرداني و 
فيلمنامه نويسي، بازيگري و طراحي صحنه را هم برعهده داشت، ساخته 
شده است. عالوه بر اين به وسواس چاپلين در ساخت فيلم ها نيز در اين 
اثر مستندگونه سينمايي اشاره شده است. براساس اطالعات ارائه شده 
در اين فيلم، فيلمبرداري »روشنايي هاي شهر« 3سال به طول انجاميد 
و براي برداشت صحنه هاي آن مدت زمان زيادي صرف شد؛ به عنوان 
مثال يكي از صحنه هاي اين فيلم پس از 500برداشت، فيلمبرداري شد. 
در اين فيلم همچنين به زندگي سياسي وي و اتهاماتي مبني بر اينكه 

چاپلين كمونيست بوده، پرداخته شده است.

دشكم
 »دش كم« به كارگرداني راب سويج، 
از فيلم هاي بســيار عجيب نمايش 
داده شده در جشنواره لندن است. در 
اين فيلم دوربين فيلمبرداري مدام 

در حال تكان خوردن است. »دش كم« فيلمي ترسناك و كمدي است 
كه داستان آن در دوران كرونا مي گذرد. كارگردان اين فيلم هم ضمن 
حضور در سالن سينما در زمان نمايش اين فيلم گفت: هر كاري كه در 
زمان نمايش اين فيلم دوست داريد، انجام دهيد؛ بخنديد، عصباني شويد، 
بد و بيراه بگوييد يا اگر ناراضي هستيد به سمت پرده سينما ليوان پرت 
كنيد. فيلمبرداري اين فيلم بسيار دشوار بود؛ چراكه در تمام لحظات فيلم 
دوربين در حال تكان خوردن بود. »دش كم« فيلمي است مشابه فيلم 
»جادوگر بلر«. داستان فيلم »دش كم« درباره دختر بي خيالي است كه 
در دوران شيوع كرونا با دوربين خود كه در حال پخش يك برنامه اليو 
است، پرسه زنان در خيابان راه مي رود. او با موجودي ترسناك روبه رو 

مي شود كه آدم ها را مي كشد. 

پسازنور
»پس از نور« فيلمي است از سينماي 
تجربي. ايــن فيلم در ايــن دوره از 
جشــنواره لندن توجه منتقدان را 
به خود جلــب كرد. »پــس از نور« 

درواقع بزرگداشت 300بازيگر سينما در مقطعي از تاريخ سينماست. 
تمام تصاوير به تصوير كشيده شده در اين فيلم سياه و سفيد هستند؛ 
تصاويري از بازيگراني نظير ژان گابن، عمر شريف و تصاويري از عزت اهلل 
انتظامي در فيلم گاو نيز در فيلم »پس از نور« به نمايش درآمده است. 
فيلم هاي اين بازيگران به گونه اي تدوين شده كه گويي اين افراد در حال 

انجام دادن يك سري از كارها هستند.
 

تراژديمكبث
تراژدي مكبث به كارگرداني جوئل 
كوئن و تهيه كنندگي فرانسس مك 
دورمند فيلــم اختتاميه اين دوره از 
جشنواره لندن بود. »تراژدي مكبث« 

با اقتباس از نمايشنامه اي به همين نام اثر ويليام شكسپير ساخته شده 
است. دنزل واشنگتن و چند نفر از بازيگرهاي اصلي فيلم سياه پوست 
هســتند؛ درصورتي كه در نمايشنامه مكبث شــخصيت هاي اصلي 
سياه پوست نيســتند و در نمايش »اتللو« ديگر اثر جاودانه شكسپير، 
شخصيت اصلي سياه پوست است. بازي بازيگران اين فيلم از نظر منتقدان 
بسيار خوب ارزيابي شده و شايد بتوان گفت به يك معنا نزديك ترين فيلم 
به »مكبث« به كارگرداني اورسن ولز است؛ چراكه بيشتر يك اثر تئاتري 
به نظر مي آيد. مكان فيلمبرداري داخلي است و صحنه هاي جنگ و نبرد 
در اين فيلم خيلي به تصوير كشيده نشده است. در اين فيلم كاخ به معناي 
يك بناي واقعي به چشم نمي خورد و در اين فيلم ستون هاي تاالرها و 

اتاق ها بيشتر به عنوان نمادهاي يك كاخ به تصوير كشيده شده اند. 

شاهريچارد
»شاه ريچارد« به كارگرداني رينالدو 
ماركوس گرين نيز ديگر فيلم نماينده 
جريان اصلي بود كه در جشــنواره 
لندن نمايش داده شد. در اين فيلم 

داستان زندگي ريچارد ويليامز، پدر ونوس و سرنا ويليامز 2خواهر ستاره 
دنياي تنيس روايت شده است. او پدري اســت كه با سختگيري زياد 
خواهان موفقيت فرزندانش است و به توانايي هاي دخترانش ايمان دارد. 
ويل اسميت در اين فيلم بازي درخشاني از خود ارائه داده است. اين فيلم 

نيز به احتمال زياد يكي از كانديداهاي دريافت جايزه اسكار خواهد بود.

اسپنسر
اسپنسر به كارگرداني پابلو الرائين 
فيلم زندگينامــه اي تك بازيگري 
است. در اين فيلم وضعيت روحي 
و رواني دايانا در خانواده سلطنتي 
بريتانيا و اينكه چرا با اعضاي اين 

خاندان دچار اختالف مي شود، به تصوير كشيده شده است. در اين 
فيلم بيشــتر لحظه اختالف نمايش داده مي شود و زياد به اتفاقات 
قبل و بعد از آن پرداخته نشده است. درواقع در »اسپنسر«، بيشتر به 
مقطع طالق دايانا اشاره شده است. اين فيلم با استفاده از موسيقي 
و فضا سازي  هاي داستاني و رواني تالش كرده تا حد امكان وضعيت 
روحي و رواني دايانا را به تصوير بكشد. كريستن استيوارت به دليل 
ايفاي نقش پرنسس دايانا در اين فيلم به احتمال زياد كانديداي جايزه 

اسكار بهترين بازيگر زن خواهد شد.

حامدصرافيزادهنگاه
روزنامه نگار - لندن

يكي شدن جشنواره جهاني و ملي فيلم فجر از سال آينده 

تصحیح یک اشتباه

ياوريگانه
روزنامه نگار

محمد خزاعي، رئيس سازمان سينمايي، روزهاي آغازين 
كارش را با تصميم گيري درباره مسائل و موضوعاتي شروع 
كرده كه بحث بر سر آنها در ميان سينماگران و اهل فن زياد است. يكي از اين مسائل كه در سال هاي 
اخير حواشي بسياري راجع به آن وجود داشته، جشنواره جهاني فيلم فجر است كه از سال1393 از 
بخش ملي جشنواره فجر منفك شد و نخســتين دوره آن در ارديبهشت1394 به دبيري رضا داد و 
ششمين دوره آن در خرداد1400 به دبيري محمدمهدي عسگرپور برگزار شد. دبيري 4دوره از اين 
جشنواره از 1395 تا 1398 برعهده رضا ميركريمي بود و اتفاقا بيشترين نقد به اين جشنواره نيز مقارن 
با دبيري وي بود. انتقاد اصلي به جشنواره جهاني فيلم فجر اين بوده كه -برخالف ادعاي گردانندگانش- 
اين جشنواره نتوانست به اثرگذاري و بُردي برسد كه دليل اصلي و ماهوي جداشدنش از بخش ملي 
جشنواره فيلم فجر به شمار مي رفت. از سوي ديگر، بودجه اي كه در اين 6دوره صرف اين جشنواره شده، 
همواره مورد سوال و در واقع پاشنه آشيل آن بوده است. اما روز گذشته خبر رسيد كه با تصميم رئيس 
سازمان سينمايي، جشنواره هاي ملي و جهاني فيلم فجر از سال1401 به صورت يكپارچه و واحد برگزار 
مي شوند. با اين تصميم مي توان اميد داشت كه قدمي براي بازگشت به مسير درست برداشته شود و 
بساط جشنواره اي كه گويا صرفا محفلي بود براي تعدادي از دست اندركارانش برچيده شود و منابع 

سينمايي صرف فربه تر شدن عده اي خاص نشود.

توركويرگرديدرجشنوارهايجهاني
در سال1393 كه جشــنواره جهاني فيلم فجر از بخش ملي جدا و نخســتين دوره آن در تاريخ 5تا 
12ارديبهشت1394 برگزار شد، رئيس سازمان سينمايي حجت اهلل ايوبي بود. سازمان سينمايي در 
آن دوره به اجراي طرح هاي پرسر و صدا و پرهزينه اما بي نتيجه و بي اثر رغبت فراوان داشت. يكي ديگر 
از طرح هاي بي ثمر آن دوره، طرح »مدرسه ملي سينما« بود كه اسفند1393 شروع به  كار كرد و در 
خرداد1398 -بدون آنكه دستاورد مهمي داشته باشد- رسما منحل شد. جشنواره جهاني فيلم فجر هم 
قرار بود جشنواره اي با استانداردهاي جهاني و مهم ترين جشنواره منطقه باشد، اما هر چه اين جشنواره 
پيش تر رفت، مشخص شد به داليل مختلف امكان رسيدن به چنين جايگاهي وجود ندارد، اما مجريان 
اين طرح رضايت نمي دادند كه از آن دل بَِكنند. فيلم هايي كه در اين 6دوره در جشنواره جهاني فجر به 
نمايش درآمدند، فيلم هايي بودند كه نياز به مميزي نداشتند يا كمترين حد مميزي را متحمل شدند. 
گرايش جشنواره به سينماهاي بي دردسر را مي توان در بخشي از پيام دبير جشنواره كه در »كاتالوگ 
سي وششمين جشنواره جهاني فيلم فجر« منتشر شده تشخيص داد: »با نگاه به منطقه اي كه در آن 
زندگي مي كنيم، اين باور وجود دارد كه فيلم هاي متعددي، برآمده از فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي 
غني منطقه، آنگونه كه شايسته و بايسته است در دنيا ديده نمي شود و انعكاس نمي يابد. در همين 
راستا، حركتي جديد آغاز شد و طي ساليان اخير با مكاشفه تيزبينانه در محصوالت باكيفيت توليدشده 
در خاورميانه، آسياي ميانه، قفقاز و آناتولي، جشنواره جهاني فيلم فجر به رويدادي يگانه براي نمايش 

كشف هايي نفسگير و پيشگام در منطقه مبدل شد.« 
واقعيت اين است كه »كشف هاي نفسگير و پيشگام منطقه« چند روز پس از برگزاري جشنواره فراموش 
مي شدند و در خاطر كمتر سينمادوستي باقي مي ماندند. از سوي ديگر، همين نگاه باعث مي شد كه 
گردانندگان اين جشنواره سراغ فيلم ها و چهره هايي بروند كه اساسا توانايي داغ كردن تنور يك جشنواره 
بين المللي را ندارند. مسئوالن جشنواره جهاني فجر در اين 6دوره كوشيدند كه معضل انتخاب آثار را 
با اجراي برنامه هاي جانبي يا دعوت از چند فيلمساز نامدار خارجي جبران كنند. اگر برگزاركنندگان 
جشنواره مي توانستند امكان اكران نخست چند فيلم معتبر را در جشنواره مهيا كنند، ديگر نيازي نبود 
كه روي مسائل فرعي همچون برگزاري كارگاه هاي آموزشي يا تور بازديد از لوكيشن هاي كويري براي 
مهمانان خارجي مانور دهند. جشنواره جهاني فيلم فجر مي خواست در منطقه از رقبايش جا نماند، اما 
به هيچ وجه آمادگي الزم براي برگزاري جشنواره اي جهاني و استاندارد را نداشت و مشخص نبود چه 

آورده اي براي »همه« سينماي ايران دارد.

ادغاميكجشنوارهدوپاره
روز گذشته، اداره كل روابط عمومي سازمان سينمايي و سمعي بصري خبر داد كه با تصميم رئيس 
سازمان سينمايي جشنواره هاي ملي و جهاني فيلم فجر از سال1401 به صورت يكپارچه و واحد 
برگزار مي شوند. محمد خزاعي، معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئيس سازمان سينمايي، 
با اعالم اين خبر گفت: »برگزاري همزمان اين رويداد مهم و راهبردي سينماي ايران در سالگرد 
جشن هاي فجر انقالب اسالمي با هم افزايي ظرفيت ها، قطعا، فرصت هاي كاربردي مضاعفي را 
براي بهره مندي جامعه سينمايي، اقشار مختلف مردم، سينماگران و مهمانان خارجي فراهم 
مي آورد. همه ساله در سالروز انقالب و در پوشش جشن هاي متنوع آن شاهد حضور ميهمانان، 
شخصيت هاي فرهنگي و سياسي و حضور چشمگير رسانه هاي خارجي در كشور هستيم. بديهي 
است با برنامه ريزي هاي دقيق و هدفمند، جشنواره بين المللي فيلم فجر مي تواند از اين مزيت ها 
و فرصت ها بهره برداري كند. سينماي نوين ايران يعني ســينماي پس از انقالب با تمام فراز و 
فرودهايش مهم ترين نقش را در پيشبرد ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايفا كرده و حضور 
مهمانان خارجي و مالحظه بي واسطه آنها از اقبال مردم نسبت به جشنواره فجر و سينما، تصوير 
بي بديلي عليه تبليغات استكبار رسانه اي عليه كشور است و قطعا، اين مزيت مهم بايد مورد توجه 
قرار گرفته و با برطرف كردن كاستي هاي قبلي تقويت شود و ادغام بخش ملي و بين الملل جشنواره 

از اين حيث نيز، قابل  اعتناست.«
رئيس سازمان سينمايي با اشــاره به اثرات جشــنواره جهاني فجر بيان كرد: »بدون شك، 
از مزيت هاي نسبي ايجادشــده و تجارب ارزنده همكاران خوب مان در اين رويداد استفاده 
خواهيم كرد. پيرو بررسي »كارگروه مطالعه و ارزيابي جشنواره ها« و بنا به مطالبه هاي صنوف 
و سينماگران كشور در سال هاي گذشته، سازمان سينمايي به اين جمع بندي رسيده است 
كه 2جشــنواره ملي و جهاني فجر را به صورت يكپارچه تحت عنوان »جشنواره بين المللي 
فيلم فجر« برگزار كند. با كمك همه خانواده سينما و با تعامل گسترده در عرصه هاي ملي و 
بين المللي، جشنواره هاي باشكوه و خاطره انگيزي را همچون سال هاي دور براي رونق و نشاط 

سينما و جامعه تدارك ببينيم.«
رئيس سازمان سينمايي با اشاره به سرلوحه قرار دادن محورهايي چون »خانواده، اخالق، اميد« در دوره 
جديد سينما اظهار اميدواري كرد: »اميدواريم بتوانيم در مسير اعتالي سينماي ملي، »گفت وگوهاي 
ميان فرهنگي«، ايجاد پتانسيل هاي بالقوه براي تبديل شدن به ويترين سينماي خاورميانه، پويايي 
اقتصاد سينما، روزآمدسازي و ارتقاي سطح دانش و بينش سينماگران ايراني از طريق تبادل تجربه با 
سينماگران خارجي، تقويت حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني و... با ترسيم سياست هاي كليدي 

و راهبردي مبتني بر بيانيه گام دوم انقالب گام  برداريم.«

اضافهشدنفيلمهايجديدبهچرخهاكرانشايد
اميدواريبرايزندهشــدندوبارهاكرانهاباشد،
امابهزعمبرخينيزايننوعاكــراننميتوانداز
ترافيكفيلمهايدرصفنمايشبكاهدودراين
ميانبســياريازفيلمهاياازدايرهگردونهاكران
خارجميشونديابهشكلنادرستاكرانخودرا
پشتسرميگذارند.مرتضيشايسته،دبيرشوراي
صنفينمايشازاكرانفيلمهايجديدخبردادهو
زماناكران10فيلمسينماييرااعالمكردهاست،اما
شايستهبهزماناكران»گشتارشاد3«ياهمان
»گشت3«اشارهاينميكند؛درحاليكهقراربود
جديدترينساختهسعيدسهيليهمزمانبافيلم

»قهرمان«نمايشخودراآغازكند.

گشت3درمحاق
دليل عدم اكران اين فيلم از ســوي شــوراي صنفي 
نمايش به سازمان سينمايي ارجاع داده شده، اما دليل 
عدم نمايش فيلم مي تواند حضور يك بازيگر زن در اين 
فيلم باشد؛ بازيگر تازه كاري كه بعد از سريال »پدر« و 
حواشي كه ايجاد كرد، نامش شنيده شد و در سال هاي 
98و 99در فيلم هايي چــون »خوب، بد،  جلف: ارتش 
سري 2« و »گشت 3« بازي كرده است. به نظر مي رسد 
مهاجرت اين بازيگر و زندگــي اش در فضاي مجازي 
باعث شده كه سازمان ســينمايي فعال از اكران فيلم 
جلوگيري كند. با توجه به فروش گشت ارشــاد 1و 2، 
»گشت 3« درصورت اكران مي توانست جزو فيلم هاي 

پرفروش 1400باشد.

چيدماناكرانفيلمهايجديد
قرار است كه 10فيلم سينمايي از 12آبان ماه تا ابتداي 
دي ماه بــه نوبت روي پــرده روند. به گفته شايســته 
فيلم هايي كه قرار اســت پس از »قهرمان« روي پرده 
ســينماها بروند، عبارتند از: » تومان« ساخته مرتضي 
فرشــباف از 12 آبان، »آپاچي« آرش معيريان از 26 
آبان، »شــهر گربه ها« ســيدجواد هاشــمي از 3آذر، 
»آتاباي« نيكي كريمي از 3آذر، »مالقات با جادوگر« 
جمشــيد بهراميان از 10 آذر، »جوجه تيغي« مستانه 
مهاجر از 10 آذر، »بندر بند« منيژه حكمت از 12 آذر، 
»بي همه  چيز« محسن قرايي از 1۷آذر، »تي تي« آيدا 
پناهنده از 24 آذر و »عروســي مردم« مجيد توكلي از 
اول دي ماه. بايد ديد چه تعداد از فيلم هاي باقيمانده از 

جشنواره فيلم فجر به اكران مي رسند.

فروش فيلم ها به روايت آمار

در ســامانه مديريت فروش و اكران فروش سال 1400 
تاكنون حــدود 26ميليــارد تومان با حضــور بيش از 

يك ميليون و 200 هزار نفر تماشاگر ثبت شده است.
تير ماه بود كه فيلم »ديناميت« اكران شد؛ فيلمي كه قرار 
بود شكســت اكران نوروزي را جبران كند. فيلم كمدي 
»ديناميت« را مسعود اطيابي كارگرداني كرده و با داشتن 
بيش از 350سالن ســينما، در 5 ماه گذشــته بيش از 
1۷ميليارد تومان فروش داشته است. به گفته سازندگان 
فيلم، قرار اســت »ديناميت« تا پايان سال اكران خود را 

داشته باشد.

به دليل شرايط كرونايي فيلم هايي كه از ابتداي امسال 
روي پرده رفتند، همچنان در برخي ســينماها در حال 
اكران هســتند، ولي از بين فيلم هايــي كه مدتي قبل 
روي پرده رفتند، فيلم» درخت گــردو« به كارگرداني 
محمدحســين مهدويان نيز 2ميليارد و ۷00 ميليون 
تومان فروخته است. اين فيلم بيش از 250سالن براي 
اكران در اختيار دارد و از ششم آبان سال گذشته اكران 
خود را آغاز كرده است. فيلم هايي چون »تك تيرانداز« 
علي غفاري، »الله« و »مديترانه« هم با توجه به اكراني كه 

دارند نتوانستند فروش خوبي در گيشه به دست بياورند.

از ديگر فيلم هايي كه اكرانش آبان سال گذشته شروع 
شده، »خورشــيد« مجيد مجيدي اســت؛ فيلمي كه 
با داشــتن بيش از 250سالن توانســته يك ميليارد و 

600ميليون تومان فروش داشته باشد.
فيلم »پوست« ساخته برادران ارك هم تاكنون 350 
ميليون تومان فروش داشته و بسياري از سينمادارها 
اميدوارند استقبالي كه مخاطبان در روزهاي گذشته از 
سينماها داشته اند، اكران فيلم هاي جديد گيشه را رونق 
دهد و ميزان فروش فيلم هاي قديمي تر نيز افزايش يابد. 

اين فيلم 150سالن براي اكران دارد.

قهرمان؛شانسجديدگيشه
»قهرمان« اصغر فرهادي از 5آبان ماه اكرانش را در هنر 
شهر آفتاب شيراز آغاز كرده؛ فيلمي كه نماينده ايران در 
اسكار است. اين فيلم توانسته نزديك به 200ميليون 
تومان فروش داشته باشد؛ اين در حالي است كه فروش 
اكران هاي شب در سينما حساب نشده است. اكران فيلم 
از امروز )چهارشنبه( در بيش از 100سالن آغاز مي شود 

كه مي تواند شانس بزرگ گيشه اكران پاييزي باشد.

درخششقهرماندراسپانيا
مطبوعات اســپانيا نمايش فيلم »قهرمان« و حضور امير 
جديدي براي معرفي اين فيلم در جشــنواره وايادوليد را 
به طور گسترده اي پوشش دادند و در بررسي ها و ارزيابي هاي خود از آخرين ساخته اصغر 

فرهادي، فيلم »قهرمان« را از شانس هاي اصلي جايزه اسكار قلمداد كردند.
روزنامه »ال ديا د وايادوليد« در گزارشي با عنوان »تأثير فرهادي با قهرمان بر جشنواره 
فيلم وايادوليد« با اشاره به حضور امير جديدي در مراسم اكران فيلم قهرمان در اين 
جشنواره نوشت: اصغر فرهادي كه يكي بزرگ ترين استادان رئاليسم صوتي و بصري 
محسوب مي شود، در فيلم »قهرمان« داستاني اخالقي را به تصوير كشيده كه در آن 
شخصيت اصلي فيلم به سمت گردبادي از احساسات و پرسش هاي بي پاسخ درباره آبرو، 
جعل دروغ و فريب و رستگاري كشيده مي شود. اين دومين باري است كه اصغر فرهادي، 
كارگردان ايراني با فيلمي در خور و ارزشمند به هفته سينماي وايادوليد بازمي گردد. او 
براي نخستين بار با فيلم »فروشنده« در اين جشنواره حضور يافته و توانسته بود جايزه 

جوانان اين جشنواره را از آن خود كند.
به نوشته اين نشريه چاپ اسپانيا، فرهادي دوباره در فيلم قهرمان روايتي درخشان و 
طبيعي از زندگي در ايران معاصر ارائه داده و اين بار از شــلوغي تهران فاصله گرفته و 
روايت استادانه اي از روابط خانوادگي اغلب شكننده شخصيت هاي فيلمش در خيابان ها 
و كوچه پس كوچه هاي شيراز را در داستاني خاكستري بدون غلبه رنگ سياه يا سفيد، 
ارائه داده است. در اين داســتان فرهادي، تقريبا همه شخصيت ها داراي گذشته اي 
مبهم و رازآلود هستند. اين آخرين فيلم فرهادي، در برگيرنده مضاميني نظير دروغ، 
روايت هايي ماوراي واقعيت در شبكه هاي اجتماعي و آسيب هاي شبكه هاي اجتماعي 
است. »قهرمان« اثري است كه با استادي تمام ترسيم شده و در برگيرنده تنش هاي 

اجتماعي در سطح بسيار بااليي است.
در »قهرمان«، فرهادي، شــخصيت اصلي فيلمش را بر ســر يــك دوراهي اخالقي 

سرنوشت ساز قرار مي دهد و او را وادار مي كند از خود بپرسد، با پولي كه يافته چه كند؛ يا 
پول را بردارد و بدهي اش را بپردازد و از زندان آزاد شود يا اينكه صاحب كيف را پيدا كند. 
تصميم قهرمان فرهادي )رحيم( او را به تدريج وارد ماجراها و داستان هايي با مضامين 
و محتواي كافكايي همراه با فريب، گيجي و درك ناصحيح از وضعيت و دنيای پيرامون 

خود مي كند و درواقع شخصيت اول فيلم فرهادي به ورطه اي بي بازگشت مي افتد.

قهرمان،رحيموكيارستمي
امير جديدي، شخصيت اصلي قهرمان، درباره اين فيلم توضيح مي دهد كه اين 
فيلم درباره يك مرد عادي است كه در وضعيت پيچيده اي گرفتار شده و حوادثي 
براي وي رخ مي دهد كه مي تواند براي همه ما نيز اتفاق بيفتد. به گفته جديدي، 
در اين فيلم خوبي ها و بدي هاي انسان از طريق وضعيتي كه رحيم )شخصيت 
اصلي داستان فيلم( در آن گرفتار شــده به طور آشكاري به تصوير كشيده شده 
است. شخصيت اصلي فيلم )با پيدا كردن پول( متوجه فرصتي كه گيرش آمده 
مي شود، اما قلب و وجدانش او را به مسيري ديگر مي كشاند. در اين فيلم، جنگ 
دروني انســان براي بقا با انجام دادن كارهاي خوب و درست يا انتخاب مسيري 

ديگر به نمايش درآمده است.
جديدي همچنين به اين مســئله اشــاره كرد كه عباس كيارســتمي يكي از 
بزرگ ترين منابع الهام بخش وي بوده اســت. جديــدي در اين باره مي گويد: 
فيلم هاي كيارســتمي را براي نخســتين بار در زمان كودكي و نوجواني ديدم. 
كيارستمي توانسته با آثارش تأثير بسيار زيادي بر كودكان و بزرگساالن بگذارد. 
در ايران، ما به گذشته و بزرگاني كه داشته ايم، خيلي ارج مي نهيم. برايمان خيلي 
مهم است كه با توجه به تجربيات ارزشمند گذشتگان در كارمان پيشرفت كنيم. 
ما بر اين باور هستيم كه مي توانيم خيلي از چيزها را از پدران و بزرگساالن خود 
فرابگيريم. بر اين باور نيستيم كه چون جوان هستيم همه  چيز مي دانيم و نياز 
به يادگيري نداريم. كيارســتمي روح بزرگي داشت و او همچنان نيز بر زندگي 

ما تاثيرگذار است.
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كيوسك

با گذشت 48ســاعت از كودتاي سودان، 
به تدريج نشــانه هاي معناداري از نقش گزارش

رژيــم صهيونيســتي در بازگردانــدن 
نظاميان بر اريكه قدرت در خارطوم نمايان مي شود، آن 
هم پس از گذشت دوســال و نيم از انقالبي كه قرار بود 
قدرت را براي هميشه در اختيار شخصيت ها و احزاب 
سياسي قرار دهد. روزنامه اســرائيل اليوم، نزديك به 
احزاب راست افراطي رژيم صهيونيستي روز گذشته در 
گزارشي به نقل از يك مقام ارشد در دولت نفتالي بنت، 
نوشت: سياست اســرائيل، حمايت از ارتش سودان به 

فرماندهي عبدالفتاح برهان است. 
در اين گزارش آمده اســت: عبداهلل حمدوك، رئيس 
دولت موقت ســودان كه در نتيجه كودتــا از قدرت 
بركنار شــده اســت، از مخالفان عادي ســازي  روابط 
سودان با اسرائيل به شــمار مي آمد. او تالش داشت با 
استفاده از شكست ترامپ در انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا، بحران هــاي مالي ســودان و پرونده دريافت 
كمك هاي مالي اين كشــور از صنــدوق بين المللي 
پول را با روش هايي غير از كســب رضايت اســرائيل 
حل كند. به رغم آنكه سودان در سال 2020 به همراه 
امارات و بحرين توافق هاي عادي سازي  روابط با رژيم 
صهيونيســتي را )با هدف خروج از ليست تروريسم، 
معافيت از بازپرداخت وام هــاي بين المللي و دريافت 
كمك هاي جديــد( امضا كرده، اما برخالف 2كشــور 
ديگر، تا كنون گام هاي عملي براي اجراي توافق مذكور 
برنداشته است. با توجه به حمايت قاطعانه ژنرال برهان 
و ساير رهبران نظامي ســودان از عادي سازي  روابط با 
اسرائيل مي توان حدس زد مهم ترين مخالف اين فرايند 
در خارطــوم، عبداهلل حمدوك، رئيــس دولت موقت 

سودان بوده است.
اســرائيل اليوم همچنيــن به نقل از يوســي كوهن، 
رئيس سابق ســازمان موساد مي نويســد: سودان از 
موقعيت حساس و استراتژيكي براي امنيت اسرائيل 
برخوردار است. عبداهلل حمدوك طي يك سال گذشته 
برخالف فرماندهان نظامي كه خواهان تقويت روابط 
با آمريكا و اسرائيل هســتند، گرايش هايي از نزديكي 
خارطوم به ديگر بازيگران بين المللي نشان داده بود. 
كوهن بدون بيان جزئيات بيشتر در اين باره مي افزايد: 
نمي توان از اســرائيل انتظار داشت دست روي دست 
گذاشته تا بار ديگر ســودان به پايگاهي براي تهديد 
امنيت تل آويو تبديل شــود. كوهن تأكيد كرد: ما از 
ثبات ســودان با رهبري نظاميان و توسعه اقتصادي 
اين كشــور حمايت مي كنيم و در عين حال مخالف 
بازگشت جريانات اسالمگرا به خارطوم هستيم. البته 
نشانه هاي نقش آفريني رژيم صهيونيستي در تحوالت 
اخير ســودان محدود به اين گزارش نمي شــود. روز 
گذشته باراك ريويد، روزنامه نگار مشهور اسرائيلي نيز 
در مصاحبه با شبكه 13 تلويزيون رژيم صهيونيستي 
از افزايش تحركات موســاد در پرونده ســودان پرده 
برداشت. او گفت: موســاد طي 2سال اخير و مشخصا 
پس از انقالب ســودان نقش مهمي در تحوالت اين 
كشور ايفا كرده است. به گفته ريويد »تحركات سياسي 
و ميداني موســاد در داخل خارطــوم طي هفته هاي 

اخير براي همكاري بــا فرماندهان ارتش به شــكل 
قابل توجهي افزايش يافته است.« او در ادامه همچون 
ديگر تحليلگــران و مقامات اســرائيلي تأييد كرد كه 
سياست اين رژيم، حمايت از ژنرال عبدالفتاح برهان 

است.

تقابل آمريكا و اسرائيل در پرونده سودان
طي ســال هاي اخيــر نشــانه  هايي از ناهمســويي 
سياست هاي آمريكا و اســرائيل در برخي پرونده هاي 
منطقه اي نمايان شده است؛ نشــانه هايي كه انتظار 
مي رود با بازگشت حاميان اوباما به كاخ سفيد بيشتر 
شود. به نظر مي رسد تازه ترين مصداق اين اختالفات 
مربوط به ســودان اســت. باراك ريويد، روزنامه نگار 
اســرائيلي مي گويد: يك مقام دولت بايدن در جريان 
سفر اخير يائير الپيد، وزير خارجه رژيم صهيونيستي 
به واشنگتن در پيامي صريح نســبت به فعاليت هاي 
موساد در ســودان ابراز نارضايتي كرده است. به گفته 
الپيد، آمريكا از اسرائيل خواسته از دخالت در سودان 
و بر هم زدن تــوازن ميان احزاب سياســي و نظاميان 
پرهيز كند. با اين حال، روشــن اســت كه ميهمانان 
اسرائيلي، نصيحت آمريكا را چندان جدي نگرفته اند؛ 
چرا كه فعاليت هاي ميداني موساد در سودان )به گواه 
گزارش هاي متعدد رســانه اي( ادامه يافته و فراتر از 
آن، حتي برخي شخصيت هاي امنيتي اين رژيم نظير 
يوسي كوهن با اظهارات خود تلويحا مسئوليت حمايت 

از كودتاچيان را نيز پذيرفته اند.
عالوه بر اين گزارش، واكنش هاي رسمي آمريكا نسبت 
به كودتاي سودان نيز تا كنون معنادار بوده است. براي 
مثال، اين كشور در نخستين اقدام عملي پس از كودتا، 
تمامي كمك هاي مالي به ســودان را به حالت تعليق 
درآورد. ارزش اين كمك  ها كــه براي حمايت از دولت 
نوپاي انقالب تعيين شده بود، بيش از 700ميليون دالر 
در سال است. در بيانيه وزارت خارجه آمريكا آمده است: 
كمك هاي مالي يادشــده براي حمايت از دولت مورد 
تأييد مردم در سودان وضع شده بود. تعليق اين كمك ها 
تا آزادي تمامي بازداشت شدگان و انتقال مسالمت آميز 
قدرت به احزاب سياسي ادامه خواهد داشت. اما در اين 
ميان يكي از نكات قابل توجه براي رســانه ها، سفر روز 
شنبه جفري فلتمن، فرستاده ويژه بايدن به سودان بوده 
است. فلتمن در واقع ســاعاتي پيش از وقوع كودتا در 
خارطوم حضور داشته است. او در جريان اين سفر كوتاه 
مالقات هايي جداگانه با عبــداهلل حمدوك، عبدالفتاح 
برهان و ژنرال حميدتي، رئيس سازمان امنيت سودان 
داشته؛ مالقات هايي كه تقريبا هيچ جزئياتي از محتواي 
آن توسط منابع رسمي منتشر نشده است. با اين حال 
پايگاه تحليلي آمريكايي اكسيوس با اشاره به اين سفر 
در گزارشي مدعي شده ژنرال برهان در جريان مالقات 
با فلتمن او را از احتمال تحرك نظامي قريب الوقوع عليه 
دولت حمدوك مطلع كرده است. در اين گزارش آمده: 
برهان ضمن انتقاد از رويكرد آمريكا در قبال هرج و مرج 
داخلي سودان گفته است اگر اشتباهات دولت حمدوك 
در مديريت داخلي و سياست خارجي كشور ادامه داشته 
باشــد ارتش به صحنه ورود مي كند. براساس گزارش 
اكسيوس، اين اظهارات با مخالفت قاطع فلتمن و تأكيد 
او بر حمايت از دستاوردهاي سياسي انقالب سال2019 
مواجه شده اســت. با اين حال، عمليات كودتا ساعاتي 
پس از خروج فلتمن از خارطوم و ورود او به دوحه آغاز 

شده است.

تالش احزاب براي مقاومت خياباني
درحالي كه نظاميان حامي كودتــا برنامه هاي از پيش 
تعيين شــده خود را يكي پس از ديگري با سرعت اجرا 
مي كننــد، احزاب سياســي به تدريج از روز گذشــته 
بيانيه هايي را براي دعوت از مردم به منظور تشــكيل 
مقاومت خياباني منتشــر كرده انــد. در بيانيه ائتالف 
احزاب و سنديكاهاي ســودان كه نقش اساسي را در 
انقالب سال 2019 ايفا كرده بودند، آمده است: جريانات 
نظامي كه پس از انقالب و به رغم مطالبات مردمي براي 
خروج از قدرت، همچنان در شوراي عالي رهبري باقي 
ماندند، امروز شرايط خارجي و داخلي سودان را براي 
بازتوليد مناسبات پيش از انقالب مناسب ديده اند. در 
اين بيانيه از مردم خواســته شده براي شكست توطئه 
كودتا با حضور در خيابان از دستاوردهاي انقالب دفاع 
كنند. روزنامه العربي الجديد با اشاره به صدور دير هنگام 
اين بيانيه مي نويسد: روشــن است كه احزاب سياسي 
برخالف نظاميان، چشــم انداز روشــني براي مرحله 
كنوني نداشته و فاقد انســجام الزم براي توقف فرايند 

كودتا هستند. 

 گزارش رسانه هاي رژيم صهيونيستي بيانگر حمايت مالي و ميداني موساد از كودتاي ژنرال عبدالفتاح برهان
عليه دولت موقت سودان است

كودتاي صهيونيستي در سودان

نيويورك تايمز در گزارشي مفصل به تضادهاي 
بين نســلي و بين گروهي در جامعه اسرائيل 
پرداخته است. در اين گزارش كه حاصل تحقيق 
ميداني 2خبرنگار اين روزنامه طي 2 ماه گذشته 
است آمده كه اسرائيل از بدو تاسيس، يك جامعه 
پر از تضاد بوده و اين تضادها همچنان پابرجا مانده 
است. از طرفي شكافي ميان اعراب و يهودي ها 
وجود دارد كه روزبه روز عميق تر مي شود. از طرف 
ديگر جامعه يهودي ها خود دچار چنددستگي 
اســت. تفاوت اعتقادي ميان گروه هاي يهودي 
افراطي و الئيك های اســرائيل بسيار به چشم 
مي آيد. فاصله ميان فقير و غني نيز بيشــتر از 

گذشته ديده مي شود.

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

مردم سودان عليه كودتا 

تايوان آماده جنگ با چين؟

اسرائيل و تضادهاي ماندگار

كودتاي ارتش در سودان به مرحله رويارويي 
نظامي با مردم معترض در خيابان هاي پايتخت 
رسيده اســت. روزنامه اينديپندنت نوشته 
كه اين كودتا مسير شكننده حركت سودان 
به سمت تشــكيل يك دولت دمكراتيك را 
ويران كرده و به همين دليل اســت كه مردم 
از نخســتين ســاعات صبح روز دوشنبه به 
خيابان ها آمدند تا شايد بتوانند مانع سقوط 

دولت و قدرت گيري نظاميان شوند. 

وال استريت ژورنال اين سؤال را مطرح كرده 
كه آيا تايوان از نظر نظامي آماده رويارويي با 
چين است؟ اين روزنامه در پاسخ مي گويد كه 
تعداد اندكي از تحليلگــران چنين اعتقادي 
دارند. بودجه نظامي چين 13برابر بودجه نظامي 
تايوان است. چين بيش از يك ميليون سرباز 
دارد. اين در حالي است كه مجموع نيروهاي 
تايوان به حدود 188هزار نفر مي رسد. تعداد 
نيروهاي تايوان طي 10سال گذشته از 275هزار 
نفر به اين تعداد رسيده است. مقايسه قدرت 
نظامي و تكنولوژي هاي مورد استفاده 2 طرف 
نشان مي دهد تايوان به تنهايي توان رويارويي 

با چين را ندارد.

اعتراض هاي خياباني در هائيتي

اعتراض  هــاي خياباني به ناامني و وضعيــت وخيم اقتصادي 
در پايتخت هائيتي همچنان ادامــه دارد. در پي گروگانگيري 
17مبلغ مسيحي آمريكايي توســط يكي از گروه هاي تبهكار 
اهل هائيتي، مردم به خيابان ها آمده انــد تا عليه ناامني هاي 
ادامه دار  و وضعيت بد معيشــتي اعتراض كنند. گروگانگيران 
خواستار دريافت مبلغ 17ميليون دالر باج شده اند ؛ به عبارت 
ديگر، يك ميليون دالر به ازاي هر نفر. هائيتي فقيرترين كشور 
قاره آمريكاســت. وضعيت اقتصادي اين كشور از زمان ترور 
»جوونل مويس«، رئيس جمهور، در 3 ماه قبل و همچنين زلزله 
ســهميگن  ماه بعد از آن، بيش از پيش وخيم شده است. اين 
زلزله بيش از 2هزار كشته داشته و به مهاجرت به سمت خاك 

آمريكا دامن زده است.
AFP, AP :عكس ها  

مناقشه بالروس و اتحاديه اروپا، هفته 
به هفته عميق تر مي شود و با ورود به اروپا

فصل ســرما، پناهجويان درمانده و 
سرگردان در مرز، بايد تا پاي جان براي اين اختالف 
نظر هزينه بدهند. اتحاديه اروپا، مينسك را متهم  
مي كند كه به تالفي تحريم هايي كه اين اتحاديه عليه 
الكساندر لوكاشنكو رهبر اين كشور وضع كرده، عبور 
مهاجران و پناهجويان به لهستان را تسهيل مي كند.

سيل پناهجويان به لهســتان اما با مقاومت شديد 
مواجه است و اتحاديه اروپا مي خواهد راه ورود آنها 

را ببندد.
به  گزارش دويچه وله، اقدامات سختگيرانه لهستان 
وارد مرحله جديدي شده و ورشــو اعالم كرده كه 
نيروهاي مرزي اش را باز هم افزايش مي دهد. وزير 
دفاع اين كشــور در توييتي نوشته است: »ما تعداد 
سربازاني كه از مرز محافظت مي كنند را به 2هزار و 
500نفر افزايش مي دهيم. به زودي، حدود 10هزار نفر 

مراقب خواهند بود تا مرز بسته بماند.«
ســاعاتي پيش از آن، آلمان اعالم كرده بود صدها 
نيروهاي اضافي به مرز لهستان اعزام كرده تا به سامان 
دادن شــرايط پيش آمده در مرز كمك كنند. ورشو 
به خاطر شرايط مرزي وضعيت اضطراري اعالم كرده 
است. وزير كشور آلمان گفته است كه 800پليس به 
لهستان اعزام شده اند و اگر الزم باشد تعداد بيشتري 

هم به كشور همسايه فرستاده خواهند شد.
مهاجراني كه به اميد رســيدن به آلمــان از مرز 
لهستان و بالروس عبور مي كنند، عالوه بر نيروهاي 
نظامي رسمي لهستان كه معموال آنها را به بالروس 
برمي گردانند، بايد مراقب نيروهاي راست افراطي 
باشند كه در مرز مستقر هســتند و با پناهجويان 
برخورد مي كنند. پليس لهســتان در روزهاي اخير 
يك گروه 50نفره مسلح از اين افراد را بازداشت كرده 
است. اين گروه كه »راه سوم« نام دارد، از اعضايش 
خواسته اســت براي منع عبور پناهجويان ازمرز 

تجمع كنند.

بازي سياسي با پناهجويان
در اين ســوي مرز، مقامات لهستان و اتحاديه اروپا 
لوكاشنكو را متهم مي كنند كه در واكنش به تحريم ها 
عليه مينســك،  پناهجويان را به يك سالح عليه 
اتحاديه اروپا تبديل كرده اســت. مينسك به خاطر 
ســركوب معترضان انتخابات رياســت جمهوري 
سال2020 كه مخالفان مدعي هستند با تقلب همراه 
بود، تحريم شده است. به گزارش نيويورك تايمز، يك 
مقام اتحاديه اروپا گفته  كه پناهجويان، از خاورميانه 
و آفريقا مي توانند به راحتي وارد مينسك مي شوند و 
از آنجا ترغيب مي شوند كه از مرز لهستان عبور كنند 

و خود را به آلمان برسانند.
ميشائيل كرچمر، فرماندار ايالت مرزي ساكسوني، 
لوكاشــنكو را به خاطر ايجاد بحران مرزي سرزنش 
كرده و گفته است: »اگر اجازه بدهيم چنين فردي از ما 
اخاذي كند، ديگر به عنوان اتحاديه اروپا موجوديتي 

نخواهيم داشت.«
مقامات در آلمــان، از راه افتادن ســيل مهاجران 
غيرقانوني از »مســير بالروس« به اين كشــور از 
طريق لهستان، به شدت انتقاد كرده اند. تخمين زده 
مي شود كه حدود 5هزار نفر در 3ماه گذشته به صورت 
غيرقانوني از مرز عبور كرده و وارد آلمان شده باشند. 
بيشتر پناهجوياني كه از مسير بالروس وارد آلمان 

مي شوند عراقي، سوريه اي، يمني و ايراني هستند.
لهستان درنظر دارد با 410ميليون دالر هزينه، در مرز 
با بالروس ديوار احداث كنــد. اين تصميم بعد از آن 
گرفته شده است كه گروه هاي بزرگي از پناهجويان، 
سيم خاردارهاي مرزي را كه نيروهاي لهستاني علم 

كرده اند پاره و از آنها عبور كردند.
هورست زي هوفر، وزير كشور آلمان در گفت وگو با 
روزنامه بيلد درباره ساخت اين ديوار گفته است: »ما 
حق مشروع خودمان مي دانيم كه براي جلوگيري از 
ورود غيرقانوني، به اين شــيوه از مرز خارجي خود 
محافظت كنيم.« او به همتاي لهستاني خود پيشنهاد 
كرده است كه 2كشور، گشت هاي مشترك مرز خود 
را افزايش دهند. زي هوفر با اين حال گفته است كه 

آلمان قصد ندارد مرزش با لهستان را ببندد.

قربانيان درمانده
بيشــترين نگراني از اين وضعيت را اما پناهجوياني 
دارند كه در ميان آنهــا زن و نوزاد هم وجود دارد. به 
گزارش دويچه وله، تا حاال 5نفــر از پناهجويان در 
شرايط سخت مناطق مرزي لهستان و بالروس جان 
خود را از دست داده اند. سردتر شدن هوا در مناطق 
جنگلي و دورافتاده مرزي، ممكن اســت خطرات 
پيش روي پناهجوياني كه توســط مقامات 2كشور 
بالروس و لهســتان به هم پاس داده مي شود را بدتر 

هم بكند.
تنها حاميان پناهجويان، گروهــي از فعاالن محلي 
در شرق اوكراين هستند كه شبكه اي براي كمك به 
پناهجويان ايجاد كرده اند. كاسيا، زني كه به صورت 
داوطلبانه به پناهجويان كمك مي كند به دويچه وله 
گفته است: »مثل اين است كه در حال مشاهده يك 
سونامي هســتيم و فقط مي توانيم چند قطره از آن 
را بگيريم و برايشــان كاري كنيم. همه اينها انسان 
هستند اما ما نمي توانيم كاري برايشان بكنيم. آنهايي 
كه در قدرت هســتند مي توانند و بايد كاري براي 

متوقف كردن اين سونامي بكنند.«
بيشتر اين پناهجويان غذا و آب آشاميدني ندارند و 
براي رفع تشنگي،  از آب هاي سطحي جمع شده در 

جنگل استفاده مي كنند.
كاسيا و ديگر فعاالن مدني لهستاني، معتقدند برخورد 
لهستان با اين افراد غيرقانوني است و طبق قوانين 
بين المللي، اين كشــور بايد به آنها پناهندگي بدهد 
نه اينكه آنها را عقب براند. به بيشــتر افرادي كه به 
بالروس مي رسند، گفته مي شــود كه طي 10روز به 

آلمان خواهند رسيد.
فعاالني مانند كاسيا، وقتي كه اين پناهجويان را پيدا 
مي كنند، به آنها پول و غذا مي دهند و به زبان لهستاني 
عبارت »مي خواهم در لهســتان پناهنده شوم« را 
ياد مي دهند. وقتي اين فعاالن مطمئن مي شوند كه 
پناهجويان مي توانند اين عبارت را واضح بگويند، به 
نيروهاي مرزي خبر مي دهند تا به محل بيايند. طبق 
قانون، از همان لحظه كه نيروهاي مرزي پناهجويان 
را بازداشت مي كنند پروسه قانوني پذيرش آنها هم 
شروع مي شود. براساس قوانين بين الملل، به عقب 
راندن پناهجويان، يعني كاري كه در مرز لهستان و 

بالروس انجام مي شود، غيرقانوني است.

نوار رعب آور مرزي
در هفته هاي پيشين، سرگرداني در جنگل، چندان مثل 
حاال مرگبار نبود. خطر جاني، در هفته هاي پيش رو كه 
زمستان سرد منطقه را فرا خواهد گرفت حتي بيشتر 

هم خواهد شد.
لهستان بعد از اعالم وضعيت اضطراري در مرز ، يك 
منطقه ممنوعه به عرض 3كيلومتر و طول 418كيلومتر 
از مرز مشترك با بالروس مشــخص كرده است كه 
به شدت محافظت مي شــود. از وضعيت پناهجوياني 
كه از مرز مي گذرند و وارد اين نوار مي شوند اطالعات 
مشخصي در دست نيســت چون ورود خبرنگاران و 

نهادهاي غيردولتي به آن ممنوع است.
در نظرســنجي هايي كه در ماه هــاي قبل صورت 
گرفته،  مشخص شده بود كه اكثريت مردم لهستان 
با اين اقدام دولت موافق هســتند. با اين حال دولت 
راست گراي لهستان، حدود 4هفته پيش لحن تندي 
را عليه پناهجويان در پيش گرفــت و گفت كه آنها 
تروريســت و كودك آزار  هســتند. اين صحبت ها، 
احتماال به خاطر نگراني از انتقاد از نوار مرزي مطرح 
شــده اند. با اين حال، اين رويكرد افراطي، كاركرد 
عكس داشت و با انتقادهاي زيادي مواجه شد و حتي 
كليساي كاتوليك لهستان هم كه به ندرت از دولت 
انتقاد مي كند زبان به گاليه گشــود. اسقف وژيك 
پوالك، رهبر كليساي لهستان در مصاحبه اي گفت كه 
دولت نبايد پناهجويان را تروريست و آزارگر جنسي 
بخواند و اضافه كرد: »نمي توانيم قبول كنيم كه مردم 
جلوي چشمان ما بميرند.« نهادهاي حقوق بشري در 
گزارش هاي جداگانه اي از بدرفتاري نيروهاي مرزي 
لهستان با پناهجويان و پس فرستادن آنها به بالروس 
خبر داده اند. نيروهاي لهســتاني گفته اند از ابتداي 
ســال2021، از حدود 20هزار عبور غيرمجاز از مرز 

ممانعت كرده اند.

پناهجويان؛ قربانيان اختالف بالروس و اروپا
فرارسيدن فصل سرما،  زندگي را بر پناهجويان سرگردان در مرز بالروس و لهستان  سخت كرده است

   مثلث رياض-ابوظبي-قاهره، حامي كودتا
قدرت نمايي نظاميان سوداني طي 48ساعت گذشته 
با واكنش منفي غرب روبه رو شده است. اتحاديه اروپا 
ازجمله نخستين بازيگران بين المللي بود كه با صدور 
بيانيه هاي تند، از وقوع كودتا در خارطوم انتقاد كرده 
اســت. در اين بيانيه ضمن تأكيد بر ضرورت آزادي 
عبداهلل حمدوك و ساير زندانيان سياسي، از احتمال 
تحريم دولت كودتا توسط اتحاديه اروپا سخن گفته 

شده است.
 از ســوي ديگر آمريكا نيز با اتخــاذ مواضع منفي 
سياســي نســبت به كودتاچيان، كمك هاي خود 
براي ســودان را به حالت تعليق درآورده است. اما 
در سوي ديگر، به نظر مي رســد كشورهاي عربي 
نظير عربستان ســعودي، امارات و مصر از تحوالت 
سودان ناخشنود نيستند. روزنامه االخبار با اشاره 
به بيانيه هاي معتدالنه اين 3كشور درباره تحوالت 
سودان مي نويسد: گزارش هاي موجود نشان مي دهد 
مثلــث رياض-ابوظبي-قاهره كه طي ســال  هاي 
گذشته از تمام كودتاهاي نظامي عليه انقالب هاي 
شهروندان عربي حمايت كرده، اين بار هم در صف 
حاميان ژنرال برهان قــرار دارد. االخبار همچنين 
با اشــاره به رايزني هاي دولت حمدوك با قطر براي 
دريافت كمك هاي مالي مي نويسد: 3كشور عربي 
نامبرده دولت حمدوك را تهديدي براي منافع خود 
در يكي از مهم ترين كشــورهاي مشرف به درياي 
سرخ مي دانستند. عربســتان و امارات پيش از اين 
نيز از كودتاي رهبــران نظامي در مصر و ليبي عليه 

دولت هاي انقالبي حمايت كرده بودند.
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ســال ها پيــش وقتــي  مي شنيديم كه فرزندان مسعود مير
چيني خواهر و بــرادري ندارند و قانــون تك فرزندي، 
ســرزمين اژدهاي زرد را به جهنم زاد و ولد مبدل كرده 
باورش هم سخت بود كه روزگاري در مملكت خودمان با 
ســفره هاي بلند باال و مهمانان قد و نيم قد پيرامونش، 
داشــتن بيش از يك خواهر و برادر و اصــا تولد بچه به 
حكايتي بي انتها و البته غم انگيز بدل شــود. حاال همه 
مي دانيم كه برخی از زوج ها تمايلي به فرزندآوري ندارند 
واگر هم باالخره بتوانند بر مصائب پيش پاي پدر و مادرها 
براي داشتن بچه پيروز شوند از يك فرزند بيشتر خبري، 
نيست؛ همين ها ست كه ســبب شده يك خبر كوتاه 

مانند پتك بر ســر جماعت ايراني كوبيده شــود كه در 
60سال گذشــته ميانگين جمعيت ايراني از 4/8نفر به 
3/8نفر تنزل پيدا كرده است. يعني اينكه هرچند برخي 
خانواده هــا بيش از يــك فرزند دارند، امــا در ميانگين 
سراســري خبري از خواهر و يــا برادر بــراي فرزندان 
خانواده هاي ايراني نيســت. 3نفره مغموم پدر و مادر و 
فرزند در آن 0/8درصد المصب گرفتارند، در آن زير يك 
نفر تا عدد رند شــود و خانواده 4نفره الاقل يك برادر يا 
خواهر را براي هر فرزند دختر يا پسر ايراني تضمين كند.

در پس اين آمارها چيزي كــه بيش از همه نگران كننده 
است فرداست؛ فرداهاي بدون پدر و مادر براي هر فرزند 
و روزگاري بدون يك همخون ديگر. روزگار بدون دايي و 

خاله و عمو و عمه؛ روزگاري كه تصورش هم كافه كننده 
اســت. آمارهاي مركز آمار تأييد كرده كه در بازه زماني 
ســاله هاي 1365تــا 1370ميانگين تعــداد جمعيت 
خانواده هاي ايراني از سال 1335در باالترين حالت خود 
و عدد 5/1نفر در هر خانواده بوده اســت. اما حاال همان 
كودكان دهه شصتي به داليل غيرقابل چشم پوشي قيد 
بچه را زده اند. گفتن از مشكات اقتصادي و بحران هاي 
اجتماعي كار ما، اما راه حلش خارج از اختيار ماست. همين 
يك جمله را همه ايرانيان و به خصوص مسئوالن بايد با 
خود تكرار كنند كه زندگي ايراني و خانواده ايراني بدون 
خواهر و برادر و بستگان نســبي، جهنمي است كه هرم 

آتش آن كم كم حس مي شود...

خانواده 3/8نفري ما

و در تلويزيون هم دعوت مي شد، نكات روانشناسي و مشاوره فاطمه عباسي  يكي از روانشناسان مطرح كه در مطبوعات مصاحبه مي كرد 
مي داد كه مراجعه كنندگان زيادي هم داشت. وی سال گذشته در يك اليو اينستاگرامي 
گاف بزرگي درباره مدرك دانشگاهي اش داد و از آنجايي كه دروغگو فراموشكار مي شود، 
يادش رفت كه قبا گفته بود مدرك دكترايش را از دانشگاهي در انگليس گرفته و بار ديگر 
در اليو اينستاگرام عنوان كرد كه مدركش را از دانشگاهي ديگر دريافت كرده است. اين 
تناقض گويي، يك عده را هوشيار كرد كه ته و توي ماجرا را دربياورند و معلوم شد كه آقاي 
دكتر معروف، هيچ مدركي در زمينه روانشناسي ندارد و اكنون به بزرگ ترين كاهبردار 
روانشناسي ايران معروف شده است. اين دكتر تقلبي و البته در سال هاي زيادي سلبريتي، 
يكي از افرادي بود كه بعد از آسيب رساندن به كلي آدم كه مشكات مختلفي داشتند، 
دستش رو شد. اين روزها البته از اين قسم آدم ها به ويژه در فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي زيادشده است. كساني كه خودشان را مشاور يا روان درمانگر معرفي مي كنند و 
بيماراني كه بدون هيچ تحقيقي بهشان اعتماد مي كنند را نه با حال خوب كه با احوالي 
بدتر در فضاي برخط رها مي كنند. بيش از 5000 ســايت و كانال ارائه دهنده خدمات 
روانشناسي و مشاوره غيرقانوني در كشور شناسايي شده است كه عمدتا با عناوين جعلي 
خود را معرفي كرده اند. در اين ميان اما بيسواداني كه خودشان دچار اختاالت رواني و 
بيماري اند هم هستند كه با عنوان جعلي »تخصص از آمريكا« نظام هاي نظارتي را دور زده 
و سر از رسانه هاي رســمي و ملي در مي آورند و در برخی رسانه هاي رسمي گفت وگو 
مي كنند و ضريب نفوذ خود را در جامعه افزايش مي دهنــد و مردم نيز در دام اين افراد 
مي افتند و آســيب هاي جبران ناپذيري مي بينند. محمدباقر حبي، معاون انتظامي و 
رسيدگي به تخلفات حرفه اي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور مي گويد كه اين 
سازمان با ارائه دهندگان خدمات غيرقانوني حضوري روانشناسي و مشاوره برخورد مي كند 
و پرونده بسياري از اين افراد به مراجع قانوني و نظارتي و دادسراي جرائم پزشكي ارجاع 
شده و در بسياري از موارد درخواست پلمپ مراكز صادر و دفاتر مسدود و حكم محكوميت 
براي اين افراد در شعب مختلف صادر شده است، اما چون اين افراد بي هويت اند هر روز در 
قالب اسمي جديد خود را معرفي كرده و مكان ارائه خدمات خود را دائما تغيير مي دهند و 
تا زماني كه مردم به آنها مراجعه كنند، ترجيح مي دهند با هويت مجازي خدمات خود را 
ارائه دهند. بســياري از اين افراد با مدرك ديپلم حتي كارگاه هاي روانشناسي برگزار 
مي كنند. بعد هم با گرفتن مبالغ باال هزينه هاي بسياري را به مردم تحميل و اسرار آنها را 
فاش كرده و آنها را مورد سوءاستفاده و اخاذي قرار مي دهند. بهتر است بدانيد افرادي كه 
وارد اين حرفه مي شــوند، بايد صاحيت حرفه اي، مدارك مشــخص و دوره كارورزي 
تخصصي را طي كرده باشند، بنابراين به هر كســي اعتماد نكنيد و حتما شماره پروانه 
روانشناس يا مشاوري را كه به او مراجعه مي كنيد، از سايت سازمان نظام روانشناسي و 
مشاوره كشور اســتعام بگيريد يا با معاونت انتظامي سازمان نظام روانشناسي تماس 

بگيريد تا از صحت شماره پروانه  روانشناس يا مشاور  مربوطه مطمئن شويد.

روان برخط

ميليون
معاون فرهنگی و توسعه 
ورزش همگانی وزارت 

ورزش و جوانان گفته: با 
وجود تمام تالش هایی كه 
برای ورزش دانش آموزان 
انجام شده است، ۵/۵ 

میلیون دانش آموز گرفتار 
اضافه وزن هستند و 
البته این آمار مربوط 
به چاقی مفرط است 

اما ما می گوییم )به زعم 
ما( احتماال دچار كم 
تحركی اند و این یعنی 

دانش آموزان ما به اندازه 
كافی ورزش نكرده اند.

5.5

درصد
طبق آخرین آمار اعالم 
شده ۵۴درصد مردم 
ورزش نمی كنند و اگر 

این آمار را دقیق تر درنظر 
بگیریم در واقعیت 

۷۰درصد مردم ورزش 
نمی كنند؛ چراكه ورزش 
باید دو خصلت مداوم 
بودن و منظم بودن را 

داشته باشد تا بتواند ما 
را به بهره كافی در حوزه 

نشاط اجتماعی و سالمت 
برساند.
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رسانه و تعلق خاطر به هويت 

همه  چيز از همين يك كلمــه دو حرفي آغاز 
مي شــود به نام: »من« و امان از همين »من، 
من« كردن ها و »من« شدن ها و »من« گفتن ها 
در گفتار و ادبيات رايــج خيلي ها كه به ظاهر 
انتظار چنين گفتاري از آنهــا نمي رود و امان 
از اين همه »من« كه نيم من هم نمي شــود و  
اي كاش اين دو حرفي ساده به مطالب مهم تر 
ديگري گــره مي خورد، ماننــد محله »من«، 
كوچه »من«، شهر »من«، ايران »من« تا كمي 
احساس تعلق به شهر و كوچه و محله و سرزمين 

مادري بيشتر تقويت مي شد.
بنا بر نظر كارشناســان، مهندسي اجتماعي 
كه رهاورد تعامات اجتماعي است، از طريق 
رسانه هاي نوظهور مي تواند باعث شود تا رفتار 
اجتماعي به حركت هاي اجتماعي ختم شود 
و از آنجا كه در حركت هــاي اجتماعي، نقش 
شبكه هاي اجتماعي پررنگ است، جنبش هاي 
اجتماعي پس از حركت هاي اجتماعي پديد 
مي آيند و مي توانند زمينه ســاز تغيير هويت 
اجتماعي جامعه منجر شوند. صدا و سيما در 
مناسبت محرم و صفر سال 1400 با رويكردي 
جديد به معرفي برخي از آيين هاي عزاداري در 
بين اقوام ايراني پرداخت و 
در انتهاي هر معرفي 
بــا ضرباهنگي زيبا 
و نشــان گرافيكي با 
عنوان »ايــران من« 
برنامه را بــه پايان 
مي رســاند. طبعا 
چنين ابتكاراتي 
با رويكرد ايجاد 
احســاس تعلق 
به ايران اسامي 
و هويــت قومــي 
و قبيلــه اي به عنوان 

ايجاد هويــت اجتماعي در 

بين مخاطبان امري ستودني است.
آيا برنامه ريزان و برنامه سازان و سياستگذاران 
حوزه فرهنگ و هنر و رسانه، همچنان به عنوان 
نيروهاي اثرگذار فرهنگي در تصميم گيري هاي 
كان فرهنگي كشــور لحاظ مي شــوند يا به 
چشــم فرزندي كم توان در مواجهه با توفان 
الكترونيكي مدرن يا قرابت نســبي فرهنگ 
عمومي با آن مماشــات مي شود؟ چرا كه بعد 
از دستاوردهاي درخشان در حوزه نرم افزاري 
و سخت افزاري فرهنگ و هنر و رسانه به صورت 
نســبي كه در اوايل دهه 80شمسي )كمتر از 
دو دهه پيش( صورت پذيرفته، بدنه نخبگان 
منورالفكر حاكميتي و انديشــمندان دور از 
قــدرت و نماينــدگان ادوار مختلف مجلس 
شوراي اسامي همچنان حاضر به پذيرفتن 
قــدرت بي صــداي فرهنگ و هنــر مهجور 
نشده اند. يكي از ويژگي هاي كليدي در مفهوم 
روانشناختي »اثرگذاري«، مشاهده ملموس و 
عيني سود و زيان يك پديده در معرض ديد و 
قضاوت است. در روزگاري كه سيطره اين نگاه 
منفعت  مدارانه به دليل ضعف هاي اقتصادي و 
به تبع آن فرهنگي در كشور حكمراني مي كند، 
به نظر مي رسد به تصوير كشــيدن و معرفي 
آداب و رســوم، برنامه ها و فعاليت هاي كمتر 
شناخته شده اقوام ايراني براي فعاالن فرهنگي، 
انديشــمندان و نخبگان عرصه هاي مختلف 
مي تواند باعث اتفاقات تازه اي در دايره توجهات 

و مداخل تحليلي آنها شود.
در ســال هاي اخير كــه بــا ورود تجهيزات 
خانگي دريافت تصاوير ماهواره ها و راه اندازي 
شبكه هاي فارسي زبان، شاهد تحول هويت، 
ساختار و برنامه هاي رسانه هاي فارسي زبان 
بيگانه و تنوع و تكثر اين شبكه ها بوديم انتظار 
مي رود سياستگذاران حوزه فرهنگ و رسانه 
با شناخت بيشتر و تحليل دقيق از گسترش 
اين شبكه ها و آشنايي به هدف گردانندگان و 
حاميان آنها در استحاله فرهنگي جامعه 
ايراني، راهكار هاي مناسب و قابل دفاع 
متنوعي را در سپهر رسانه اي و فرهنگي 
ايران اســامي طراحي و اجرا كنند، تا از 
شــكل گيري حركت هــاي هنجارشــكن و 
جنبش هاي اجتماعي ساختارشكن جلوگيري 

شود.

زندگي پديا

بي حياطي يا بي حياتي؟
من از بچگــي در آپارتمان  بــزرگ شــده ام. از آن شيدا اعتماد
بچگي هاي ايزوله اي دارم كه زياد به نسل من نمي خورد. 
من نه خاطره بازي در كوچه ها را دارم نه زير و رو كردن 
خاك باغچه و نه كندن ميوه از ســر درخت. تمام اندك 
خاطره هاي من از فضاهاي سبز و باز برمي گردد به پارك 
رفتن و پيك  نيك هاي بچگــي و آن باغچه كوچكي كه 
گوشه تراس بود. براي من اطلسي هايي كه توي حياط 
همسايه طبقه پايين بودند، جادويي بنفش داشتند كه 
عطري مايم را همراهشان مي آوردند. من نمي دانستم 
دست زدن به گلبرگ هاي لطيف اطلسي ها چگونه است. 
من بلد نبودم از درخت باال بروم و هيچ وقت كنار حوض 

ننشستم كه پاهايم را خيس كنم.
بچه هاي حــاال اما بيشترشــان اجبارا اينطــور بزرگ 
مي شوند. در فقدان حياط و كوچه امن در آپارتمان هاي 
كوچك حبس مي شوند و تمام سهم شــان از فضاي باز 
گاهي يك تراس كوچك اســت و يك گلدان. بچه هايي 
كه نمي دانند حياط يعني چه. نمي دانند كه مي شــود 
توپي را آنقدر بلند شــوت كرد كه برود تا بام همسايه و 
نمي دانند كه آسمان سقف ندارد مثل آرزوها و آن چيزي 

كه محدودشان مي كند فقط در خيالشان وجود دارد.
تجربه حياط نداشــتن از تجربه زندگي مي كاهد. ديدن 
حشرات و موجودات زنده و شناختن گيا  هان يك طرف 
حس ايستادن توي باران و لمس كردن برف از روي هر 
پنجره هم يك طرف. حياط باعث مي شــود كه 4 فصل 
سال را بشود از نزديك لمس كرد و شناخت. بهار ديگر 

فقط هفت سين روي ميز نيست. تابستان با صداي وز وز 
زنبورها مي آيد و پاييز يعني انــار و برگ هاي زردي كه 
كف حياط را مي پوشانند. صبح برفي يعني قبل از اينكه 
صبحانه بخوري بايد بــروي برف هاي روي درخت هاي 
حياط را بتكاني كه كمرشان زير بار برف خم نشود. چه 
چيزي مي تواند با تجربه نزديك فصل ها برابري كند؟ در 

كدام پارك مي شود اين لحظه ها را لمس كرد؟ 
خانه هــاي قديمي با حيــاط كامل مي شــدند و جان 
مي گرفتند. خانه هاي امروزي فقط پنجره و تراس هاي 
كوچك را دارند كه چشــم بدوزند به چيــزي كه قبا 
مي شد لمســش كرد. من هنوز حسرت نداشتن حياط 
همراهم هســت. هنوز هم وقتي درختي را مي بينم كه 
در حياط متروكه اي زير بار انارهاي درشت سر خم كرده 
به هيجان مي آيم. هنوز دوست دارم البه الي برگ هاي 
سبز پررنگ درخت نارنج دنبال نارنج هاي رسيده بگردم. 
حسرت هاي كودكي آمده تا بزرگسالي و شده آرزوهايي 
كوچك و كمي غم انگيز. براي اينكه هنوز هم هيچ حياطي 
به كودكي و بزرگسالي من پناه نداده. من برگ هاي زرد را 
از هيچ حياطي جارو نكرده  ام و با انارهاي درخت حياط، 
خورش ناردون نپختــه ام و يك شــاخه از گل رزي كه 
خودم كاشــته  ام توي هيچ گلداني نگذاشته ام. من تمام 
صبح هاي پاييز را از پشــت پنجره به درخت كوچه نگاه 
كرده ام كه حاال ديگر دارد برگ هايش زرد مي شود. بايد 
بدوم و قبل از اينكه رفتگر محل تمام برگ ها را جارو كند 
روي باقيمانده برگ هاي خشك راه بروم و 7 رنگ پاييز 

را روي زمين ببينم.

مان

پاييز خاطره بر ديوار و بهار زندگی در پياده رو... عکس :همشهری  / منا عادل اول آخر

مهدي توكليان

عدد خبر

گرينويچ

حافظ

آن دم كه با تو باشم يك سال هست روزي

وان دم كه بي تو باشم يك لحظه هست سالي

ايسلند ي ها دور ريز غذا ندارند
بــا طــرح جديدي 
كه در ايســلند اجرا 
مي شود، فروشگاه ها 
مــواد خوراكی  را كه 
به آخرين روز تاريخ 
انقضا رســيده اند، به 
صــورت رايــگان به 
مشــتريانی می دهد 

كه از طريق اينترنــت خريد می كنند. به گــزارش اينديپندنت، با اين 
طرح ساالنه 1.3 ميليون محصول رايگان به مشتريان ارائه خواهد شد. 
ايسلند اين طرح را در40 فروشگاه آزمايش كرده است و اكنون آن را در 
سراسر كشورش اعمال می كند. در طول دوره آزمايشی، مشتريان بيش 
از 17هزار محصول را به صورت رايگان دريافت كردند و به طور متوسط 

2.17 دالر در هر سفارش بازپرداخت شد.

توليد انبوه خودرو هاي پرنده
چينــي  شــركت   
 Xpeng ايكس پنــگ
اعام كرد تا 2 ســال 
ديگــر توليــد انبــوه 
خودرو هــاي پرنده  را 
آغاز مي كند. به گزارش 
سايت اينســايدر، اين 
خبر از آن جهت مهم تر 

جلوه مي كند كه قيمت اين خودرو ها زير 157هزار دالر است؛ بنابراين 
بازار هدف آن فقط ثروتمندان جهان نيستند. جالب اينكه به محض اعام 
آمادگي چيني ها براي توليد انبوه اين خودرو، مسئوالن ترافيك در برخي 
كشور هاي جهان براي تنظيم قوانين رانندگي چنين خودرو هايي تشكيل 
جلسه دادند. خودرو هاي ياد  شده، قابليت راندن در جاده هاي عادي را 

دارند و چنانچه راننده تمايل داشته باشد مي تواند با آن پرواز كند.

تقليد آزمون استخدامي از يك سريال
در اندونزی يك روش 
بســيار عجيــب برای 
»كاهــش اســترس« 
داوطلبان شــركت در 
يك آزمون استخدامی 
به اجرا گذاشــته شد. 
دفتر منطقه ای وزارت 
دادگســتری در جاوه 

شرقی به صحنه بازی های سريال كره ای »بازی مركب« تبديل شد و 
ناظران اين آزمون استخدامی نيز لباس های نگهبانان اين بازی را به تن 

كردند و اسلحه های قابی به دست گرفتند. 
كريس مونو، رئيس دفتر منطقه ای وزارت دادگســتری در شرق جاوه 
شرقی می گويد كه اين كار با هدف تغيير جو حاكم بر چنين امتحاناتی 

انجام شده تا استرس داوطلبان كاهش يابد.

آخر مصور
از نگاه كارتونيست ايراني، ماندن در خانه، مطمئن ترين راه

مقابله با كرونا است/ كارتونيست: امامي فرد

خداحافظي 
با يکي از 

عوارض نوشابه 
نوشابه ها سال هاست كه سر ميز 

و سفره غذا كنار ما مي نشينند و 
فقط برخي از ما توانســته ايم به طور 
كامل آنها را از سبدغذايي خود بيرون 
بيندازيم. هزاران عوارض ريز و درشت 
دارند كه فقط يکــي از آنها چاقي يا ابتال 

به ديابت است. اگر دوستدار محيط زيست 
باشيد، با خوردن هر نوشــابه يك عذاب 
وجدان به ساير عذاب وجدان هايتان براي 
نوشيدن اين خوشــمزه خطرناك افزوده 
مي شود و آن هم بطري پالستيکي يا قوطي 
فلزي است كه بايد آن دور بيندازيد. حاال 
مشهورترين شركت توليد نوشابه جهان 
پس  از سال ها  تبليغ براي عرضه توليداتش، 
در بطري هاي صد درصد گياهي، سرانجام 
به وعده اش عمل كرده اســت. يك دهه 
بود كه شركت ياد  شــده از بطري هايي 
اســتفاده مي كرد كه 30درصد آن با 
مواد گياهي تهيه مي شــد، اما اكنون 
70درصد باقي هم بــا مواد گياهي 
ساخته مي شود تا جايي كه تا سال 
2030ميــالدي قرار اســت تمام 
بطري هاي نوشــابه اين شركت با 
منشــاء گياهي تهيه شود. با وجود 
اين، ما مصرف كننده هــا بايد به ياد 

داشته باشيم كه بطري هاي گياهي، فقط 
يکي از هزاران عوارض اين نوشيدني هاي 

گازدار را از ميان مي برد. همچنان مشکالتي 
كه براي ســالمتي ما پيش مي آورند، جرعه 

جرعــه از گلويمــان پايين مــي رود.



با وجود کاوش های انجام شده در بنای باستانی زیگورات سّر و ِسحر چغازنبیل 
 چغازنبیل در استان خوزستان، کاربری برخی کاخ های
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 پیاده راه ها 
یک تیر و چند نشان

در سال های اخیر پیاده راه سازی، به عنوان یکی از اولویت های توسعه شهری، در دستورکار 
بسیاری از شهرهای کشور قرار گرفته است و مدیران شهری و استانی کوشیده اند با اجرای 
چنین طرح هایی، »انسان محوری« را در بافت  شهرها بیش از پیش موردتوجه قرار دهند؛ 
راهکاری که دربرخی کالنشهرهای کشــور، عالوه بر همه مزیت ها، به مثابه ابزاری برای 
شکستن حلقه محاصره ترافیک سنگین خودروهای شخصی پنداشته شد و بسیار هم 

موردتوجه شهروندان قرار گرفت.

ستاره حجتی
خبرنگار

کافی است در محوطه »زیگورات چغازنبیل« درمنطقه تاریخی 
شوش دراستان خوزستان حضور پیدا کنی یا از دامنه دشت به 
این اثر تاریخی خیره شوی، آن وقت است که حیرت، نخستین 
عکس العمل خواهد بود؛ واکنشــی که می تــوان برای »براون« 
)کارشناس نیوزلندی شرکت نفت ایران و انگلیس( در نخستین 
کاوش و کشفش از چغازنبیل تصور کرد.جایی میان خاک و شن 
و کوه و دشت، بنایی چنان عظیم و ســترگ از دوران باستان به 
یادگار باقی مانده اســت که اگرچه در گذشت روزگار، از ۵طبقه 
شگفت انگیزش، بیش از 2طبقه نابود شــده ، اما هنوز چشم هر 
بیننده ای را خیره و ذهنش را مبهوت می کند. شاید همین عظمت 
باشــد که زیگورات را به نخســتین اثر ایران در فهرست جهانی 
یونسکو تبدیل کرده است. چه بســا رازهایی که در دل زیگورات 

نهفته مانده است؛ خوزستان چه گنج ها که در خود نهفته دارد.

چغازنبیل را کجا ببینیم
براساس بررســی های تاریخی انجام شده، زیگورات چغازنبیل 

متعلق به ۱2۵۰سال  پیش از میالد اســت که در جنوب غربی 
ایران، در شهرستان شوش استان خوزستان و در نزدیکی منطقه 
باستانی »هفت تپه« قرار دارد. این سازه در ۳۵کیلومتری غرب 
شهر باستانی شوشتر و ۴۰کیلومتری جنوب شرقی شهر باستانی 
شوش ساخته شده است و به دلیل واقع شدن در غرب رودخانه 
دز، مرز این 2شهرســتان، جزو شهرســتان شوش محسوب 

می شود. 
این بنــای حیرت انگیز که در مســاحتی بزرگ تــر از  2زمین 
فوتبال و در ۵طبقه به شــکل هرم با قائده مربع بنا شده اســت، 
نخستین بار ازسوی »براون«، کارشناس نیوزلندی شرکت نفت 
ایران و انگلیس، در سال ۱۹۳۶ میالدی کشف و طی سال های 
۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳میالدی، مقارن با دوران پهلوی دوم، به وســیله 
»رومن گیرشمن« )باستان شناس فرانســوی( حفاری و از آن 

خاک برداری شد.
اگرچه این اثر دوره عیالمی بیش از ۳هزارســال در دل خاک تا 
حدود زیادی محفوظ مانده بود، اما پس از گذشت حدود ۵۰سال 
از این کشــف، رها کردن بی حفاظت این بنای خشتی - گلی، 
خسارت های زیاد طبیعی و انسانی به آن وارد کرد، به ویژه طبقات 

باالیی دچار فرسایش شدید شده است. 

شگفتی های تصفیه خانه
با وجود همه شگفتی هایی که در ارتفاع ۵2متری و ابعاد وسیع این 
بنا وجود دارد، اما تصفیه خانه این محوطه بیش از سایر بخش ها 

توجه باستان شناسان را به خود جلب کرده است.
تصفیه خانه آب چغازنبیل، در ضلع غربی معبد اصلی قرار دارد. 
این تصفیه خانه با بهره گیری از ظروف مرتبط ســاخته شده و 
قدیمی ترین تصفیه خانه دنیا محســوب می شــود. گیرشمن، 
حفار چغازنبیــل، اعتقاد دارد آب مورد مصــرف تصفیه خانه از 
فاصله ۴۵کیلومتری و توســط کانالی از رودخانه کرخه تأمین 
می شده اســت،. این موضوع درحالی اســت که رودخانه دز، در 
فاصله ۳کیلومتری زیگورات قرار دارد. گریشمن معتقد است که 
تأمین آب چغازنبیل از رودخانه کرخه به دلیل اختالف ارتفاع زیاد 

محوطه این بنا با سطح رودخانه دز بوده است.
طی ۱۰سال گذشــته و تقریبا به صورت مرتب، هرسال این بنا 
مرمت شده اســت، اما حفاظت از این بنا نیز مانند برخی بناها و 

محوطه های تاریخی و فرهنگی کشور، قصه پرغصه ای دارد.

هنوز کاربری بنا را نمی دانیم
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیــل و هفت تپه درباره آخرین 

کاوش ها و مطالعات انجام شده ازسوی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
کشور روی این بنا که از اســفندماه سال گذشته آغاز شده است، 
می گوید: برای ســال ها، بناهای نیمه شرقی محوطه چغازنبیل 
به حال خود رها شده بودند و اقدام های حفاظتی و مرمتی ساالنه 
مانند آنچه زیگورات و معابد اطراف آن را دربر می گرفت، شامل 

حال این بناها نمی شد. 
»عاطفه رشنویی« می افزاید: از آنجا که رویکرد پایگاه، توجه به 
چغازنبیل به مثابه یک شهر باستانی است و همه بناهای موجود در 
آن اهمیت دارد، برنامه خواناسازی کاخ های موجود دراین بخش 

مورد توجه قرارگرفت.
وی با بیــان اینکه کاخ های شــماره2 و ۳ درمحله شــاهی، در 
ضلع شرقی محوطه و در نزدیک حصار بیرونی شهر واقع شده اند، 
ادامه می دهد: رومن گیرشــمن، این بناهــای عظیم را به دلیل 
وســعت و نبود آجرنوشــته ای که همچون بناهای دیگر آن را 
معبدی برای خدایان عیالمی معرفــی کند، آنها را با عنوان کاخ 
معرفی کرده است. این موضوع درحالی است که کاربری این بناها 

همچنان برای ما مشخص نیست.
او اضافه می کند: بناهای موســوم به کاخ های شماره 2 و ۳، در 
زمان گیرشمن، در سال های ۱۹۶۱ و ۱۹۶2، کاوش و به صورت 

مختصر مرمت شدند. امروز با گذشت بیش از نیم قرن از کاوش 
اولیه، مجددا نیاز به خواناسازی دارند. گیرشمن در زمان کاوش 
به آسیب دیدگی شدید این بناها به دلیل وجود مسیل های مختلف 

در اطراف و درون آنها اشاره کرده است.
***

چغازنبیل، عنوان »نخســتین اثر ثبت شــده ایران در فهرست 
میراث جهانی یونسکو« را از آن خود کرده است؛ بنایی که سبک 
معماری و ظرافت ساختش درآن عهد کهن، نه فقط در ایران ویژه 
است، بلکه آن را به اثری منحصربه فرد در تمدن میانرودان و عصر 

شکوفایی عیالم و آشور بدل کرده است.
همین معرفی کوتاه کافی است تا ســاالنه گردشگران زیادی از 
داخل و خارج کشور به این اثر جذب شــوند، اما هرکجا که پای 
گردشگران درمیان باشد، پای زباله و یادگاری نوشت ها نیز به میان 
می آید. اثری که برای هزاره ها، خاک آن را مانند مادری مهربان 
در آغوش گرفت و از گزند باد و باران در امان نگه داشــت، امروز 
مانند بسیاری از بناها و محوطه های تاریخی و طبیعی کشور، در 
محاصره زباله ها قرار گرفته  و از یادگاری هایی پر شده است که نه 
کسی از نگارنده اش به نیکی به یاد می کند و نه اهمیتی به آنچه 

نگاشته می دهد.



پیادهراهها
یکتیروچندنشان

در سال های اخیر پیاده راه سازی، به عنوان یکی از اولویت های توسعه شهری، در دستورکار بسیاری از شهرهای کشور 
قرار گرفته است و مدیران شهری و استانی کوشیده اند با اجرای چنین طرح هایی، »انسان محوری« را در بافت  شهرها 
بیش از پیش موردتوجه قرار دهند؛ راهکاری که دربرخی کالنشهرهای کشور، عالوه بر همه مزیت ها، به مثابه ابزاری برای 

شکستن حلقه محاصره ترافیک سنگین خودروهای شخصی پنداشته شد و بسیار هم موردتوجه شهروندان قرار گرفت.
پیاده راه ها عالوه بر کارکردهایی که در حوزه توسعه شهری دارند، در بخش گردشگری نیز نقش ویژه ای ایفا می کنند و بسیاری از 
طرح های پیاده راه سازی که در شهرهای مختلف کشور اجرا شــده ، توانسته اند زمینه ساز رونق اقتصاد گردشگری شوند و مزیت های 
زیادی برای فعاالن این عرصه به همراه داشته اند. اینها درحالی است که اجرای برخی طرح های این حوزه، به دلیل مشکالتی که برای اهالی و 
کسبه ایجاد کرده، با انتقادهایی نیز همراه شده است؛ چالشی که به نظر می رسد با انجام برنامه ریزی های مناسب و ایجاد زیرساخت های موردنیاز، 
تاحد زیادی رفع خواهد شد و پیاده راه ها می توانند رضایت حداکثری شهروندان را کسب کنند. با توجه به این موضوع همشهری در پرونده ویژه ای، 
مهم ترین طرح های پیاده راه سازی در شهرهای مرکزاستان را معرفی کرده و کارکردها و همچنین میزان رضایت شهروندان را مورد بررسی قرار داده است 

که در ادامه می خوانید.

همشهری در پرونده ویژه ای کارکردهای اساسی طرح های 
پیاده راه سازی در مراکز استان ها را بررسی کرده است

شهری
: هم

س ها
عك

بوشهر
در مرکز اســتان 
بوشــهر، نوارساحلی 
کــه به طول15کیلومتــر 
مناسب ســازی شده است، تنها 
پیاده راه این شهر به حساب می آید. 
طرح های پیاده راه ســازی درمیان انبوه 
مشــکالت ریز و درشــت مدیریت شهری یا 
به مرحله اجرا درنیامده یــا به دالیلی مانند موانع 
قانونی، نیمه تمام رها شده اند که ازجمله آنها می توان 
به پیاده راه ســازی خیابان آزادگان)خیابان فنس( اشــاره 
کرد که باوجود اتمام مراحل عمرانی، به دلیل برخی مشــکالت، 
همچنان بدون استفاده مانده است. سطوح ناصاف، عرض کم، سدمعبر 
مصالح ساختمانی و کاالهای مغازه ها از مشکالت عابران پیاده بوشهر است؛ 
موضوعی که بــا طراحی پیاده راه ها می توان بخش مهمی از این مشــکالت را 

برطرف کرد.

خرمآباد
سال گذشته اداره کل راه و شهرسازی لرستان در قالب طرح بازآفرینی شهری، خیابان 
فردوسی شــهر خرم آباد را به پیاده راه تبدیل کرد. این پیاده راه به طول ۲۲5متر و با 
اعتباری بیش از ۲۰میلیارد ریال اجرایی شده اســت. این درحالی است که عملیات 
اجرایی تعدادی طرح شهری در سال1397 در خرم آباد آغاز شد که عمده این پروژه ها 
در بافت تاریخی شهر و در زمینه بهسازی و پیاده راه سازی بود. یک نمونه از این طرح ها 

در راسته بروجردی ها )خیابان فردوسی( اجرا شده است. 

بندرعباس
پیاده راه حافظ در بافت مرکزی بندرعباس در سال1396 و به منظور سامان بخشی 
و دسترسی آســان به بافت مرکزی و بازار بزرگ بندرعباس، همچنین عبور و مرور 
عابران پیاده و زیباســازی فضای شــهری به طول ۴۰۰متر و عرض ۲۲متر ساخته 
شــد. اگرچه ســاخت  این پیاده راه در ابتدا رضایت شــهروندان را جلب کرد، اما با 
گذشت زمانی کم تر از یک سال، ایجاد ترافیک ســنگین به دلیل مسدود شدن 
همه مســیرهای ماشــین روی منتهی به خیابان حافظ، نارضایتی های 
زیادی ایجاد کرد. بسته شدن پارکینگ ها که امکان دسترسی 
خودروهای خدماتی مانند آتش نشــانی، آمبوالنس و 
حتی ماشــین های جمع آوری زبالــه را محدود 
کرد، نارضایتی زیادی به ویژه ازسوی کسبه 
را به دنبال داشت. همچنین بی توجهی 
به استقرار مبلمان شهری و امکانات 
بهداشتی مانند سطل های زباله، 
نارضایتی شــهروندان را نیز 

درپی داشته است.

ساری
نخستین پیاده راه ساخته شده در مازندران متعلق به شهر بابل است که در خیابان 
35متری فاطری انجام شده اســت. در آمل نیز از اواخر سال گذشته اجرای عملیات 
پیاده راه سازی در هســته مرکزی شهر آغاز شد، اما ســاخت پیاده راه در ساری که 
دست کم از 5سال پیش زمزمه های آن مطرح بود، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. 
دهه فجر 1396 با دســتور ویژه رئیس جمهوری به صورت ویدئوکنفرانس اعالم شد 
که در قالب برنامه ملی بازآفرینی شــهری، همزمان با 8پروژه مشابه دیگر در سایر 
استان ها، خیابان »قارن« ساری در هسته مرکزی این شــهر هم به پیاده راه ساری 
تبدیل می شود، اما چند ماه بعد، یعنی در مردادماه 1397، شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران اعالم کرد به دلیل مغایرت داشــتن طرح این پیــاده راه با ضوابط و 
شــاخص های وزارت میراث فرهنگی و تأثیرگذاری آن در تخریــب بافت تاریخی، 
مصوبه 15بهمن ماه 1396 برای اجرای این طرح در ساری لغو شده و باید درباره آن 
تجدیدنظر شود. از آن زمان تاکنون اقدام مشخصی برای اجرای پیاده راه ساری انجام 
نشده است. ازسوی دیگر کمبود شدید اعتبار و حاشیه هایی در مدیریت شهری ساری 

از همان زمان به بعد سبب شد عمده این پروژه ها عمال به فراموشی سپرده شوند.

ارومیه
اجرای  پیاده  راه ها در ارومیه، به عنوان مرکز استان آذربایجان غربی، هرچند دیرهنگام 
آغاز شد، اما با توجه به رویکرد شهرداری برای جلب رضایت کسبه، اجرای این گونه 
طرح ها با ســرعت پیش رفت و باراندازها و مسیرهای دسترسی خودرویی موردنیاز 
واحدهای تجاری در خیابان خیام، به طول کم تر از 3۰۰متر، اجرایی شد. این پروژه از 
اوایل دهه9۰ شمسی آغاز و درسال1396 به بهره برداری رسید. دلیل عمده شورای 
ترافیک استان و شــهرداری ارومیه برای ســاخت این پیاده راه، توسعه حمل  ونقل 
عمومی، تقویت  نهضت پیاده  روسازی و طراحی نوین مبلمان شهری بود تا شهروندان 
بتوانند در مرکز شهر و در بافت تاریخی به صورت پیاده رفت وآمد کنند. عالوه براین، 
مناسب  سازی شــهر برای نابینایان، معلوالن و سالمندان نیز در اولویت قرارگرفت و 
درمجموع شــهروندان از اجرای پیاده راه در خیابان خیام رضایت نســبی داشتند. 
برهمین اساس از ۲ســال قبل اجرای پیاده راه در خیابان امام خمینی)ره( و به طول 
یک کیلومتر در دستورکار قرارگرفت. با توجه به حجم باالی پروژه پیاده راه سازی در 
خیابان امام خمینی)ره( و مقاومت های صورت گرفته ازسوی کسبه، مدیران شهری 
در ارومیه تصمیم گرفته اند بیش از پیش ایجاد باراندازها و مســیرهای دسترســی 

خودرویی موردنیاز واحدهای تجاری را مورد توجه قرار دهند.

اردبیل
تاکنون در شــهر اردبیل 3طرح ســاخت پیــاده راه اجرا شده اســت. دراین میان 
مســیر پیاده روی در محدوده دریاچه »شــورابیل«، به طول 7کیلومتــر، یکی از 
طوالنی ترین پیاده راه های کشور است که اهداف موردنظر طراحان را در نشاط و ترویج 
ورزش همگانی و سالمت شهروندان به نحو احسن محقق کرده است. این درحالی است 
که در مرکز شــهر ۲پیاده راه، آن هم در بافت تاریخی اطراف بقعه شیخ صفی الدین 
اردبیلی اجرا شده اســت. »پیاده راه شهیدگاه«، به عنوان نخســتین پیاده راه مرکز 
شهر، در محل شهیدگاه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی ساخته شد. این پیاده راه در 
کوچه های »محله عالی قاپو« ساخته و به محل مناسبی برای برگزاری مراسمی مانند 
نماز عیدفطر تبدیل شد. بعد از شهیدگاه، ساخت »پیاده راه عالی قاپو« میان چهارراه 
امام خمینی)ره( و خیابان عالی قاپو در دستورکار شــهرداری قرارگرفت و زمستان 
سال1397 به بهره برداری رسید؛ طرحی که انتقادهایی را به همراه داشت. منتقدان 
این طرح معتقدند این پیاده راه سبب شــده تردد برای افرادی که امکان پیاده روی 
ندارند، به ویژه مسافران و بخشی از گردشگران، با سختی های بسیاری همراه شود، 
اما موافقان می گویند ایجاد مکان عمومی شــهری در نزدیکی اثر تاریخی بقعه شیخ 
صفی الدین اردبیلی، فرصتی برای حضور توأم با آرامش گردشگران فراهم می کند. 
درحال حاضر پروژه پیاده راه سازی دیگری دراین شهر در دست اجرا نیست، اما رینگ 
دوم کمربندی شورابیل در اطراف این دریاچه ساخته می شود که احتمال دارد این 

مسیر به پیاده روی در رینگ دوم شورابیل اختصاص یابد.

کرج
پیاده راه سازی یکی از اولویت های مدیریت شهری کرج، به عنوان مرکزاستان البرز، 
درســال های اخیر بوده  که با هدف اختصاص فضایی بیشتر، مناسب تر و ایمن تر 
برای عابران و محرکی برای توســعه محلی و منطقه ای مدنظر قرار گرفته است. 
پیاده راه مسیر حاشیه باغ ســیب مهرشــهر به طول ۲کیلومتر امکان قدم زدن و 
تنفس در هوای لطیف این باغ را برای مردم منطقه  فراهم کرده است. همچنین در 
سال های اخیر چند طرح پیاده راه سازی دیگر نیز در کرج اجرا شده که ازجمله آنها 
می توان به پیاده راه حاشیه رودخانه کرج به طول یک ونیم کیلومتر، حدفاصل پل 
حامی تا محله خلج آباد اشاره کرد. پیاده راه سازی درخیابان آزادی گوهردشت نیز 
ازجمله طرح های بزرگ مرکزشهر است؛ پیش از این قرار بود این خیابان سنگفرش 
شود تا خودرو از آن تردد نکند، اما مغازه داران به طرح اعتراض کردند. آنان معتقد 
بودند زیرساخت های موردنیاز دراین مســیر اعم از پارکینگ و... آماده نیست و 
این موضوع سبب واردآمدن ضرر و زیان به مغازه داران می شود. اگرچه سرانجام 
این طرح، هرچند با تأخیر، به اجرا درآمد، امــا به دلیل کمبود اعتبارات، هنوز 
به پایان نرسیده است. اینها درحالی اســت که تاکنون 7خیابان اصلی شهر، 
شامل خیابان اصلی رجایی شهر، خیابان المهدی حصارک، خیابان شریعتی 

عظیمیه، محله مصباح، خیابان امیری، چهارباندی مهرشهر و 
خیابان دانشکده برای ایجاد پیاده راه مورد بررسی 

و مطالعه قرارگرفته است.

اصفهان
از سال1396 تاکنون در شــهراصفهان 15کیلومتر پیاده راه سازی انجام شده است. 
دراین شــهر 15منطقه شــهرداری وجود دارد که با احتساب شــهرداری منطقه 
»ناژوان«، به 16منطقه می رسد و در همه این مناطق نیز پروژه های پیاده راه سازی 
درحال اجراســت. اگرچه در مناطق ۲ و 11 این پروژه ها کم تر است، اما در مناطقی 
مانند 6،5،7،8 و 1۰ پروژه های متفاوتی اجرا می شود. این درحالی است که تقریبا در 
تمام شهر، پیاده راه ها درحال ساماندهی برای معلوالن، کم توانان و عموم همشهریان 
است. دراین میان مهم ترین پروژه پیاده راه سازی در سال های اخیر، احیای »دولتخانه 
صفوی« بوده است که قسمتی از آن، خیابان چهارباغ عباسی است. البته این پروژه 
شامل قسمت های دیگری مانند »دروازه دولت« و مسیر های منتهی به چهارباغ هم 
می شود که شهرداری درحال اجرای پیاده راه سازی در آنهاست. هرچند در ابتدای کار 
به دلیل تخریب پیاده راه های فرسوده، برخی از کسبه ناراضی بودند، اما نتیجه بسیار 
رضایت بخش بوده و درنهایت کسبه اســتقبال کردند. این پروژه در قسمت چهارراه 
انقالب اسالمی و مسیرهای دیگر تعریف شده در طرح دولتخانه صفوی همچنان ادامه 
دارد. به دلیل ترافیک موجود دراین مسیر، عملیات مرحله به مرحله درحال پیشروی 
است. شهرداری دراین زمینه با دستگاه های دیگر هماهنگ است و با وجود تغییر در 

حوزه مدیریت شهری، پروژه های پیاده راه سازی با قوت پیگیری می شوند.

قم
طرح پیاده راه ســازی با انتقادهای گسترده کسبه و شــهروندان در قم آغاز شد، اما 
پس از افتتاح فاز نخســت پیاده راه »خیابان ارم«، حدفاصل ســه راه بازار تا ابتدای 
خیابان انقالب اسالمی، ازآن استقبال شــد. به همین دلیل آغاز پیاده راه سازی در 
خیابان انقالب اســالمی از ابتدای این خیابان تا تقاطع »عمار یاســر« با اســتقبال 
کسبه و شهروندان همراه بوده است. این ۲طرح در سال های1398 و 1399 اجرایی 
شده و هم اکنون فاز دوم پیاده راه ســازی خیابان ارم از حرم مطهر تا چهارراه شهداء 
درحال اجراست و شهرداری قم وعده داده اســت این طرح امسال به پایان برسد. با 
اجرای این طرح، انتقال کاالها به مغازه ها محدود شــده و کسبه انتظار دارند برای 
این مسأله چاره اندیشی شود. ازسوی دیگر فعالیت صنف هایی که کاالهای سنگین 
عرضه می کنند محدود شده، اما عرضه کاالهای سبک و سوغاتی رضایت بخش است. 
آرام سازی معبرهای اطراف حرم مطهر در طرح جامع حمل ونقل هم دیده شده، اما 
شــورای ترافیک با اجرای این طرح در بلوار بهار و خیابان اراک موافقت نکرده است. 
البته در طرح جامع میدان شــهید مطهری نیز اجرای پیاده راه پیش بینی شده، اما 

پیاده راه سازی در سه راه بازار و چهارراه بازار مطرح نیست.

رشت
پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی - تاریخی رشت که از 13آبان ماه139۴ آغاز شده 
بود، تغییرات گســترده ای در 3محور خیابان امام خمینی)ره( از دهنه بازاربزرگ تا 
میدان شهدای ذهاب، خیابان ســعدی از دهنه استادسرا تا میدان شهدای ذهاب و 
خیابان شریعتی تا میدان شهرداری رشت ایجاد کرد. این پروژه 11فرودین ماه 1395 
با حضور وزیر وقت راه و شهرسازی افتتاح شــد. این پیاده راه به طول 8/3کیلومتر، 
عنوان یکی از بزرگ ترین پیاده راه های دنیا را به خود اختصاص داده است. کاربری های 
اطراف پیاده راه که بیشتر تجاری بوده اند، با پیاده شدن این مسیر و سهولت رفت وآمد 
در هنگام خرید، رونق دوچندان یافته اســت و کافه ها و اغذیه فروشــی های درون 
فضای شهری هم پرجنب وجوش شــده و مکان هایی جهت نشســتن شهروندان و 
ســپری کردن زمان به وجود آمده اســت. با این حال برخی از بازاریان و کارشناسان 
شهری نسبت به اجرای پیاده راه به دلیل مشکالت مربوط به ترافیک و نبود مسیرهای 
میان بر در محدوده پیاده راه گالیه مندند. در سال های اخیر بارها اجرای طرح زیرگذر 
از زیر محدوده پیاده راه در مسیرهای شریعتی به علم الهدی یا مسیر امام خمینی)ره( 
به سعدی مطرح شده است، اما به دلیل نبود بودجه، انجام نشدن بررسی های فنی و 

تغییر مداوم مدیریت شهری این پروژه اجرا نشده است.

بجنورد
خیابان طالقانی در محدوده مرکزی شــهر بجنورد مرکز اســتان خراسان شمالی، 
چند سالی اســت که از محدوده چهارراه مخابرات تا میدان شهید بهشتی تبدیل به 
پیاده راه شده است. این طرح در راستای کاهش خودرو محوری، تقویت پیاده روی، 
تقویت تعامالت اجتماعی میان مردم و مسئوالن و همچنین ارائه خدمات فرهنگی، 
هنری و اجتماعی به مردم در دستورکار مدیریت شهری بجنورد قرارگرفت. بسیاری 
از برنامه های فرهنگی و اجتماعی شــهرداری در این پیاده راه برگزار می شود و این 
مسیر از بار ترافیک خیابان طالقانی کاسته و باعث تعامل بیشتر شهروندان با یکدیگر 
شده است. جمعه هر هفته نیز برنامه های شــاد و متنوعی در این پیاده راه به همت 
شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی برای شهروندان برگزار می شود که مورد استقبال 
قرارگرفته است. همچنین کارشناسان شــهری معتقدند ایجاد پیاده راه ها و تشویق 

عموم به پیاده روی، در رونق کســب وکار استان نیز نقش مثبتی دارد. شهر 
شیروان و اسفراین در خراسان شمالی نیز ازجمله شهرهایی 

است که در زمینه ســاخت پیاده راه موفق 
عمل کرده اند.
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کرمان
»میدان ارگ« از قدیمی ترین میدان ها در امتــداد بزرگ ترین بازار تاریخی کرمان 
به حساب می آید و سال هاســت که وعده پیاده راه شدن و ســاماندهی آن، ازسوی 
شهرداران مطرح می شود. مسئوالن حتی قول اجرایی شدن طرح را در سال1395 
داده بودند که ســرانجام در فروردین ماه ســال جاری، اجرای طرح به صورت جدی 
آغاز شد. نارضایتی کسبه »خیابان تجلی« از مهم ترین مشکالت موجود در اجرای 
این طرح به حســاب می آید. شورای  اسالمی شــهر کرمان اعالم کرد ه اســت که از 
20شهریورماه به مدت 2ماه، پروژه  خیابان تجلی باید تمام شود. این درحالی است که 
برای آغاز اجرای طرح پیاده راه ســازی درمیدان ارگ و خیابان تجلی، ازسال1399 
با پیمانکار قرارداد بســته شد، اما براســاس گزارش ناظر، این پروژه فقط 20درصد 
پیشرفت داشته که بخش بزرگی از آن نیز مربوط به خاکبرداری بوده است؛ موضوعی 

که نارضایتی کسبه و مردم و حتی تعطیلی برخی مغازه ها را به دنبال داشته است. 

اراک
طرح پیاده راه اراک شامل »خیابان امیرکبیر«، »میدان شهداء«، »خیابان حصار« و 
»میدان ارگ« و نیز ساماندهی و تعریض پیاده روها، پارک حاشیه ای و ساخت خطوط 
دوچرخه رو در خیابان های شهید بهشتی، مخابرات و محسنی و ساخت موزه امیرکبیر 
در میدان شهداست که در بخشــی از خیابان امیرکبیر اجرا شده است. این موضوع 
درحالی اســت که اجرای فاز دوم مطالعات پیاده راه، مانند تهیه نقشــه های اجرایی 
موزه امیرکبیر، آب نماها و نماد های میدان شــهداء، به دلیــل برخی اختالف نظرها 
متوقف شده است. از مهم ترین موانع اجرای این طرح ها، تعریف پروژه های هزینه بر 
و خودرومحور تقاطع های غیرهمســطح، بدون انجام مطالعات کافی و اولویت دهی 
به طرح های غیرفنی است. پیاده راه امیرکبیر مورد استقبال مردم قرار گرفته، اما با 
این حال نحوه اجرا و نوع معماری آن مورد انتقاد بســیاری از شهروندان بوده است. 
به گفته کارشناسان، می توان با درنظرگرفتن زیرساخت ها و خدمات تفریحی مورد 
نیاز شهروندان و همچنین بهره گیری از طرح های زیباسازی، به گونه ای بهتر این فضا 

را برای ایجاد »زیست شبانه« در شهر مورد استفاده قرار داد.

گرگان
اجرای پیاده راه در النگ دره گرگان به منظور ایجاد تفرجگاهی سالم و همچنین ایجاد 
درآمد پایدار برای شهرداری، در شورای شهر دوره چهارم مصوب و طی 5سال گذشته 
در 2فاز اجرا شد. النگ دره از زمان ســاخت جاده آسفالت، یکی از مناطق مهم برای 
پیاده روی و دوچرخه سواری بود، اما هنوز فاز دوم طرح آغاز نشده بود که مسیرچوبی 
700متری فاز نخست به دلیل استفاده از مصالح بی کیفیت و اجرای غیرکارشناسی، 
تخریب شد. چوب های مورد استفاده در پیاده راه از نوع »تراورس« راه آهن با قدمت 
باالی 50ســال اســت و اداره کل منابع طبیعی در آن زمان به جز چــوب راه آهن و 
»نراد«، اجازه نداد از ماده دیگری استفاده شود. از آنجا که چوب راه آهن قطور است 
و زمانی که برش می خورد استحکام خود را از دســت می دهد، کار با آن هم دشوار 
است. درحال حاضر اداره کل منابع طبیعی با جایگزینی چوب های استفاده شده در 
فاز نخســت با چوب »پالس« موافقت کرده، اما هزینه اجرای آن باالست و به دلیل 
اینکه هم شبکه زیرین و هم مسیر پیاده راه باید تغییر کند، حدود 3/5میلیارد تومان 

هزینه دربر دارد.

شیراز
در سال های اخیر و در راســتای توجه به عابران پیاده و سالمت شهروندان در نقاط 
مختلف کالنشهر شیراز، پیاده راه هایی ایجاد شده که بیشتر آنها با استقبال شهروندان 
روبه رو شده اند. این پیاده راه ها که از شرق تا غرب و جنوب تا شمال شیراز جانمایی 
شده اند، از عبور وسایل نقلیه )البته به جز موتورسیکلت( ایزوله شده و محل مناسبی 
برای پیاده روی و ورزش هستند. »پیاده راه سالمت« و »پیاده راه بهشت« 2نمونه از 
مسیرهای شاخص کالنشهر شیراز هستند که مورد اقبال مردم قرار گرفته و پیاده راه 
ســالمت همان طور که از نامش پیداســت، مکانی برای پیاده روی و ورزش است و 
روزانه افراد زیادی در این پیاده راه قدم می زنند. به تازگی مدیران شهری شیراز اعالم 
کرده اند خیابان های دیگری در شــهر، مانند خیابان عفیف آباد، قرار است پیاده راه 
شوند. پیاده راه های مصلی نژاد، حافظیه، زندیه، وکیل، جهاد، دراک، چمران، پارک 
نور، بام شیراز، پارک سایه، وحدت، پارک آبشار و پارک بوستان از دیگر پیاده راه های 

شهر شیراز هستند. 

یزد
 یکــی از برنامه های مهم مدیریت شــهری یزد درســال های اخیــر، اجرای طرح 
پیاده راه سازی و انســان محوری، به ویژه در بافت تاریخی این شــهر بود و نخستین 
پروژه هم در شورای اسالمی شهر دوره چهارم آغاز شــد که پیاده راه سازی باند رفت 
حاشیه میدان امیرچخماق بود، اما درســمت دیگر آن، کسبه همراهی الزم را برای 
پیاده راه سازی نداشتند. از حســینیه بعثت تا حسینیه امیرچخماق نیز به طورکامل 
سنگفرش شــد، اما هنوز خودروها از خیابان قیام که بین این دو حسینیه قرار دارد، 
عبور می کنند. دراین میان پیاده راه سازی درخیابان مسجدجامع، در بافت تاریخی 
یزد، موفق ترین طرح دراین شهر بوده که با اعمال محدودیت های ترافیکی، از ورود و 
خروج خودرو در ساعت های مشخصی از شبانه روز جلوگیری و به یکی از جاذبه های 
گردشگری یزد تبدیل شده است. دومین طرح پیاده راه سازی درشهر یزد نیز در دوره 
چهارم شــورا و در خیابان قیام یزد کلید خورد، اما به دلیل مقاومت کسبه با مشکل 
مواجه شد. این طرح در دوره پنجم به طورکامل اجرا شد، اما کسبه از وضعیت تامین 

پارکینگ برای مشتریان خود گالیه مندند. 

همدان
درسال های اخیر اجرای طرح پیاده راه ســازی در 6خیابان اصلی منتهی به میدان 
مرکزی همدان در دستورکار قرارگرفت، اما تا پایان شورای دوره چهارم اتفاق خاصی 
دراین زمینه نیفتاد و در روزهای پایانی عمر این شــورا، اجرای طرح پیاده راه سازی 
»خیابان بوعلی« به عنوان نخستین طرح، آغاز شد و در مدت کوتاهی به نتیجه رسید. 
این طرح در خیابان اکباتان، به عنوان قدیمی ترین خیابان شهر، که بازار تاریخی را 
در دل خود جا داده و به تپه تاریخی هگمتانه ختم می شــود، اجرا شد. اجرای طرح 
پیاده راه سازی در خیابان بوعلی، به عنوان مرکز توزیع پوشاک و محل تجمع مطب ها 
و مجتمع های پزشــکی، رونق زیادی بــه اقتصاد این خیابان بخشــید، اما به همان 
اندازه در خیابان اکباتان ناموفق بود، چراکه مدیریت شــهری نتوانست به وعده های 
خود مبنی بر اجرای برنامه های فرهنگی - اجتماعی درآن عمل کند. ازطرفی نبود 
زیرساخت هایی مانند پارکینگ طبقاتی و پارک ســوار برای تاکسی ها و اتوبوس ها، 
محله های قدیمی و تاریخی همدان را که حول محور میدان مرکزی شکل گرفته اند، 
به پارکینگ خودروهایی تبدیل کرد که برای انجام کارهــای روزانه خود به میدان 
مرکزی مراجعه می کنند و مدیریت شهری برای رفع این مشکل پارکینگ طبقاتی 
در دل بافت تاریخی ساخت که ثبت جهانی منظر فرهنگی - اجتماعی این شهر را در 

خطر قرار می دهد. 

شهرکرد
شهرکرد، به عنوان مرکز استان چهارمحال وبختیاری، از نبود پیاده راه های مناسب 
رنج می برد. هرچند در سال های اخیر مشکل پیاده روهای فرسوده و کم عرض، به ویژه 
در مرکز شهر، تاحدی رفع شده است، اما همچنان یکی از نارضایتی های شهروندان 
به شمار می رود. در سال1392 شــهردار وقت شــهرکرد از اجرای 5هزارمترمربع 
پیاده راه ســازی دراین شــهر خبر داده و یادآور شــده بود که این عملیات شامل 
تخریب، بازسازي جدول ها و سنگ فرش پیاده روهاي فرسوده است و 800میلیون 
ریال از اعتبارات داخلی شــهرداری به آن اختصاص یافته است. درطول این سال ها 
اصالح و مرمت پیاده راه خیابان حضرت ولی عصر)عــج(، حدفاصل چهارراه بازار تا 
چهارراه حضرت ولی عصر)عج(، پیاده رو جنوبی خیابان سعدی، حدفاصل چهارراه 
امام صادق)ع( تا تقاطع سعدی به حافظ، پیاده رو شــمالی خیابان سعدی غربی، از 
پارک سوار دانش تا چهارراه فردوسی و همچنین از چهارراه حضرت ولی عصر)عج(تا 
چهارراه امام صادق)ع( تاحد زیادی عملیاتی شده است. یکی از مهم ترین نقاط شهر 
که پیاده راه سازی درآن رضایت شهروندان را به دنبال داشته است، »خیابان کاشانی 

شرقی« است و شهروندان با پیاده روی درآن، مدت زمانی را به ورزش می پردازند.

زاهدان
چند سالی است که اجرای طرح پیاده راه سازی در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ 
کشور در دست انجام است. برهمین اساس شهرداری زاهدان نیز به این فرایند توسعه 
و بهسازی شهری پیوسته و درحال اجرای این طرح شهری است. بلوار شهید مطهری 
یکی از نقاط شهری زاهدان است که برای پیاده راه سازی موردتوجه قرارگرفت. این 
طرح شامل مسیر پیاده راه و دوچرخه رو اســت که در بخشی از آن، وسایل ورزشی 
نیز نصب شده است. این پیاده راه همچنین دارای یک ایستگاه دوچرخه نیز هست. 
»پیاده راه بزرگمهر« هم از دیگر پروژه های به بهره برداری رســیده در مرکز استان 
سیستان وبلوچستان است. »پیاده راه بوستان والیت« نیز از دیگر نقاط مورد توجه 
دراین حوزه اســت که درحال حاضر همه برنامه های زیرسازی آن به پایان رسیده و 
طرح در مرحله روسازی اســت. یک پیاده راه هم در پارک بانوان زاهدان در دست 
ساخت است که تاکنون 850متر از کارها انجام شده و 150متر آن باقی مانده است. 
از دیگر پروژه های مورد توجه در حوزه پیاده راه سازی مربوط به پروژه های »چهارراه 
رسولی« و »بلوار بهداشت« است که مطالعات آن انجام و آماده آغاز عملیات است، اما 

تاکنون پیمانکار بومی مناسبی برای اجرای طرح ها انتخاب نشده است. 

مشهد
سال گذشته خیابان های دو سوی »بازار رضا« در شهرمشهد به پیاده راه تبدیل شدند 
و درحال حاضر به جز موتورســیکلت ها که معموال تعدادی از آنان پایبندی چندانی 
به اجرای مقررات ندارند، هیچ وســیله نقلیه دیگری از این معابر عبور نمی کند. این 
2پیاده راه از خیابان 17شــهریور آغاز می شــود و تا میدان »آب« امتداد دارد. این 
پیاده راه ها مزیت های خوبی برای زائران و کسبه این بازار به همراه داشته و کار بازدید 
و خرید را برای زائران آسان تر کرده اســت. این درحالی است که یکی از خیابان  های 
قدیمی مشهد به نام »شاهین فر« که به سوی حرم مطهر رضوی امتداد دارد نیز برای 
ایجاد پیاده راه درنظر گرفته شد. ازسوی دیگر عملیات اجرایی ازجمله سنگ فرش و 
جانمایی نمادها و... نیز دراین خیابان انجام شد، اما به دلیل باال بودن بار ترافیک دراین 
قسمت از شهر و نبود معبر جایگزین، ادامه اجرای آن متوقف ماند. نام 10خیابان در 
مشهد برای اجرای پیاده راه پیشنهاد شده است که اگر مردم و کسبه همراهی نکنند، 
این طرح ها موفق نمی شود. در اجرای پیاده راه، حقوق ســاکنان و کسبه، ظرفیت 
خیابان به لحاظ معبری، وجود بخش هایی مانند اماکن خرید، تفریحی و رستورانی 
و نیز ترافیک خیابان های منتهی به آن محدوده ازجمله نکاتی اســت که باید مورد 

توجه قرارگیرد. 
قزوین

نخستین پیاده راه  شهرقزوین در سال1397 و با اجرای فاز نخست پروژه »دولتخانه 
صفوی« و ممنوع شــدن ورود خودرو به مرکزشــهر، در »ســبزه میدان« افتتاح 
شد. براساس طرح جامع ترافیک قزوین تالش شــد با روش های مختلف، ازجمله 
توسعه فرهنگ پیاده روی، مشکالت ترافیکی این شهر ســامان داده شود، اما نبود 
زیرســاخت های الزم و نبود پیاده راه در نقاط مرکزی شــهر، نقــش پیاده روهای 
قزوین را در تعدیل ترافیک کم رنگ کرد. وسعت پروژه پیاده راه سبزه میدان قزوین 
31هزارمترمربع اســت که در 21زیرپروژه تعریف شده است و ساماندهی و طراحی 
عرصه و میدان، مســیرهای پیاده و سواره ضلع شمالی ســبزه میدان، ساماندهی 
مسیرهای پیاده و سواره ضلع جنوبی و بدنه های شمالی، شرقی و غربی ازآن جمله 
است. قرار بود پروژه پیاده راه سازی در خیابان خیام انجام شود، اما این طرح، مصداق 
بارز یک پروژه نافرجام در حوزه پیاده راه سازی و ترویج فرهنگ پیاده روی در قزوین 
بود. در سالهای اخیر تنها »پیاده راه ســالمت« در شمال شهر قزوین ایجاد شده که 

بیشتر به عنوان یک تفرجگاه و محلی برای ورزش شناخته می شود.

زنجان
نخســتین و تنها پیاده راه شــهر زنجان در ســال1397 به طول 900متر از میدان 
انقالب اسالمی تا سبزه میدان به بهره برداری رســید که به »پیاده راه سبزه میدان« 
معروف اســت و نزدیکی آن به مکان های تاریخی، مانند موزه مردان نمکی، عمارت 
دارایی و بازار سنتی، برای شهروندان و گردشگران لذت بخش است. در هر دوطرف 
پیاده راه فروشگاه های زیادی با محصوالت پوشاک، کیف و کفش و و سوغات وجود 
دارد. یکی از مشــکالت این پیاده راه، صدور کارت تردد برای برخی خودروهاست 
که امنیت روانی کســبه و شــهروندان را ســلب کرده و پیاده راه تبدیل به محل 

پارک خودرو و موتورســیکلت شده اســت. 2 نوع کارت برای تــردد دراین 
مکان صادر و توزیع شده اســت که تعداد زیادی از آنها ازســوی سازمان 

حمل ونقل شهرداری صادرشــده و تعدادی نیز به هیأت امنای بازار 
داده شده اســت، اما اطالعی از تعداد آنها وجود ندارد. کســبه 

هرچند ابتدا از این طرح ابراز نارضایتــی می کردند، اما با 
ســاماندهی محل و رونق این پیاده راه تاحدود زیادی 

از نارضایتی آنها کاسته شده است. درحال حاضر 
پروژه نیمه تمامی در حوزه پیاده راه ســازی 

در شــهر زنجان وجود ندارد، اما اجرای 
پیاده راه جدید در دســت بررسی و 

مطالعه است.

ایالم
یکی از مهم ترین پروژه های پیاده راه سازی در ایالم، پیاده راه طالقانی است که طرح 
آن درسال1394 در شورای ترافیک استان به تصویب رسید و سال1397 شهرداری 
ایالم این طرح را به اجرا درآورد. به گفته مدیران شهری ایالم، هدف از اجرای پروژه 
پیاده راه سازی درخیابان آیت اهلل طالقانی، حفظ هویت مرکز شهر، کاهش بار ترافیکی 
آن، کمک به حفظ محیط زیست، افزایش تعامالت اجتماعی، کمک به رونق بازار و 
ایجاد فضای با نشاط برای شهروندان بود. با اینکه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان ایالم همان سال اعالم کرد که خیابان طالقانی حلقه اتصال شرق به شمال و 
غرب شهر ایالم است که با پیاده راه کردن آن عمال پل ارتباطی شرق به شمال و غرب 
شهر ایالم قطع می شود و خیابان والیت، یکی ازخیابان های مجاور خیابان طالقانی 
به دلیل نداشتن ظرفیت و نداشتن پیاده رو با تغییرات حجم ترافیک در فصل پاییز و 
زمستان پاسخگوی تردد وسایل نقلیه نبوده و دسترسی ساکنان محل برای دستیابی 
به محل سکونت خود با مشکل مواجه می شود، اما این طرح به اجرا درآمد و تبدیل به 

یکی از پیاه راه های اصلی شهر شد. 

سمنان
پیاده راه امام خمینی)ره( ســمنان یکی از طرح های مهم شــهرداری این شهر بوده 
که طی ســال های اخیر بارها از آن سخن گفته شــده بود و باالخره از سال1399 
عملیات اجرایی آن آغاز و مردادماه امســال به بهره برداری رسید. این پیاده راه که 
در هسته مرکزی شــهر قرار گرفته، تقریبا به صورت کامل اجرا شده و اکنون برخی 
مسائل مانند ممنوعیت تردد خودروهای کسبه یا خودروهای باری برای جابه جایی 
محموله های متعلق به کسبه، به عنوان یک چالش  مهم مطرح است. از یک سو کسبه 
خواهان برقراری تردد خودروها هستند و ازســوی دیگر برخی شهروندان معتقدند 
تردد خودروها در پیاده راه ســنخیتی با هویت پیاده راه ندارد. مســئوالن ســمنان 
می گویند بازگشایی این پیاده راه باهدف مشخص شدن نیازها و مشکالت آن انجام 
شده اســت و هنوز نباید این پیاده راه را کامل دانســت. برای رفع مشکل رفت وآمد 
شهروندان دراین پیاده راه پس از انجام خریدهای مدنظر و رسیدن به خیابان اصلی یا 
پارکینگ نیز مقرر شد که خودروهای عمومی به صورت موقت از پیاده راه تردد کنند 
تا جابه جایی شهروندان انجام شــود، اما با تهیه 2دستگاه »ون برقی« برای فعالیت 

دراین پیاده راه، تردد خودروهای عمومی هم ممنوع می شود.

کرمانشاه
سال گذشته پروژه پیاده راه پارکینگ کرمانشــاه )خیابان اجاللیه( به طول 230متر، 
ازسوی شهرداری کلید خورد و حدود 6میلیارد تومان هزینه شد. این منطقه یکی از نقاط 
کور ترافیکی کرمانشاه است که با محدودیت های ایجاد شده برای خودروها، ترافیک این 
نقطه ساماندهی شده است و تردد مردم دراین نقطه به راحتی انجام می شود و به فضایی 
دلنشین تبدیل شده است. ایجاد مبلمان شهری، کاشت درخت و سرویس های بهداشتی 
از ویژگی های این پیاده راه است. ازسوی دیگر طرح پیاده راه سازی خیابان مدرس نیز 
قرار بود سال گذشته کلید بخورد که با درخواست کسبه، اجرای آن به تعویق افتاد. این 
طرح قرار بود  در 2فاز، حدفاصل میدان آزادی تا چهارراه مدرس و از چهارراه مدرس تا 
میدان انقالب اسالمی به طول هزارو 800متر از ابتدای بهمن ماه امسال اجرا شود. قرار 
است نخستین عملیات اجرایی این پروژه، آماده سازی معبرمدرس و ساخت ایستگاه 
برای استفاده از اتوبوس های BRT باشد که 6 ایستگاه به سمت چهارراه مدرس و 6 
ایستگاه هم به سمت میدان آزادی ساخته خواهد شود. در مرحله نخست این طرح، قرار 
است ممنوعیت تردد برای وسایل نقلیه شخصی و تاکسی اعالم و حمل ونقل عمومی 

صرفا ازطریق ناوگان اتوبوسرانی انجام شود.

سنندج
حدود یک ســال قبل، پیاده راه  فردوســی با هزینه ای درحدود 100میلیارد تومان 
با طول 590متر و عرض 24متر افتتاح شــد. مطالعات اولیه ایــن طرح که یکی از 
کلیدی ترین محورهای ارتباطی سنندج است، حدود 10سال پیش انجام شد و اواخر 
سال1399 به بهره برداری رسید، اما ازنظر شهروندان، طرحی که قرار بود جاذبه ای 
برای رونق گردشگری باشــد، به پاتوقی برای دست فروشان تبدیل شده  است. طرح 

پیاده راه تاریخی و فرهنگی محله »آغه زمان« ســنندج نیز به عنوان 
نخستین طرح بازآفرینی شهری در محله های تاریخی کردستان 

به طول 350متر، در2مرحله درحال اجراست که برای مرحله 
نخســت آن حدود 40میلیارد ریــال اعتبار اختصاص 

یافته اســت. محلــه »آغه زمان« ازنظــر تاریخی، 
جزو 5محله اصلی سنندج محسوب می شود 

و قرار است خیابان »شــهید نمکی« به 
سرای تاریخی »ولیدی« وصل شود. 

همچنین یک مــورد از منازل 
تاریخی این مســیر     در 

دستورکار قرار دارد.

تبریز
پیاده راه ســازی در شــهر تبریز، به عنــوان مرکز اســتان آذربایجان شــرقی و 
پرترافیک ترین شــهر اســتان، از اوایل دهه80 شمســی و با پیاده راه سازی در 
»خیابان تربیت« آغاز شد. دراین میان تاکنون طرح های متعدد پیاده راه سازی در 
شورای ترافیک استان مصوب شده و قرار بود در سال های نخست دهه90، خیابان 
جمهوری اسالمی، به عنوان اصلی ترین خیابان در مرکز شهر، تبدیل به پیاده راه 
شود، اما این موضوع به دلیل منتهی شدن بیشتر خیابان های تبریز به منطقه بازار 
و خیابان جمهوری اسالمی، با مخالفت کسبه و البته پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان مواجه شــد، چراکه معتقد بودند با اجرای این طرح، عمال مرکزشهر قفل 
می شود و امکان تردد و تجارت از بین می رود. با این حال شورای ترافیک استان 
پیشنهاد تعیین مســیرهای جایگزین را برای رفع این مشکل ارائه داد و اجرای 
پیاده راه در »خیابان ارک« تبریز را نیز مصوب کرد که در ابتدای سال گذشــته 
این خیابان به پیاده راه تبدیل شد، مشــروط به اینکه مسیری موازی برای عبور 
خودروهای امدادی و خدمات رسان درنظر گرفته شود. بخش شرقی تبریز و کوی 
حضرت ولی عصر)عج( نیز شاهد تبدیل شدن تدریجی به پیاده راه است و بخشی از 
»خیابان شهریار« در کوی حضرت ولی عصر)عج( هم از 3سال قبل پیاده راه شده 

و استقبال شهروندان و کسبه را به دنبال داشته است.

بیرجند
تنها معبری که در شهر بیرجند؛ مرکز استان خراسان جنوبی، به عنوان پیاده راه 
مورد بهره  برداری قرارگرفته، پیاده راه بلوار جمهوری اسالمی است. سنگفرش ها 
و فضاسازی محیطی مناسب، نمادهای ویژه، نورپردازی و ایجاد فضای سبز زیبا 
به گونه ای دراین مسیر طراحی شده تا شهروندان و گردشگران بتوانند از فضای 
زیبای آن استفاده کنند. مرحله نخست اجرای این طرح، از میدان امام خمینی)ره( 
به سمت سه راه اسدی، سال گذشته به پایان رسید و در مرحله بعد، اجرای پیاده راه 
از میدان آزادی تا میدان امام خمینی)ره( و ســپس از ســه راه اسدی تا میدان 
امام حسین )ع( اجرا می شود. پیاده راه جمهوری به طول حدود 5کیلومتر، نقطه 
اتصال بین بازار اصلی شهر بیرجند و معبر بلوار جمهوری اسالمی است که از میدان 
امام خمینی)ره( آغاز و تا سه راه اسدی امتداد دارد. دراین میان یکی از مهم ترین 
دالیل تأخیر در اجرای چنین طرح هایی کمبود اعتبارات موردنیاز عنوان می شود.

اهواز 
مهم ترین طرح پیاده راهی اهواز را می توان پیاده راه خیابان نادری دانست. طرح 
ساماندهی و بهسازی این خیابان، به عنوان یکی از شاهراه های اهواز، برای تغییر 
چهره نازیبا، آشفته و به دور از اصول معماری آن اجرا شد و با افتتاح پروژه بهسازی 
خیابان نادری در بهمن ماه1393، خیابان نادری غربی به عنوان پیاده راه درنظر 
گرفته شد. برای بهسازی ضلع غربی خیابان نادری 40میلیارد ریال هزینه شده 
بود. بعد از پیاده راه شــدن این خیابان عمال پل چهارم اهواز بالاســتفاده یا کم 
استفاده و ازسوی دیگر سواره رو این خیابان با 14متر عرض عمال بالاستفاده شده 
بود. به همین دلیل بعد از 5سال شــهرداری اهواز این مسیر را برای خودروهای 
عمومی بازگشایی کرد و پیاده راه های این خیابان به عرض 12متر باقی ماند. در 
پروژه دیگر پیاده راه سازی از سال1398 قرار شد مسیر تردد خودرویی پل سفید 
قطع و شبیه سی وسه پل اصفهان مسیر پیاده راه شود؛ پروژه ای که هنوز به نتیجه 
نرسیده اســت. منطقه عامری اهواز هم به عنوان یک منطقه تاریخی، چند وقتی 
است میزبان طرح های عمرانی کف سازی و پیاده روسازی شده، اما فعال خبری از 

پروژه های پیاده راه سازی جدید نیست.

یاسوج
یاسوج، مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد، چند ســال پیش شاهد بهره برداری 
نخستین مسیر پیاده راه ورزشی بلوار امام خمینی )ره( به عنوان مسیر تردد ایمن 
و آسان شهروندان بود که در مدت 2ماه اجرا شد. سال1398 هم خبر رسید که 
طرح  پیاده راه خیابان آیت اهلل طالقانی شهر یاسوج به تصویب رسیده و با اصالح 
و بررسی عمیق تر ازسوی مشــاور و مجری طرح اجرا می شود. این خیابان یکی 
از خیابان های پرتردد و پرترافیک شهری در یاســوج و از مسیرهای منشعب از 
میدان اصلی شهدای هفتم تیر است که بسیاری از مراکز تجاری و صنوف 
مختلف در این خیابان با نماد های سنتی و قدیمی تجمیع شده اند. 
خیابــان طالقانی همچنین از مســیرهای اصلــی راهپیمایی 
در مناسبت های مختلف اســت. اعضای شورای ترافیک 
استان 2چالش اساســی فراروی عملیاتی شدن این 
طرح را شــامل وجود معارض ها دراین خیابان و 
همچنین نبود جایگزین مناسب برای کاهش 
بار ترافیکی در خیابان های منشــعب از 
میدان هفت تیر عنــوان کردند این 

طرح هنوز اجرایی نشده است.
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  خطر فرونشست زمین را جدی بگیریم
مسئوالن استان خراسان شمالی اخیرا اعالم کرده اند که 8دشت از ۱۱ دشت خراسان شمالی 
به دلیل تبعات ناشی از اضافه برداشــت آب و همچنین گسترش خشکسالی، بیش از گذشته 
درمعرض فرونشســت زمین قرار گرفته اند. این موضوع سبب نگرانی بسیاری از مردم استان 
شده اســت و باید با سیاست گذاری درســت، دراین زمینه چاره اندیشی کرد. به نظر می رسد 
تاکنون اراده محکمی برای مقابله با فرونشست زمین دراین استان وجود نداشته است، اما باید 
هرچه زودتر این بحران را باور کنیم و همه دستگاه های مسئول برای مدیریت این بحران پای 

کار بیایند.
علیرضا طالب از بجنورد

   مشکل آب آشامیدنی 
حدود ۵ماهی می شود که شــهروندان بانه ای با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند. 
متأسفانه ما که به این وضع عادت کرده ایم، اما تکلیف مسافرانی که به این شهر سفر می کنند 
چیست؟ این موضوع درحالی است که مسئوالن اداره آب وفاضالب هم اعالم کرده اند که این 
مشکل تا 2ماه دیگر به قوت خود باقی است. لطفاً مشکل ما را به گوش مسئوالن آبفا برسانید تا 

شاید چاره ای بیندیشند. این وضع به گردشگری بانه هم آسیب وارد می کند.
سوران قادری از بانه در استان کردستان

صدای همشهری

محمد بلبلی
خبرنگار

زعفران یکی از محصوالت استراتژیک استان 
خراسان جنوبی محسوب می شود که فعاالن 
این عرصه همواره با مشــکالت بسیاری در 
زمینه عرضه محصوالت خود به بازار مواجه بوده اند؛ وجود 
دالالن و صادرات بدون برنامه و همچنین نبود اتحادیه، 
زمینه ســاز ایجاد شــکاف میان تولیدکننــدگان و بازار 
شده است.تصور رایج این است که کشاورزانی که در زمینه 
تولید زعفران فعالیت می کنند، قاعدتا باید وضعیت مالی 
مناسبی داشته باشــند، اما واقعیت این است که هیچ گاه 
این گونه نبوده و حاصل زحمات آنان در بیشــتر مواقع، 
ازسوی دالالن از بین رفته اســت. براین اساس نظارت و 
کنترل بر بازار این محصول، می تواند برای خراسان جنوبی 
و حتی کشور سود بســیار خوبی به همراه داشته باشد و 

زمینه ساز ایجاد اشتغال و ارزآوری بیشتری شود.

 اجرای طرح خرید حمایتی
مدیر تعاون روستایی استان خراسان  جنوبی دراین زمینه 
به خبرنگارهمشــهری می گوید: قیمت زعفران در یک 
ســال اخیر ثابت بوده و تنها افزایش قیمت، مربوط به 
اول ماه محرم امسال می شود که زعفران افزایش قیمت 
۱0درصدی پیدا کرد. این درحالی اســت که قیمت این 

محصول همواره در بازار دچار نوسان است.
»وحید ضیائیان احمدی« می افزاید: امســال نیز مانند 
سال های گذشته، برنامه ها حمایتی مناسبی برای فروش 
این محصول در نظر گرفته شده است. در 2سال گذشته 
اداره تعاون روستایی خراســان  جنوبی این محصول را با 

قیمتی درحدود 20درصد باالتر از قیمت بازار از کشاورزان 
خریده که این اقدام در قالب »خرید حمایتی« ازســوی 
دولت انجام شده است. امســال نیز براساس رایزنی های 

انجام شده، برنامه خرید حمایتی اجرا می شود.
وی ادامه می دهد: همه  ساله برنامه های حمایتی و کنترل 
بازار در استان اجرا می شــود، اما کشاورزان کم تر از این 
برنامه ها استقبال می کنند. سال گذشته 2محصول نگین 
و پوشال مرغوب زعفران به شکل حمایتی خریداری شد. 
قیمت هر کیلوگرم نگین در بازار ۱۱میلیون تومان بود که 
ما به قیمت ۱3میلیون تومان خریداری کردیم. همچنین 
قیمت هر کیلوگرم پوشال مرغوب، 9میلیون تومان بود 

که به قیمت ۱۱میلیون تومان خریداری شد.
ضیائیان احمدی با بیان اینکه دراین طرح، محصوالت همه 
افرادی که به اداره تعاون روستایی مراجعه کردند خریداری 
شد، اظهار می کند: در بعضی مواقع خود کشاورزان از این 
شرایط استفاده نمی کنند، به این امید که شرایط بازار بهتر 
می شود. این موضوع درحالی اســت که در 2سال گذشته 
به دلیل همه گیری ویروس کرونا، شرایط بازار تغییری نکرد. 

 حضور ضابطه مند واسطه ها
وی ادامه می دهد: حضور واســطه ها در بازار الزم است. 
به عنوان مثال در بازار زعفران ساالنه حدود 700میلیارد 
تومان گردش مالی وجود دارد. با این شــرایط دولت به 
تنهایی نمی توانــد این بازار را کنتــرل کند و به حضور 
واسطه ها نیاز دارد، اما این افراد باید ساماندهی شوند و با 

برنامه از پیش تعیین شده در بازار فعالیت کنند.
ضیائیان احمدی تصریح می کند: تعدادی از این واسطه ها، 
تجاری هستند که به شیوه قدیمی تجارت می کنند و سود و 
زیان فروشنده را درنظر می گیرند، اما درمیان واسطه ها افراد 

فرصت طلبی نیز حضور دارند که از شــرایط سوءاستفاده و 
حاصل زحمات کشــاورزان را به قیمت نــازل خریداری 
می کنند؛ مشــکل بازار فعالیت این گونه افراد فرصت طلب 
اســت.وی می افزاید: فعالیت اداره تعاون روستایی و دولت 
باید در حاشیه بازار باشــد که نه کار تجار را دچار اختالل 
کند و نه اینکه به دالالن فرصت سوءاستفاده بدهد. دراین 
بخش تا حدود زیادی موفق عمل کرده ایم و درشرایط سخت 
کرونایی، با انجام خریدهاي حمایتی، بازار زعفران به صورت 

قابل توجهی کنترل شده است.

 ضرورت ایجاد تعامل مناسب
مدیر تعاون روستایی استان خراسان  جنوبی با تأکید بر 
ضرورت ایجاد تعامل مناسب میان دستگاه های اجرایی 
مربوط و تولیدکننــدگان، اظهار می کند: ســندیکا یا 
اتحادیه ای منسجم و قوی وجود ندارد که همه براساس 
قوانین تدوین شــده در بازار فعالیت کننــد. به همین 
دلیل معموال زعفران با ایجاد بازار کاذب ازسوی عده ای 
سودجو، از کشاورزان با قیمت نازل خریداری و در شهرها 
و کشورهای دیگر به قیمت بسیار باال فروخته می شود. 
درحال حاضر زعفران خراسان جنوبی کم ترین قیمت را 
در بازار دارد، چراکه به راحتــی و بدون وجود مقررات از 
کشاورزان خریداری و به کشورهای دیگر صادر می شود.

ضیائیان احمدی همچنین می گوید: هنوز تنوانســته ایم 
سامانه ای را راه اندازی کنیم که زمینه ســاز ایجاد تعامل 
مناسب میان همه افراد مرتبط با زعفران شود. تا زمانی که 
میان اداره های دولتی، اتاق بازرگانی، استانداری، کشاورزان، 
تجار و دالالن تعامل ایجاد نشود، بازار این محصوالت دچار 

مشکالت خواهد بود و عرضه ساماندهی نمی شود.
وی عنوان می کند: به عنوان مثال امســال ازسوی اداره 

تعاون روســتایی برای زرشک قیمت جدید تعیین شد، 
اما بعضی از کشــاورزان محصول خود را بدون توجه به 
این قیمت، با قیمتی ارزان تر فروختند. تعاون روستایی 
نمی تواند همه کشاورزان را کنترل کند و اجازه فروش با 
هر قیمتی را به آنان ندهد؛ چنین مشکالتی به دلیل نبود 

تعامل مناسب به وجود می آید. 

 دولت وارد میدان شود
مدیر تعاون روستایی استان خراسان  جنوبی همچنین 
می گوید: برای کنترل بازار زعفران، همه دســتگاه های 
مربوط باید همکاری کنند. به عنوان مثال، گمرک تهران 
باید از خروج زعفران ازســوی مسافران جلوگیری کند. 
کشور اسپانیا تولید چندانی در زمینه زعفران ندارد، اما 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان این محصول است، زیرا 
زعفران ایران و افغانستان را به صورت فله ای و به قیمت 
نازل خریداری و در بسته بندی های زیبا، به نام خود و به 

قیمت  باال صادر می کند. 
ضیائیان احمدی ادامه می دهد: دولت اگر می خواهد بازار 
زعفران مدیریت شود، باید مستقیم به این عرصه ورود و 
قوانین مناسب را برای کنترل بازار تصویب کند. مهم ترین 
بخش بازار زعفــران، یعنی عرضه محصول، در دســت 
تولیدکننده و اداره های مربوطه است، اگر عرضه محصول 
کنترل شود، قیمت ها نیز مشخص می شود و کشاورزان 

نیز سود بیشتری به دست می آورند.
وی اضافه می کند: کنترل بازار زعفران خراسان جنوبی که 
شهرت جهانی دارد، از عهده مسئوالن استانی خارج است 
و دولت باید نظارت کند. زعفران یک محصول ارزآور است 
که در شرایط کنونی، می تواند کمک حال کشور باشد، اما 

بدون حمایت دولت این موضوع محقق نمی شود.

زعفران؛ طالی بی سامان خراسان جنوبی

 چهارشنبه 5  آبان  1400 
شماره 8346 

بازار سرپوشیده اراک ازجمله آثار تاریخی شاخص در 
کشور است که در سال های اخیر قرارگرفتن آن در 
فهرست میراث جهانی یونسکو مورد توجه مسئوالن 
استانی و کشــوری قرار گرفت، اما بروز مشکالت مختلفی تا این 
لحظه مانع از تحقق این موضوع شده است.این بنا با وجود اینکه یک 
اثر تاریخی محسوب می شــود، پس از گذشت سال ها همچنان 
کارکرد اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ کرده و مردم و کســبه 
شهر در گذرها و کارونسراهای بازار، مشغول خرید و فروش هستند.

در انتظار مرمت اساسی
»علــی غالمــی« یکــی از کاســب های بــازار اســت که به 
خبرنگارهمشــهری می گوید: قســمت هایی از بام و دیوارهای 
این بنا نیازمند مرمت جدی است و با آغاز بارش های زمستانی 
دکان داران نگران ریزش بنا هســتند. این موضوع درحالی است 
که به دلیل قدمت و اهمیت بنا، مالکان و کاسب ها اجازه ندارند 
با روش های معمولی، دســت به  مرمت مغازه هــای خود بزنند. 
برای مثال نمی توان از مصالحی مانند تیرآهن برای مرمت سقف 
دکان ها استفاده کرد، یا استفاده از ایزوگام برای تعمیر بام خالف 

مقررات سازمان میراث فرهنگی است.
وی می افزاید: همه مــا ضرورت رعایت چنیــن مقرراتی را درک 
می کنیم، اما اینجا محل کسب ماست، با کوچک ترین اتفاقی، جان 
و مال ما به خطر می افتد. اداره کل میراث فرهنگی هم با اعتبارات 
محدودی که دارد، کارهای خوبی انجام می دهد و در زمســتان ها 
با نصب داربســت، مانع از بروز حوادث خطرناک می شود، اما این 
راهکارها، موقتی اســت. بــازار سرپوشــیده  نیازمند یک مرمت 

اساسی است.
غالمی همچنین با اشاره به ظرفیت های اقتصادی بازار سرپوشیده 
اراک، عنوان می کند: این فضا اگر مــورد توجه قرار گیرد، با رونق 
خوبی مواجه خواهد شد؛ وگرنه به تدریج دچار رکود می شود. بیشتر 

دکان داران از بازاریان قدیمی اراک هستند و اجاره بهای این مغازه ها 
با توجه به مشکالت موجود، برای فروشــندگان صرفه اقتصادی 
ندارد. یکی از مشکالت ما، ممنوعیت نصب سامانه گازکشی است. 
با وضعیت کنونی این موضوع احتمال آتش سوزی و خطر را افزایش 
خواهد داد. درحال حاضر تنها یکی از گذرهای بازار سامانه گازکشی 

دارد و بقیه دکان داران زمستان را در سرما سپری می کنند. 

ویژگی های منحصربه فرد معماری
بنای اولیه بازار اراک در اوایل قرن ۱3هجری قمری به دســت 
حاکم وقت اراک، یعنی سپهدار اعظم که نام مسجد و مدرسه ای 
در بازار به نام اوست، گذاشته شده است، اما مجموعه بازار اراک 
که امروز شاهد آن هستیم، با مسجد، مدرسه، آب انبارها، گذرها 
و کاروانسراهایی که دربرگرفته، بیش از 200سال پیش و در زمان 

فتحعلی شاه قاجار به دست »یوسف خان گرجی« ساخته شد.
این بنا بخشــی از قلعه سلطان آباد اســت که نقشه آن 

ازسوی فردی فرانســوی به نام »پروسکوریاکف 
واوکرانوویچ« طراحی شده و دارای مرکزیتی 

به نام چهارســوق اســت و از 4جهت به 
دروازه هــای قدیمــی شــهر متصل 

می شده اســت. این بنای تاریخی، 
تنها بازاری اســت که مسیرهای 

آن به شــکل منظــم در یک 
راستای مســتقیم قرار دارد 
و برخالف دیگــر بازارهای 
ایران، در مســیری آزاد و 
منحنی شکل نگرفته. در 
واقع راسته بازار با گذرهای 
متعددی کــه آن را قطع 
می کنــد، اســاس بافت 
شطرنجی شهر سلطان آباد 

قدیم را می ساخته است.
در ســاخت این مجموعه 

بیشتر از آجر استفاده شــده و مالت گچ، آهک و خاک رس نیز 
مکمل بنای بازار هستند و برای اســتحکام بنا از تیرچه چوبی 
استفاده شده  است. در پای ستون ها، صفحات و ورق های منجمد 
مسی و سربی استفاده شده  اســت. به دلیل معماری خاص بازار، 
هوای داخل بازار در زمستان گرم و متبوع و در تابستان با وجود 

سر پوشیده بودن بسیار خنک است.

موانع ثبت جهانی 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
مرکزی با اشاره به تهیه پرونده ثبت جهانی برای این بازار، تحقق 
این موضوع را منــوط به تحقق عواملــی ازجمله حذف دخل و 

تصرف هایی که اصالت بنا را تحت تأثیر قرار داده است و مواردی 
از این دست می داند.

به گفته »مصطفی مرزبان« با توجه به لزوم حذف دخل و تصرف ها 
و حذف پل خیبر در محدوده بازار، که منظر این بنای تاریخی را 
تحت الشــعاع قرار داده، پیش تر مطرح شده بود که این موضوع 
در بررسی های مختلفی که ازسوی مدیریت شهری اراک صورت 

گرفته، فعال به تعویق افتاده است.
وی دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: برای ثبت جهانی 
یک اثر، ابتدا مطالعات الزم در قالب پرونده موقت انجام می شود 
که این موضوع در دست اقدام است. ثبت جهانی بازار زمینه ساز 
نظارت بین المللی بر حفاظت و مرمت بازار شــده و بسترســاز 

دریافت برخی کمک های بین المللی در این زمینه خواهد بود.
مرزبان اظهار می کند: در ســال مالی جاری 400میلیون تومان 
اعتبار از محل اعتبارات اســتانی به مرمت بازار اختصاص یافته 
اســت، که برای مرمت بخش آســیب دیده بــازار به ویژه 
گذر چهارسوق به ســمت خیابان حصار، هزینه شد. 
همچنین 3میلیــارد تومان از محل مســاعدت 
مالی شــهرداری اراک بــه حفاظت و مرمت 
بــازار تاریخی اراک اختصــاص یافته که 
شرح عملیات الزم ضمن تعیین نقاط 
حادثه خیــز، برای انعقاد قــرارداد با 
پیمانــکار ذیصــالح، در اختیــار 

شهرداری اراک قرارگرفته است.

کمبود اعتبار برای مرمت
وی ادامه می دهد: موانع مهم 
در راه مرمت بــازار در درجه 
اول کمبود اعتبارات اســت و 
در درجه دوم عدم مشــارکت 
مالکان و یا ســایر بخش های 
دولتی همچون اداره کل اوقاف 
و امور خیریه و... اســت اجرای 

داربست ها در بعضی نقاط آســیب دیده، طی سال های گذشته 
به منظور ایجاد اقدامات حفاظتی بوده و در سال جاری از محل 

اعتبارات فوق نقاط آسیب دیده بازار مرمت می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
مرکزی در خصوص مشکالت کاسب ها در روزهای سرد توضیح 
می دهد: سیستم گازرســانی به عنوان یک آسیب و خطر بالقوه 
برای بازار محسوب می شود و یکی از نکات مهم و ضروری برای 
بازار جمع آوری سامانه لوله کشی و استفاده از سیستم گرمایشی 

جایگزین مناسب با فضای بازار است. 
مرزبان با بیان این که برای مرمت بازار هیچ گونه ممنوعیتی وجود 
ندارد می افزاید: برای انجام مرمت بنــای مغازه های بازار مجوز 
تعمیرات صادر می شود که مبتنی بر اصول و مبانی نظری مرمت 
بناهای تاریخی اســت. مرمت های غیر اصولی و مغایر با ضوابط 
حفاظت و مرمت بناهای تاریخی باعث ایجاد آسیب و کم شدن 
عمر بنای تاریخی خواهد شد، بنابراین پیروی از دستورالعمل های 

مرمت برای کاسب ها ضروری است.

بازار ناایمن
مسائل بازار اراک فقط به مرمت و ثبت جهانی آن محدود نمی شود؛ 
این بازار ازنظر کارشناســی ایمن نیســت و نیاز است مخاطرات و 

تهدیدهایی که کارشناسان هشدار می دهند رفع شود.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک نیز 
در گفت وگو با همشهری اظهار می کند: کارشناسان پیشگیری 
سازمان آتش نشانی به صورت منظم و دوره ای از بازار سرپوشیده 
بازدید می کنند و ایمنی مجموعه بــازار و دیگر مراکز تجاری را 
مورد رصد و پایش قرار می دهند. در سال های گذشته اقدام های 
خوبی در زمینه ایمن سازی راسته های بازار صورت گرفته، اما در 
سراها و کاروان سراها به دلیل تغییر کاربری های رخ داده و تبدیل 

شدن به انبار کاال، خطرات زیادی وجود دارد.
»مسعود آقازیارتی« عنوان می کند: تجمع ضایعات، ناایمن بودن 
پرتگاه ها، گازکشی ها و انشعاب گیری های غیراصولی و نا ایمن، 
سیم کشی های نامنظم و غیراستاندارد ازجمله ناایمنی های بازار 
سرپوشیده است که ازسوی کارشناسان، مستندسازی و به مراجع 
مربوط اعالم و هشدار داده شده اســت.وی درباره تعبیه سامانه 
گرمایشی مناسب برای بازار توصیه می کند که استفاده از وسایل 
گرمایشی بدون شعله و ســامانه حرارت مرکزی، بهترین گزینه 

برای این موضوع است.

فاطمه چاپاری
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا ۱7با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
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 غروب زیبای ساحل جزیره قشم
 عکس: امین ابراهیمی

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، 
ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين

  hamshahriostanha_admin
 #همشهری_ استانها

@hamshahriostanha
اینستاگرام

Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقیم
 021-23023442                   
021-23023432
پیام گیر
021-23023405

زعفران توسط عده ای سودجو با قیمت نازل  از کشاورزان خریداری و در شهرها و کشورهای دیگر به قیمت باال فروخته می شود

 تصویب پرونده ثبت جهانی بازار اراک، منوط به حذف دخل 
و تصرف هایی است که اصالت بنا را تحت تأثیر قرار داده  ثبت جهانی بازار اراک؛ شاید وقتی دیگر
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