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يادداشت
محمد كرباسي؛ دبير گروه دانش و فناوري

زندگي همه مردم با اينترنت گره خورده اســت. 
اين را مي شود از البه الي صداي لرزان و كلمات 
مضطرب تماس ها با تحريريه روزنامه و حرف هاي 
مردم در كوچه ها و خيابان ها طي هفته هــاي اخير به خاطر طرح مجلس 
موســوم به صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجــازي به خوبي فهميد؛ 
آنهايي كه نگران از دست رفتن كسب وكار يا ابزارهاي كمك دست شان به 
وسيله گروهي از نمايندگان مجلس هســتند. شايد به همين خاطر وقتي 
روز گذشته حتي به طور موقت بررسي اين طرح جنجالي براساس اصل۸۵ 
قانون اساسي از دستور كار مجلس خارج شد، موجي از خوشحالي فضاي 

مجازي را پر كرد. 
عالوه بر مردم، كســب وكارهاي اينترنتي و تشــكل هاي آنهــا هم براي 
نخستين بار در حركتي كم سابقه با هم در مقابل اين طرح متحد شدند؛ از 
بيانيه گرفته تا نامه و حتي كد براي قرار گرفتن در سايت براي جلب نظر 
مردم كارهايي بود كه به صورت خودجوش در مقابل اين طرح صورت گرفت 
و همه را براي يك حق يعني دسترسي آزاد به اينترنت متحد كرد. حتي با 
همه محافظه كاري  مرسوم، مقام هاي دولتي هم وارد كارزار شدند و براي 
نخســتين بار در هفته هاي اخير مخالفت خود را با اين طرح كه مي تواند 

به صورت بالقوه باعث فيلترينگ گسترده در كشور شود، اعالم كردند.
همه اينها و اين اتحاد در مقابل تهديد اينترنت نشــان دهنده آن اســت 
كه اينترنــت ديگر اين روزها به مســئله اي مثل آب و بــرق براي زندگي 
مردم تبديل شــده اســت. برخالف تصور گروهي از نمايندگان مجلس، 
اينترنت در دنياي امروز وسيله اي نيســت كه همه دنبال فسق و فجور در 
آن باشــند. اينترنت تحصيل، ورزش، مسافرت، كار، سالمت و صبح، ظهر 
و شب آدم هاست. نمي شــود پشت درهاي بسته كميســيون نشست و با 
كارشناساني كه همه از يك طيف دستچين شــده اند براي زندگي و كار 
۹۴ميليون كاربر اينترنت كشور تصميم گيري كرد و بر تبديل كردن آن به 
قانون، پشت درهاي بسته كميسيون پافشاري داشت. پافشاري نمايندگان 
براي بردن اين طرح ذيل اصل۸۵ و تصويب و اجراي آزمايشــي چندساله 
آن در كميسيون  به جاي صحن علني هم شاهدي براين ماجراست كه آنها 
خودشان هم از مخالفت بخش عاقله مجلس با اين طرح عجيب و كم سابقه 
در مقابل حق مردم خبر دارند. هر چند تدوين كنندگان اين طرح پشــت 
ژست حمايت از پلتفرم هاي بومي پنهان شــده اند، اما مخالفت گسترده 
استارت آپ ها و شــركت هاي فناور ايراني و همچنين نهادهاي صنفي اين 
صنعت نشان مي دهد كه هيچ كس در اين صنعت هم به فضاي بدون رقابت 
و همراه با فيلترينگ گسترده و نظام مجوزدهي عجيب اعتقادي ندارد. در 
شرايطي كه مردم با هزاران مشــكل اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند 
حتي طرح اين پيش نويس هم از ســوي نمايندگان طي اين هفته ها نه به 
مصالح نظام و نه مردم بوده اســت. چندين هفته است كه طرح كردن اين 
موضوع و آمدن و رفتن آن به صحن علني تن و بدن مردم و كسب وكارها را 
لرزانده است. نمي شود و نبايد با طرحي كه در تعارض با روندهاي جهاني، 
نوآوري و آزادي است مشــكل و نگراني ديگر به زندگي مردم اضافه كرد. 
مثل روندهاي جهاني ديگر تا چند ســال آينده در ايران هم نبايد كســي 
ديگر به دنبال پول نفت باشد. جهان ما دارد به دنياي نوآوري و اكوسيستم 
فناوري تبديل مي شود. رده اول شركت هاي جهان را مدت هاست كه فقط 
شركت هاي فناوري جهان در اختيار دارند. شايد وقتش باشد نمايندگان 
مجلس ديگر به فكر حل مشكالت مردم به جاي تالش براي محدود كردن 

حقوق طبيعي آنها باشند.

حق مردم

نگاه
احمد مسجدجامعي؛ عضو شوراي اسالمي شهر تهران

چند روز قبل دوســتان خبرنگار حوزه شــهري 
نشستي صميمي را به بهانه پايان دوره خدمت بنده 
در شوراي شهر تهران ترتيب دادند كه برايم بسيار 
ارزشمند بود و براي اين كار عميقا سپاســگزار آنها هستم. در اين دورهمي 
دوستانه قرار بود كه حرف هاي جدي زده نشود اما مگر مي شود خبرنگاران 
شهري دورهم جمع شوند و آخر صحبت ها و بحث ها به تهران كشيده نشود؟

نتيجه اينكه، الزم ديدم در اين يادداشــت ضمن اشاره اي به سوابق فعاليت 
درمورد شكل گيري گروه خبرنگاران تخصصي در حوزه هاي مختلف و به ويژه 
خبرنگاران حوزه شهري بر اهميت، ارزش و تأثيرگذاري اين گروه از اصحاب 

رسانه تأكيد كنم.
يادم هست وقتي نشريه شوراياران راه افتاد، تعداد خبرنگاران شهري اندك 
بود و تنها در يكي دو روزنامه فعال بودند و اين حوزه هم چندان جدي گرفته 
نمي شد. شايد تصور مي شد شهر را بدون پرسش و پاسخ و نكته سنجي هاي 
اصحاب رســانه بهتر مي توان اداره كرد. وجود نشريه شــوراياران باعث شد 
روزنامه نگاراني در آن فعال شوند و در مسائل شــوراياري و باقي موضوعات 
شهري تخصص به دست آورند و كار را به صورت حرفه اي دنبال كنند. نشريه 
شوراياران كه ۵0 شماره و به صورت منظم منتشر مي شد، اين امكان را فراهم 
ساخت كه گروهي از خبرنگاران آشنا به مسائل خاص شهري تربيت شوند و 
حضور آنها در نشريات گوناگون هم سبب شد كه مسائل و موضوعات شهري 
و شوراياري فضاي بيشتري را در رسانه ها به خود اختصاص دهند. در همان 
زمان هم اندك اندك فضايي شكل گرفت كه اين گروه از دوستان به صورت 
منسجم و پيوسته درمورد تهران بگويند و بنويسند. اعتقاد من بر آن است كه 
تخصصي شدن حوزه هاي خبري و شكل گيري تشكل هاي مرتبط با آن الزمه 
كار خبري و طرح پرسش  هاي حرفه اي است. زماني كه در وزارت ارشاد بودم 
هم خبرنگاران حوزه كتاب با انتشار نشــريات كتاب هفته و كتاب ماه، پا به 
عرصه گذاشتند كه تأثير بسزايي در بررسي مسائل و مشكالت و نقد و بررسي 
كتاب داشتند. در همان ايام جوايزي هم براي خبرنگاران برگزيده اين حوزه 
در نظر گرفته شد كه همچنان پابرجاست و نشان مي دهد اين گروه از فعاالن 
رسانه توانسته اند جايگاه مناسبي در ميان جامعه كتابخوان به دست آورند و 
البته ادامه آن روند به شــكل گيري خبرگزاري كتاب انجاميد. اين تجربه در 
معاونت پژوهشي وزارت ارشاد هم با انتشار نشريه فرهنگ و پژوهش تكرار شد 
كه باعث شد در عرصه كم رونق پژوهش در آن سال ها خبرنگاراني پا به عرصه 
بگذارند و خود را به عنوان كارشناسان رســانه اي حوزه پژوهش و مطالعات 

فرهنگي معرفي كنند و خدمات قابل توجهي به اين عرصه بكنند.
راه اندازي نشريه گلستان قرآن هم كه از برگزاري نمايشگاه قرآن در استان 
تازه تأسيس گلستان كليد خورد، از ديگر تجربيات دوره خدمت من است كه 
باعث پرورش و تشخص گروهي از خبرنگاران در حوزه مسائل و رويدادهاي 
قرآني شد. كاري كه با انتشار ويژه نامه گلستان قرآن در ايام نمايشگاه يادشده 
آغاز شد و با انتشار هفته نامه وزين گلستان قرآن در سال هاي بعد پي گرفته 
شد و نه تنها باعث انسجام خبرنگاران قرآني و نگاه تخصصي به اين حوزه شد، 
بلكه موجبات رونق فعاليت هاي قرآني را هم فراهم آورد و درنهايت به تأسيس 

خبرگزاري هاي ايكنا و شبستان انجاميد.
در يك ســالي كه رياست شوراي اســالمي شــهر تهران را برعهده داشتم، 

تخصصي شدن خبرنگاري حوزه شهري را در حد توان 
مورد توجه قرار دادم، چون اعتقاد داشــتم خبرنگاران 

حوزه شهري بايد به طور تخصصي با مسائل شهري آشنا باشند و عالوه بر آن، 
بايد براي آنها امكانات و دسترسي هاي الزم براي كار حرفه اي فراهم شود. 

نياز شهر به خبرنگاران 
شهري آگاه و متشكل
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بيماران  ام اس 
 سرگردان در 

بازار سياه دارو 

همزمان با ناياب شدن داروهاي 
وارداتي بيماري  ام اس، در بازار سياه 
قيمت برخي از داروها 10برابر قيمت 

واقعي به فروش مي رسد 

اميدهای وافر 
سليقه های نازل

فيلم هاي جديد كه اكران شده اند 
براي تماشاگر جذاب نيستند

مشــكالت ناياب  و كمياب شدن 
بعضــي از داروها، رنــج تازه اي 
نيست. همين چند ماه پيش بود 
كه بحران نبود و كمبود انسولين 
و برخــي از داروهــاي مربوط به 
بيماري هاي گوارشــي و كليوي 
سروصداي زيادي به راه انداخت. 
اين بــار، در كــوران كرونايي كه 
براي بار پنجم زبانه كشيده، قرعه 
نگراني به نام برخــي از بيماران 
خــاص، به ويژه مبتاليــان  ام اس 

افتاده است.  صفحه10 را بخوانيد.

به رغم اينكــه در هفته هاي اخير 
خيز پنجم كرونا بر تعداد قربانيانش 
افــزوده، »ديناميــت« ســاخته 
مســعود اطيابــي موفق شــد كه 
در گيشــه آتش بازي راه بيندازد 
و در اين اوضاع و احــوال كه دل و 
دماغي بــراي ســينما رفتن باقي 
نمانده، بيش از ۵ميليــارد تومان 
فروش كند. به اين مبلغ بايد بودجه 
حمايتي اي را كه درنظر گرفته شده 
افــزود. پيش تر مقرر شــده بود به 
فيلم هايي با قابليت جذب مخاطب 
پــس از آنكه فروش شــان از مبلغ 
2ميليارد تومان عبــور كرد، يك 
ميليارد تومان پرداخت شود و پس 
از فروش۵ميليارد تومان، يك و نيم 
ميليارد تومان ديگر )در مجموع 2و 
نيم ميليارد تومان( پرداخت شود.     

صفحه  22 را بخوانيد.

واكسيناسيون به حمل و نقل عمومی رسيد
واكسيناسيون رانندگان تاكسی، اتوبوس های شهری 

 و راهبران قطارهای مترو در برابر كرونا 
از ديروز آغاز شد

اتحاد  در برابر طراحان 
تحدید اینترنت

روز گذشته به طور موقت طرح موسوم به صيانت از حقوق كاربران از 
دستور كار مجلس خارج شد اما با همه مخالفت هاي صورت گرفته 

حاميان طرح مي خواهند آن را  مجددا به صحن بياورند
    تعدادی از تشكل های صنفی از جمله انجمن روزنامه نگاران با 

طرح »صيانت از حقوق كاربران«  مخالفت كردند
    سرگرداني بهارستان در اولويت بندي مسائل روز كشور

آمارصدورپروانه های ساختمانی ازرشد تمايل به ساخت مسكن 
 دراغلب شهرستان هاحكايت داردكه يكی ازداليل آن

اجرای طرح اقدام ملی مسكن است

صفحه های 2و 11

مهاجرت معكوس در توليد مسكن و كوچ سازندگان به شهرستان ها كه از بهار۹۹ 
آغاز شده بود، حداقل به مدت 3فصل ادامه پيدا كرده و اين رويكرد تا پايان پاييز۹۹ 
در ميان سازندگان طرفدار داشته است. براساس آمارها، در پايان اين دوره، تقاضا 
براي صدور پروانه ساختماني در خراسان رضوي، اصفهان و خراسان جنوبي بيش 
از ساير استان ها بوده و اين 3استان از شــرايط مطلوب تري براي آغاز ساخت وساز 

برخوردار بوده اند. صفحه  4 را بخوانيد

تب توليد مسكن درشهرستان ها

صفحه  3

صفحه  4
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غالمرضامصباحيمقدم
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

يادداشت

نگاه

چرامردمخوزستانحقدارند
معترضباشند؟

صيانت از حقوق كاربران در 
فضاي مجــازي، ممنوعيت مجلس

مذاكره مسئوالن جمهوري 
اســامي با مقامات آمريكا و 
حاال الزام دستگاه هاي اجرايي به پاسخگويي 
كتبي و شفاهي به تذكرات نمايندگان؛ اين 
طرح ها دغدغه  هاي اين روزهاي نمايندگان 
مجلس است. در شرايطي كه شب هاي ناآرام 
خوزســتان همچنان ادامه دارد و به صورت 
جسته و گريخته و در ابعاد كوچك تر به چند 
شهر ديگر هم كشيده شده كه همگي نشان 
از بروز يــك نارضايتي اجتماعــي از روند 
مديريتي در كشــور دارد، چنان كه ديروز 
به خاطر قطعي برق يك مركز خريد در تهران 
تجمعــي اعتراضــي شــكل گرفــت، اما 
نمايندگان مجلس به  جاي پرداختن به چند 
و چون نارضايتي مردم به عنوان موكانشان 
هر روز طرح هاي جديدي را در دستور كار 
مجلس مطرح مي كنند كه نشاني از خواست 
مردم در آنها ديده نمي شود؛ روندي كه فرياد 
خود بهارستاني  ها را هم بلند كرده و به اذعان 
برخي نماينــدگان، اولويت هــاي فوري و 
اساسي بسياري در كشــور وجود دارد كه 

مورد توجه قوه مقننه نيست.
با اين همه، مجلس ديروز بيش از 2ساعت 
در صحــن علني به بررســي طــرح الزام 
دســتگاه هاي اجرايي به پاسخگويي كتبي 
و شــفاهي به تذكرات نمايندگان پرداخت. 
در نهايت نيز اكثريــت مجلس با اين طرح 
موافقت كرد و بر اين اساس به گفته محسن 
زنگنه، نماينده تربت حيدريــه از اين پس 
هيأت رئيسه بايد روزانه »300 تا 400 نامه 
به دولت اباغ كند و دولت بــه تمامي آنها 
جواب دهد و در سامانه ثبت شود و در نهايت 
هيچ ضمانت اجرايي نداشــته باشد.« نكته 
ديگر اينجاست كه نمايندگان اين طرح را 

به صورت دوفوريتي بررسي و تصويب كردند 
و طراحــان و موافقان آن اعتقاد داشــتند 
كه اين مصوبه اختيــارات نظارتي و اقتدار 
مجلس را بيشتر مي كند. البته طرح مجلس 
هنوز براي تبديل شــدن به قانون به تأييد 
شوراي نگهبان نياز دارد. اما پاسخ محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس بــه مخالفان طرح 
نشان مي دهد كه شوراي نگهبان در جريان 
تدوين اين مصوبه قرار داشــته است. با اين 
همه، حتي در مجلس يكدســت اصولگرا 
نيز بي توجهي به مســائل روز و اولويت دار 
منجر به اعتراض برخي از نمايندگان شد؛ 
چرا كه پس از طرح الزام دستگاه هاي دولتي 
به پاسخگويي نيز طرح موسوم به صيانت از 
حقوق كاربران در فضاي مجازي در دستور 
كار مجلس قرار داشت كه نوبت به بررسي 
آن نرسيد. به نظر مي رسد كه نمايندگان با 
گذشت يك سال و 2 ماه از آغاز فعاليت خود 
همچنان بــراي پرداختن بــه اولويت هاي 
كشــور و حتي وعده هاي خود دچار نوعي 

سرگرداني هستند.

صباغيان:بامردمعاديخيليمتفاوت
نيستيم

محمدرضــا صباغيان، نماينــده مهريز در 
جريان جلســه ديروز در تذكري خطاب به 
هيأت رئيســه گفت كه مجلس مي توانست 
در جلســه اي غيرعلني به بررسي مسائل 
استان خوزســتان بپردازد. صباغيان گفت:  
»هم اكنون اكثــر ما نماينــدگان از جهت 
بهره مندي از اطاعات و اينكه مشــكات 
مردم چه چيزي بوده و چه تصميمي براي 
حل اين مشــكات اتخاذ شــده، با مردم 
عادي خيلي متفاوت نيســتيم.« آن هم در 
شــرايطي كه نمايندگان هر استان و شهر، 
پل ارتباطي مردم با نهادهاي سياســتگذار 
محسوب مي شوند. اتفاقي كه به نظر مي رسد 
در مجلس يازدهم به آن توجه نشده است. 
به گزارش »خانه ملت«، صباغيان در همين 

زمينه ادامه داد: »ضمــن اينكه مردم از ما 
ســؤال مي كنند و ما بايد پاسخگوي مردم 
باشيم. همچنين اين رسالت به عهده ما بوده 
كه با خبر باشيم چه مشكاتي پيش آمده تا 
بتوانيم با تصميمات درست از به وجود آمدن 
چنين مشكاتي در ساير استان ها پيشگيري 
كنيم.« در ادامه برخي ديگر از نمايندگان 
نيز به رويه مجلس انتقاد كردند. سيدكاظم 
دلخــوش، نماينده صومعه ســرا نيز گفت: 
»امروز مســائل مهم تري در مجلس وجود 
دارد و خوب بود هيأت رئيسه تدبيري براي 
بيان پيشنهادهاي نمايندگان در اين طرح 
انجام مي داد تــا اينقدر وقت مجلس گرفته 

نشود.« 

بدري:مردمازمجلــسانتظارديگري
دارند

نمايندگان مجلــس يازدهم با وعده تغيير 
وضعيــت اقتصــادي و شــعارهايي مثل 
شفافيت بر كرسي هاي سبز پارلمان تكيه 
زدند. آنها مجلــس دهم را نيز به ســبب 
نپرداختن به مســائل فــوري در تيررس 
نقدهاي تنــدي قرار مي دادنــد. عملكرد 
اين روزهــاي مجلــس اما باعث شــد تا 

صديف بدري، نماينــده اردبيل طرح هاي 
مجلس را دور از مسائل كان كشور بداند. 
او گفت:  »مســائل مهم تري در كشــور از 
اصاح آيين نامه وجود دارد كه بارزترين آن 
گراني هاي اخير است. هر روز شاهد افزايش 
قيمت كاالهاي اساسي هســتيم كه اين 
روزها گراني ها به سيمان و ميلگرد و حتي 
ميوه رســيده كه مردم نمي توانند بيشتر 
از نيم كيلو ميوه بخرنــد. انتظار از مجلس 
انقابي، رسيدگي به مسائل كان است.« 
محمدتقي نقدعلي، نماينده خميني شهر 
نيز با اشــاره به بحران آب در خوزستان و 
اصفهان تأكيد كرد كه مجلس بايد هرچه 
زودتر از طرح  فعلي عبور كند. ســيدناصر 
موسوي الرگاني، نماينده فاورجان هم در 
همين راستا از هيأت رئيسه مجلس خواست 
تا در شــرايط كنوني براي تنظيم دستور 
كار مجلس اهم و في االهــم را مدنظر قرار 
دهند زيرا مــردم از مجلس انقابي انتظار 

ديگري دارند.

طرحيكهكاركردوضمانتاجراييندارد
با اين همه اما محمدباقر قاليباف از دستور 
كار مجلس و حتي فوريت دار بودن طرح 
مذكور دفاع كرد. در نهايت نيز نمايندگان 
با 163رأي موافق، 60رأي مخالف و 5رأي 
ممتنع از مجموع 242نماينده حاضر در 
جلسه با كليات اين طرح موافقت كردند. 

در ادامه نيز جزئيات طرح بررسي و تصويب 
شد و براساس آن درصورت تأييد شوراي 
نگهبان در دولــت دوازدهم نهادهايي كه 
نمايندگان خطاب به آنهــا تذكر كتبي و 
شفاهي مي دهند، موظف هستند تا پاسخ 
تذكر خود را حداكثر تا يك  ماه منعكس و 

فوراً در سامانه مذكور ثبت كنند. 
هيأت رئيسه مجلس نيز تذكرات  به همراه 
پاسخ آن را با رعايت طبقه بندي مكاتبات، 
در ســامانه رســمي مجلس براي عموم 
منتشــر مي كند و به اطاع تذكردهنده 
مي رســاند. با اين همه مشخص نيست 
كه اين فراينــد چه تأثيري بــر عملكرد 
نظارتي مجلس دارد؛ چرا كه طبق قانون 
نمايندگان عاوه بر استيضاح وزرا، امكان 
ســؤال از رئيس جمهور و حتــي رأي به 
عدم كفايت او را دارنــد. بنابراين چنين 
قوانيني بيش از آنكــه اجرايي و كارآمد 
باشــد، جنبه بوروكراتيــك و تبليغاتي 
دارد. تا جايي كه مالك شــريعتي نياسر 
در جريان بررســي يكــي از تبصره هاي 
اين طــرح، گفــت: »ابزارهــاي نظارتي 
نمايندگان در رابطه با ســؤال، تحقيق و 
تفحص و اعمال مــاده234 به قوت خود 
 باقي است بنابراين، اين پيشنهاد الحاقي
 نه تنها موضوعي را حل نمي كند بلكه بار 
جديدي را در بحث قانونگــذاري اضافه 

مي كند.« 

نخســتين ناكامــي مجلــس در تحقق 
وعده هاي خود در طرح شــفافيت آراي 
نماينــدگان بــود. آن هــم درحالي كه 
اصولگرايان هجمه  گســترده اي به دليل 
رأي نيــاوردن اين طرح بــه مجلس دهم 

كرده بودند. 
محمدباقــر قاليباف نيز بارهــا  بر وظيفه 
نظارتي مجلس تأكيد كــرده  و گفته بود 
كه تمركز اصلي قــوه مقننه »ريل گذاري 
براي خنثي ســازي تحريم هاســت«. اما 
نگاهي به عملكرد مجلس در ماه هاي اخير، 
اظهارنظرها و طرح هايــي كه نمايندگان 
در دســتور كار قرار دادنــد، گواهي بر رد 
سخنان قاليباف است. به نظر مي رسد كه 
مجلــس يازدهمي ها بــا طرح هايي مثل 
ممنوعيت مذاكره مقامات ايران و آمريكا يا 
صيانت از فضاي مجازي همچنان در فضاي 
انتخابات و تبليغات به سر مي برند. آنها در 
آذرماه۹۹ نيز با مصوبه  خود مانعي جدي 
در مسير ديپلماسي ايجاد كردند و دولت 
دوازدهم در نهايت نتوانست پس از 6دور 
مذاكره توافق احياي برجام را به سرانجام 
برســاند؛ اتفاقي كه مي توانست منجر به 
لغو تحريم  ها و گشــايش هاي اقتصادي 
شــود. در آينده نزديك نيز ممكن است 
كه نمايندگان با طــرح صيانت از فضاي 
مجازي با مخالفت  و انتقادهاي گســترده  

افكار عمومي روبه رو شوند.

 سرگرداني بهارستان 
در اولويت بندي مسائل روز كشور
چرا دغدغه هاي مجلس يازدهم از مسائل و چالش هاي اساسي مردم فاصله دارد؟

خداونــد در قرآن كريــم مي فرمايد: »اَل 
ــوِء ِمَن الَْقْوِل إاَِلّ َمْن  يُِحُبّ اهلل الَْجْهَر بِالُسّ
ُظلَِم « خداوند دوست نمي دارد كه كسي 

صدا به اعتراض بلند كند و داد و فرياد كند مگر از ناحيه كســاني كه 
مظلوم واقع شده اند.

حقيقت اين است كه مردم خوزستان در اين شرايط تنگناي اقتصادي 
از نظر تامين آب آشاميدني و نيز تامين آب براي فعاليت هاي كشاورزي 
و دامداري و نيز از جهات مختلف ديگر مظلوم واقع شــده اند و همين 
مظلوميت اين حق را به آنها مي دهد كه صدايشان را به اعتراض بلند 
كنند و رهبر معظم انقاب هم همين معنا را در سخنان اخير خود در 

مورد اعتراضات مردم خوزستان مورد تأكيد قرار داده اند.
اما حال چه مي توان كرد؟ حقيقت اين است كه از ابتدا بايد كاري مي شد 
كه مردم به نقطه جوش نرســند. بايد پيش از اين اعتراضات اقداماتي 
مي شد كه مردم خوزستان به نقطه اي نرســند كه به آنها ظلم آشكار 
تحميل شود. پيش تر اگر به سياســت هاي اباغي و توصيه هاي رهبر 
معظم انقاب عمل مي شد و اگر قوانيني كه مجلس شوراي اسامي در 
مورد مناطق نفتي و به ويژه خوزستان تصويب كرده به اجرا درمي آمد، 
اكنون مردم اين مناطق اينگونه در تنگنا قرار نمي گرفتند و با كمبود آب 
آشــاميدني و نيز آب مورد نياز براي دام ها و زمين هاي كشاورزي شان 

روبه رو نمي شدند.
وقتي كه ما مي بينيم دولت ها به موقع اقدام نمي  كنند؛ آن زمان كه بايد 
تامين مالي بكنند آن هم در اين زمينه كه در قوانين و سياست ها هم 
پيش بيني شده است و تامين مالي نمي كنند طبيعي است كه شاهد 

چنين اتفاقاتي باشيم.
آن زمان كه دولت ها در دهه هاي مختلف بايد گام هاي اساســي براي 
تامين آب شهرها و روستا های خوزستان بر مي داشتند اما كاري نشده 
با چنين مشكاتي مواجه مي شويم. االن سال هاي متمادي است كه 
3درصد از درآمد فروش نفت به مناطق نفتي اختصاص پيدا مي كند 
و حال بايد پرســيد كه چرا تامين آب در اولويت هزينه كردها لحاظ 

نشده است؟
 چرا به موقع اقدام نشــده تا آب مورد نياز مردم براي آشاميدن و براي 
كشاورزي و دام هايشان تامين شود و حقا به اي كه دارند به آنها تخصيص 
پيدا كند و اينطور نباشد كه مديريت آب به گونه اي در خوزستان شكل 
بگيرد كه صداي اين جمعيت بلند شود و اعتراض كنند. وقتي پاسخي 

براي اين سؤال ها نباشد، حق آنها است كه اعتراض كنند.
االن هم سريع تر بايد به اين نياز فوري آنها رسيدگي شود. البته بنا بر 
گزارش هايي كه ارائه شده ارتش و سپاه هم براي تامين آب مردم وارد 
شده اند؛ هم براي تامين آب آشاميدني مردم با تانكرهايي كه در اختيار 
دارند وارد منطقه شده اند و هم براي ترميم و تعويض لوله كشي ها در 
مناطقي كه لوله ها فرسوده شده اســت؛ چرا كه لوله گذاري هاي اين 
استان مربوط به دهه هاي 30و 40 است كه فرسوده شده و متأسفانه 
به موقع تعويض نشــده اند. در نتيجه شاهد نشــت آب در اين لوله ها 
هستيم؛ امري كه بايد خيلي جلوتر و زودتر شناسايي و برطرف مي شد.

االن هم البته بايد اقدام اساســي تر صورت گيرد كه اگر اقدام اساسي 
صورت گيرد مردم خوزســتان همان مردمي هستند كه در سال هاي 
دفاع مقدس از مرزهاي كشــور در مقابل تجــاوز نيروهاي بعث دفاع 

كردند و شهيد دادند.

نگاه ما هم در آن زمان مطلقا جناحي و سياسي 
نبود و به ياد مي آورم كه در پاسخ به انتقاد برخي 
دوستان در اين زمينه خاص يادداشتي نوشــتم با عنوان »خبرنگار، 
خبرنگار اســت«. اينها در زماني بود كه خبرنگاران حتي اتاقي براي 
تهيه و تنظيم خبر در ساختمان شورا نداشتند و اين امكان از آن دوره 
فراهم شد. مجموعه فعاليت هاي موســوم به تهرانگردي هم درحالي 
خود به شكل گيري »تخصص« در ميان خبرنگاران و عكاسان كمك 
كرد؛ خبرنگاران و عكاساني كه شهر را از منظر مسائل شهري مي بينند. 
اهميت خبرنگاران تخصصي حوزه شــهري تا آنجا بــود كه در طرح 
تشكيل كميته حقيقت ياب حادثه پا سكو، پيشنهاد حضور نمايندگان 
خبرنگاران در اين كميته را ارائه كردم؛ چيزي كه در مصوبات ســاير 
دستگاه ها نبود، شايد به اين دليل كه به اهميت رسانه ها واقف نبودند. 
خوشبختانه امروز شاهد خبرنگاراني هستيم كه كاما آشنا به مسائل 
شهر هستند و در اين زمينه عاوه بر داشتن اطاعات كافي، صاحب 
تحليل و بعضا پيشنهاددهنده راهكارهاي اجرايي براي امور هستند. با 
اين حال، فكر مي كنم اين گروه از خبرنگاران مي توانند منسجم تر از 
اين باشند و با تشكيل نهادهاي مدني و صنفي مخصوص به خود، منشأ 
خدمات بيشتري براي شهر و مردم بشــوند. كارهايي از قبيل اهداي 
جايزه تهران به خبرنگاران حوزه شهري اقدام خوبي بوده و هست اما 
مي توان اين روند را با ايجاد تشكل خبرنگاران شهري پيش برد. كاري كه 
مي تواند در ساير شهرها نيز تكرار شود و در اين حالت قطعا نفع زيادي 

براي شهروندان همه شهرها خواهد داشت.

رئيس قوه قضاييه در جلســه ديروز 
مسئوالن عالي قضايي با اشاره به پايان قضايي

مهلت 2هفته اي معاونان و مسئوالن 
عالي دســتگاه قضــا بــراي اجراي 
دســتورات 10گانه اي كه در نخســتين جلســه 
شوراي عالي قضايي ارائه كرده بود، بر لزوم تسريع در 
انجام اين دستورات تأكيد كرد و در عين حال زمان 
ارائه گزارش مســئوالن را به دليل تعطيات 6روزه 
اخير، تــا هفته آتي تمديد كرد. براســاس گزارش 
ميزان، غامحســين محســني اژه اي به نهاد هاي 
نظارتــي قوه قضاييــه همچون مركــز حفاظت و 
اطاعات و دادســراي انتظامي دســتور داد برنامه 
روشن، دقيق و هماهنگي را براي پيشگيري از نفوذ 
جريانات فاســد در مجموعه دســتگاه قضا تدوين 
كنند. او تصريح كرد: جريانات فاسد تاش مي كنند 
درهمه جــا ازجمله عدليــه رخنه ايجــاد كنند و 
نهاد هاي نظارتي و مديران ما بايد مراقبت كنند تا به 
واسطه رخنه اين افراد و لغزش معدودي از همكاران 

دستگاه عدليه در پيشگاه مردم بدنام نشوند.
محسني اژه  اي با اشاره به ديدار اخير همسر يكي از 
متهمان اقتصادي كه پرونده وي به دليل تردد بين 
شعب ديوان عالي كشور دچار اطاله دادرسي شده، 
اين موضوع را كه فردي از سال۹6 در بازداشت باشد 
و 2سال فقط پرونده اش درگير حل اختاف باشد، 
غيرقابل قبول و دردناك دانست و گفت كه در اين 
خصوص دستور داده موضوع با فوريت پيگيري شود.
رئيس قوه قضاييه با اشــاره به مسئوليت اخاقي 
همكاران قضايــي در برابر خســارت  هاي مادي و 
معنوي وارده به افراد درصورت كوتاهي در حســن 
انجام وظيفه، تأكيــد كرد: اينكه يــك پرونده در 

تجديدنظر نقض شود يا ماده477 آن پذيرفته شود، 
كافي نيست و اگر در يك پرونده حق كسي تضييع 
شــود، نمي  توانيم نزد خدا و مردم پاسخگو باشيم. 
براســاس اين ماده از قانون آيين دادرسي كيفري 
اگر رئيس قوه قضاييه رأي قطعي صادر شده از هر 
يك از مراجع قضايي را خاف شرع تشخيص دهد، 
پرونده به ديوان عالي كشور ارســال مي شود و در 
شعبي خاص كه از سوي رئيس قوه تعيين مي شود 
رسيدگي مجدد مي شــود. او به مسئوالن حفاظت 
و اطاعات قوه قضاييه و دادسراي انتظامي قضات 
تأكيد كــرد به صورت موردي ســراغ قضاتي بروند 
كه با وجود روشن بودن پرونده، حكم خاف شرع 
و قانون صادر كرده  انــد و از آنها توضيح بخواهند تا 
معلوم شود خداي ناكرده تصميم و رأي آنها ناشي 
از غفلت يا سوءنيت بوده اســت. محسني اژه اي در 
بخش ديگري از سخنانش با اشــاره به گراني هاي 
اخير، به وزير دادگستري و سازمان تعزيرات متذكر 
شد كه اقدامات الزم را براي كنترل بازار و مقابله با 

گرانفروشي ها و افراد سودجو پيگيري كنند.

»ايران در مذاكــرات احياي توافق 
هســته اي از آمريكا مي خواهد به هستهاي

بندي متعهد شــود كه خروج اين 
كشــور از توافق را مشروط به تأييد 
سازمان ملل مي كند.« روزنامه وال استريت ژورنال 
با اعام اين خبر در گزارشــي مدعي شــد كه در 
جريــان مذاكرات احيــاي توافق هســته اي كه 
برگزاري دور جديد آن نيز فعــا به تأخير افتاده 
است، آخرين درخواست ايران آن است كه آمريكا 
با بندي موافقت كند كه خــروج آمريكا از توافق 
هسته اي را مشــروط به تأييديه ســازمان ملل 
مي كند. چرا كه ايــران فكر مي كنــد اين اقدام 
ضروري است چون دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
پيشــين آمريكا به طور يكجانبه در سال2018 از 

توافق هسته اي خارج شد.
به گزارش ايســنا، اين روزنامه آمريكايي در ادامه 
مدعي شده اســت كه ايران به اين موضوع توجه 
ندارد كه اجراي چنين بندي مطابق قوانين آمريكا 
نيست. رئيس جمهور آمريكا نمي تواند مانع تغيير 
سياست اعضاي آينده كنگره و رئيس جمهور آينده 
اين كشور شود؛ به ويژه وقتي كه توافق هسته اي 
هيچ گاه بــراي تصويب به عنوان يــك معاهده به 

سناي آمريكا ارائه نشــده است. بيشتر معاهده ها 
بخش هايي دارند كه خروج از آن تحت شرايطي 
معين را مجاز مي سازد. دولت جو بايدن از ابتداي 
روي كار آمدن، براي بازگشت به توافق هسته اي 
كه دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشــين 
آمريكا در سال2018 از آن خارج شد، ابراز تمايل 

كرده است.
در ماه هــاي اخير نيــز مذاكرات ميــان اعضاي 
كميسيون مشــترك برجام )توافق هسته اي( در 
وين و با حضور آمريــكا در محل مذاكرات جريان 
داشته است. مذاكرات مستقيمي ميان هيأت هاي 
ايران و آمريكا انجام نشده اســت و آنها از طريق 
نمايندگان ديگر كشورهاي كميسيون از مواضع 
يكديگر نسبت به چگونگي پيشــبرد امور مطلع 
مي شوند. آغاز دور هفتم اين مذاكرات تا زمان روي 
كار آمدن دولت جديد ايران به تعويق افتاده است. 
هنوز مقامات كشــورمان به ادعاي وال استريت 
ژورنال واكنشــي نشــان نداده اند،  بايد منتظر 
ماند و ديد موضع رســمي كشورمان در قبال اين 

گمانه زني رسانه اي چيست؟

شرط جديد تهران براي احياي برجام
وال استريت ژورنال مدعي شده ايران خواستار مشروط شدن خروج از برجام با تأييد سازمان ملل متحد شده است
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راهپيمايياعتراضيدرخيابانجمهوري
جمعيتي از اصناف و كســبه خيابان جمهوري روز دوشنبه 
حدفاصل تقاطع پــل حافظ تا چهارراه اســتانبول در قالب 

جمعيت هاي چندده  نفره اعتراض خياباني كردند. 
حميدرضا گودرزي، معاون امنيتي استانداري تهران قطعي 
برق را دليل تجمع مقابل پاساژ عاءالدين دانست و به ايسنا 
گفت »دليل قطع برق مشــخص نبوده و در حال بررســي 

است.« 
به گفته گودرزي »پس از قطع شدن برق پاساژ، تجمع بين 
ساعت 11:45 تا 12:45 شكل مي گيرد و پس از آن به پايان 
مي رسد و اكنون تجمعي وجود ندارد و شرايط عادي است.« 
خبرگزاري فارس در گــزارش خود از اتفاق نوشــت »برق 
2پاســاژ پرمصرف ازجمله پاســاژ عاءالديــن در خيابان 
جمهوري به مدت 2ساعت قطع شــد و همين امر، اعتراض 

كســبه را به دنبال داشــت و به دنبال قطع برق دو پاساژ پر 
مصرف در خيابان جمهوري حدود 50نفر از كسبه با تجمع و 

شعار دادن نسبت به اين موضوع اعتراض كردند.«  
مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق كشور قطع 
برق پاساژ عاءالدين را به علت رعايت نكردن الگوي مصرف 
اعام كرد و به باشــگاه خبرنگاران جــوان گفت: هم اكنون 
مصرف بيش از حد وسايل سرمايشــي باعث قطع برق اين 

پاساژ اعام شده است.

تأكيدهايرئيسجمهــورمنتخبدرحوزه
مسكن

رئيس جمهور منتخب در نشســت ويژه بررســی الزامات 
ساخت مسكن تاكيد كرد كه دست دالالن بايد از بازار سيمان 

و فوالد و سوداگری از بازار مسكن قطع شود.
به گــزارش ايســنا، ابراهيم رئيســی ديروز  در »نشســت 
ويژه بررســی الزامات ساخت مســكن« با حضور مديران و 
كارشناسان تراز اول حوزه مسكن، گفت: تهيه مسكن همواره 
يكی از دغدغه های جدی مردم بــوده و امروز نه تنها خريد 

مسكن، كه اجاره آن هم در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای 
كوچك تر برای مردم به آرزويی دســت نيافتنی تبديل شده 

است.

دستگيريهستهمركزييكگروهتروريستي
رئيس كل دادگستري استان فارس از انهدام هسته مركزي 
يك گروه تروريستي - تكفيري با هوشياري سربازان گمنام 
امام زمان )عج( و همكاري پليس اطاعات ناجا در اســتان 

فارس خبر داد.
 به گزارش ميزان، كاظم موســوي گفت: پس از شناســايي 
هســته مركزي اين گروهك تروريستي - تكفيري 11نفر از 
عوامل فعال آن در استان فارس و ساير عوامل اين گروهك 
در 6 استان شرقي و غربي كشــور نيز شناسايي و طي يك 
عمليات هماهنگ 25نفر نيز در اين استان ها دستگير شدند.

مشكلمردمخوزستانفقطكمبودآبنيست
علي الريجاني، رئيس سابق مجلس در رشته توييتي درباره 
معضل كمبود آب در كشــور و بحران خوزســتان نوشت: 

هيچ يــك از دولت ها مصوبات مجلس دربــاره طرح آمايش 
سرزمين را انجام نداده اند.

الريجاني در رشته توييتي نوشــت: اوالً مشكل مردم عزيز 
خوزستان فقط كمبود آب نيست )و فقط( يكي از مشكات 
آنان اين امر است. توسعه خوزستان يك امر همه جانبه است، 
اما از يك برنامه روشن برخوردار نيست؛ لذا مردم نمي توانند 

زندگي امروز و فرداي خود را پيش بيني كنند.
 اســتان هاي ديگر هم از چنين فقدان نظام توسعه اي رنج 
مي برند. دولت ها با وجود مصوبات متعدد مجلس شــوراي 
اسامي در برنامه هاي 5ساله كه موظف بودند طرح آمايش 
ســرزمين را مدون و به اجرا درآورند، هيچ يك )با تأكيد بر 

هيچ يك( از دولت ها اين كار را انجام نداده اند.
او تأكيد كرده است كه ما هنوز در گام نخست آن گير داريم؛ 
يعني مسئوالن كشور به يك فهم مشــترك در اين بحران 
آب وهوا و تأثيرات آن در كشور نرسيده اند و مردم هم به تبع 
عدم تصميم مســئوالن و عدم اهتمام رســانه ها توجه كافي 
به اين امر نمي كنند. اما باكمال تأســف بايد گفت اين  يك 

واقعيت است.

نماينــدگان مجلــس يازدهم با 
وعــده تغيير وضعيــت اقتصادی 
و شــعارهايی مثل شــفافيت بر 
كرســی های ســبز پارلمان تكيه 
زدنــد. آنهــا مجلس دهــم را نيز 
به ســبب نپرداختن به مســائل 
فوری در تيــررس نقدهای تندی 
قرار می دادنداما خــود در تحقق 

شعارهايشان ناكام مانده اند

روي خط خبر
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يادداشت

مهندسيمديروسازندهايبيادعا

  زماني كه صحبت از عمر پربركت مي شود، به راستي نمونه بارز 
آن، زندگاني پربار مرحوم آقاي مهندس عليرضاتابش اســت. 
نزديك به نيم قرن حضور در صحنه ساخت وساز كشور و مديريت 
ساخت ده ها بيمارستان، صدها خانه مسكوني، صدهاهزار خانه 
روستايي، حضور در بازسازي مناطق جنگ زده، حضور مستمر 
در ده ها مرتبه بازسازي مناطق ســيل زده و حضور مستمر در 
بازسازي چندين منطقه زلزله زده، ايشــان را تبديل به فردي 

كرده كه به يقين در تاريخ معاصر نادر است.
ايشان نه تنها مديري بسيار توانمند بودند، استانداري 3استان را 
برعهده داشتند، معاون وزير در 2وزارتخانه و سال ها رئيس بنياد 
مسكن بودند، بلكه مهندس بي نظيري بودند. در زمينه معماري، 
به ويژه معماري بيمارستان ها و اماكن مذهبي آنچنان درست 
ارائه طريق مي كردند كه گويي عالوه بر تخصص شان يك معمار 
تحصيلكرده هستند. آنچنان معرق و مقرنس و رسمي بندي و 
يزدي بندي را مي دانستند كه گويي يك معمار سنتي هستند. 
هنر در ساختمان را به اندازه بسياري از هنرمندان مي دانستند، 
نگارش خط در ساختمان را آنچنان تصحيح مي كردند كه گويي 
خود خطاط هســتند. با وجود  اين ميزان دانش و تجربه، براي 
نظر كارشناسان اهميت ويژه قائل بودند و هيچ وقت درنظر خود 
پافشاري نمي كردند. از اين رو هميشه در پروژه ها هيأت راهبري 
تشــكيل مي دادند و به نظر جمع و نظر كارشناسي احترام ويژه 
قائل بودند. در اين زمينه و هنگام ساخت بناي مجلس جديد، 

خاطره اي دارم كه خالي از لطف نيست.
نيمه دوم دهــه80 بود و ســاختمان تاالر جديــد مجلس را 
مي ساختيم. بنده مجري طرح بودم و ايشان معاون وزير مسكن 
و شهرسازي و رئيس بنده. در مقطعي كه نماي بيروني تاالر را كه 
توسط مرحوم مهندس سردارافخمي، شيشه اي طراحي شده و 
شيشه انعكاس نور آزاردهنده در اطراف بنا ايجاد كرده بود و از 
شيشه )البته در مشورت با مرحوم سردارافخمي( منصرف شده 
بوديم، از من خواستند مديريت مســابقه معماري بازطراحي 
نماي هرم را به يكي از وزراي سابق واگذار كنيم. 18معمار مطرح 
كشور در آن زمان در مسابقه شــركت كردند و در آخر طرحي 
كه گسترده گنبد مســجد جامع يزد بود، توسط مدير مسابقه 
انتخاب شد. طرح هرچند كه به تنهايي زيبا بود ولي قرارگيري 
آن در ميدان بهارستان مناســب نبود. بنابراين به ايشان گفتم 
اين طرح مناسب اينجا نيست و آن را اجرا نمي كنم. گفتند كه 
طرح را به رئيس وقت مجلس ارائه كرده اند و مورد پسند ايشان 
هم قرار گرفته است. يك ساعتي بحث كرديم. تاحدودي دلخور 
شدند و رفتند. نيم ساعت نشده بود كه زنگ زدند و گفتند با آقاي 
ناطق نوري كه آن زمان رئيس مجلس بودند، صحبت كرده ام، 
جلســه اي بگذاريد و كارشناســان را دعوت كنيد تا موضوع را 
صحبت كنيم. كارشناســاني كه در هيأت راهبري، ما را كمك 
مي كردند همگي از معماران بنام كشــور بودند؛ ازجمله آقايان 
حسين شــيخ زين الدين، عبدالرضا ذكايي، كامبيز ناظرعمو، 
شجاع جزايري و زنده يادان هادي ميرميران، بهروز احمدي و 
حسن متقي. با همگي صحبت كرده و به جلسه اي دعوت كردم. 
در آن جلسه بيش از 2ســاعت بحث و گفت وگو شد و درنهايت 
فرمودند هرچه كارشناسان درست مي دانند آن انجام شود. در 
آن جلسه يك بار ديگر نشان دادند كه هميشه نظر كارشناسان 

را بر نظر شخصي خود اولي مي دانند.
روح شان شاد و راه شان ان شاءاهلل مستدام 

جالل صادقي
مجري طرح تاالر جديد مجلس شوراي اسالمي

واکسیناسیون رانندگان تاکسی، اتوبوس های شهری و راهبران قطارهای مترو در برابر کرونا  از ديروز آغاز شد 

واكسيناسيون به حمل ونقل عمومي رسيد

   واكسيناسيون راهبران در ساختمان 956
علي عبداهلل پور؛ مديرعامل شركت بهره برداري متروی تهران و حومه: هماهنگي الزم با مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي 
تهران براي واكسيناسيون كاركنان شركت مترو، اعم از راهبران قطار، خدمات مسافري، پاكبانان، انتظامات و ساير افرادي 
كه به طور مستقيم با مسافران در ارتباط هستند انجام شده است. براي اينكه فرايند واكسيناسيون با نظم و ترتيب صورت 
گيرد، گروه هاي 50نفره مشخص و از طريق ارسال پيامك اطالع رساني مي شود كه با حضور در سالن واليت ساختمان 
شماره956 )ساختمان مركزي شركت بهره برداري متروی تهران( در تقاطع حافظ مي توانند واكسن دريافت كنند. همچنين 

براي سرعت بخشيدن به امر واكسيناسيون در روزهاي آتي، مكان هاي ديگري هم به اين كار اختصاص داده خواهد شد.

تالش مديران شــهري نتیجه داد و با 
هماهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي گزارش

ايــران، تهــران و شهیدبهشــتي 
واکسیناسیون رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومي اعم 
از تاکســي، اتوبــوس و مترو آغــاز شــد. اينطور که 
سید مناف هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافیك خبرداده 
از امروز، واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل در 3 مرکز 
رفاهي تاکسیراني منطقه 15 در خاوران، اتوبوسراني 
منطقه5 و ايستگاه متروي شهرري انجام مي شود. تزريق 
واکسن به تاکسیرانان اولويت اول بود و ظهر روز گذشته 
ورودي شرقي بوستان واليت، میزبان رانندگاني بود که 
با در دست داشتن گواهینامه و کارت تاکسیراني و البته 
پیامك ارسال شده از سوي ســازمان تاکسیراني براي 
تزريق واکســن آمده بودند؛ برخي تنها و تعدادي هم 
همراه با همسر يا فرزندانشــان. با تاکسي وارد جايگاه 
مي شدند و پرستاراني هم که وظیفه تزريق را به عهده 
داشتند سؤاالتي مربوط به نداشتن عالئم سرماخوردگي 
و مصــرف داروي خــاص، مي پرســیدند و پــس از 
تكمیل شدن اطالعات، واکسن را تزريق مي کردند. کل 
اين فرايند در کمتر از 5دقیقه انجام مي شد و از اين رو 
تاکسیرانان راضي بودند. اکبر امیري مي گويد: »مدام 
گزارش هايي از شلوغي مراکز واکسیناسیون در تلويزيون 
پخش مي شد و وقتي ديشب پیامك دريافت کردم به 
همســرم گفتم که حوصله شــلوغي و صف را ندارم و 

واکســن نمي زنم اما به اصرار بچه ها، همراه با همسرم 
آمدم و از خلوتي مرکز حیرت زده شدم. همه  چیز خیلي 
عالي بود.« تاکسیرانان قشــري هستند که بیشترين 
ارتباط را با مردم دارند و سالمتي آنها، تضمین سالمت 
مسافران است. به همین دلیل راننده هاي تاکسي و البته 
مسئوالن سازمان تاکســیراني پیگیري مي کردند تا 
هرچه زودتر واکسیناسیون انجام شود. حسن مروتي 
حدود 15ســال اســت که تاکســي دارد و مي گويد: 
»50سالم است و مشكل تنفسي دارم. خیلي از راننده ها 
برخالف سن و سالشان دچار مشكالت جسمي هستند 
و کرونا برايشان تهديد جدي به حساب مي آيد. بارها از 
مسئوالن درخواست کرديم تا واکسیناسیون تاکسیرانان 
را زودتر انجام دهند که باالخره اين خواسته محقق شد. 
هرچند اگر اين کار زودتر انجام مي شــد تعداد فوتي 
تاکســیرانان نه تنها در تهران، بلكه در کشــور کمتر 
مي بود.« هر واکسني که از سوي مسئوالن بهداشت و 
درمان در اختیار مراکز واکسیناسیون قرار گیرد، تزريق 
مي شود. در برخي از مراکز 2 نوع واکسن موجود است و 
گروه هاي هدف حق انتخاب دارند اما در مرکز واليت 
يك نوع واکسن تزريق مي شد )سینافارم( و نداشتن حق 
انتخاب سبب گاليه مندي برخي از تاکسیرانان شده بود. 
اصغر اسدي مي گويد: »مرکز خلوت بود و کارها در کمال 
تكريم و احترام انجام شــد اما کاش حق انتخاب نوع 
واکسن را هم مدنظر قرار مي دادند چون شخصا تمايل 
داشتم واکسن ايراني تزريق کنم.« به راننده ها توصیه 
مي شود پس از تزريق واکسن دقايقي زير سايه درختان 
بوستان واليت اســتراحت کنند تا خداي نكرده اگر 

موردي يا عوارضي بروز کند امدادرساني به موقع انجام 
شود. راننده ها دغدغه دارند که مبادا با تزريق واکسن 
نتوانند کار کنند. محمود حســین نژاد 55سال دارد و 
مي گويد: »شنیده ام کساني که واکسن مي زنند بايد چند 
روز اســتراحت کنند. مــا تاکســیرانان در اصطالح 
گنجشك روزي هستیم و درآمدمان روزانه است و اگر کار 
نكنیم وضعت امرار معاشمان ســخت مي شود.« اين 
موضوع را از پزشكي که در مرکز واکسیناسیون حضور 
دارد پیگیري مي کنیم و او هم مي گويــد: »دوز اول، 
ايمن زايي نســبي ايجاد مي کند و با تزريــق دوز دوم 
ايمني زايي کامل ايجاد مي شود. از اين رو در هیچ يك از 
تحقیقات ثابت نشده افرادي که واکسینه شده اند، ناقل 
هستند. بنابراين راننده ها بدون هیچ دغدغه اي مي توانند 
به کارشان مشغول شــوند.« او به برخي از عوارض هم 
اشاره مي کند و مي گويد: »عوارض واکسن، تب، سردرد 
و خستگي است که در مدت 24 تا 48ساعت در برخي 
افراد بروز مي کند. البته ممكن است در برخي از افراد اين 
عوارض وجود داشته باشد و در برخي ديگر خیر. در هر 
صورت توصیه مي کنیم تاکسیرانان در مدت 2روز آينده 
مايعات زياد بنوشند و خوب اســتراحت کنند.« اين 
پزشك در مورد نوع واکسن ها مي گويد: »ايمني زايي در 
بدن بستگي به ژنتیك و ارگانیسم افراد دارد چرا که همه 
واکســن ها پايه ايمني زايي دارند و هدف از تزريق آنها 
ايجاد ايمني در برابر بیماري هاست. بنابراين تاکسیرانان 
نبايد از بابت نوع واکســن نگران باشــند.« به گفته او 
استقبال تاکسیرانان در نخستین روز اجرايي شدن طرح 
واکسیناسیون بســیار خوب بوده است، به نحوي که 

 فرصتي براي نوشــیدن آب يا حتي چاي نداشــتند.

تا پايان مرداد تاكسيرانان كشور واكسينه مي شوند
از زمان شیوع کرونا تا کنون حدود 10هزار تاکسیران 
در کشــور به اين بیماري مبتال شــده و 700نفر هم 
جان باخته اند. مديرعامل اتحاديه تاکسیراني شهري 
کشور اين آمار را اعالم مي کند و مي گويد: »تاکسیرانان 
جزو گروه هاي هدف خاص هســتند چراکه با مردم 
ارتباط دارند و بايد همان روزهاي اول که واکسیناسیون 
شروع شد در اولويت قرار مي گرفتند. به هر حال با تالش 
مسئوالن و مساعدت متولیان ستاد ملي مقابله با کرونا 
و دستور رياســت جمهوري، اين کار عملیاتي شد و از 
هفته گذشته واکسیناسیون تاکسیرانان در کشور کلید 
خورد.« به گفته مرتضي ضامني در شهرهاي البرز و اهواز 
اين کار انجام شده و در چند روز آينده تمام تاکسیرانان 
واکسینه مي شوند. او با بیان اينكه 400هزار راننده فعال 
در تاکسیراني کشور وجود دارد که حدود 80هزار نفر در 
تهران فعالیت مي کنند، مي گويد: »آمارها نشان مي دهد 
در تهران تا کنون حدود 450راننده تاکســي به دلیل 
کرونا فوت کرده اند که با شــروع طرح واکسیناسیون 
از روز گذشــته، امیدواريم شاهد سیر نزولي مبتاليان 
و فوتي ها در تاکسیراني پايتخت باشــیم.« اين مقام 
مسئول تأکید مي کند: »با توجه به اينكه تعداد زيادي 
از تاکسیرانان در پايتخت هســتند الزم بود اقدامات 
مربوط به واکسیناسیون با برنامه ريزي درستي انجام 
شــود و از اين رو براســاس گروه هاي سني پیامك به 
تاکسیرانان، ارســال و در زمان تعیین شده مي توانند 

واکسن دريافت کنند.« ضامني در پايان با ابراز رضايت 
از فرايند واکسیناسیون مي گويد: »امیدواريم تا پايان 
مرداد تمام تاکسیرانان کشور واکسینه شوند و به زودي 

شاهد ريشه کني اين ويروس منحوس باشیم.«

واكسيناسيون 20هزار راننده در فاز اول
حدود 80هزار راننده تاکسي در تهران فعالیت مي کنند 
که به گفته مديرعامل سازمان تاکسیراني شهر تهران در 
فاز اول حدود 20هزار راننده واکسینه مي شوند. محمد 
روشني مي گويد: »براساس پروتكل تدوين شده و براي 
اينكه بتوانیم خدمت رساني مطلوب تري به تاکسیرانان 
داشته باشیم، مراحل واکسیناسیون را با توجه به گروه 
سني فازبندي کرده ايم. در فاز اول واکسیناسیون که از 
روز گذشته شروع شده است، راننده هاي باالي 50سال 
به عنوان گروه هدف تعیین شده اند و در فاز بعدي هم 
افراد باالي 40 و به ترتیب همین رونــد ادامه خواهد 
داشت تا تمام تاکســیرانان پايتخت واکسینه شوند.« 
عالوه بر بوســتان واليت، قرار است مراکز ديگري هم 
به واکسیناسیون تاکسیرانان اختصاص داده شود که 
روشني مي گويد: »با ارسال پیامك مشخص مي کنیم که 
تاکسیرانان براي دريافت واکسن به کجا مراجعه کنند. 
بنابراين الزم نیست تاکسیرانان دغدغه اي در اين مورد 
داشته باشند.« بنا به گفته مديرعامل سازمان تاکسیراني 
تهران، اولويت با راننده هاي فعال است. کساني که پروانه 
دارند اما پروانه فعالیت شان منقضي شده و براي تمديد 
مراجعه نكرده اند يا به عبارت ديگر فعال نیســتند در 

اولويت هاي بعدي قرار مي گیرند. 

زينب زينال زاده
خبر نگار

   6هزار راننده اتوبوس واكسينه مي شوند
محمود ترفع؛ مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني: خوشبختانه با پيگيري ها و مساعدت مسئوالن وزارت بهداشت 
و درمان و ستاد ملي مقابله با كرونا، واكسيناسيون راننده هاي اتوبوس در اولويت قرار گرفت. حدود 6هزار راننده 
در خطوط مختلف اعم از خصوصي و عادي مشغول فعاليت هستند كه متأسفانه 16نفر از همكاران خود را براثر ابتال 
به كرونا از دست داديم و اميدواريم با عملياتي شدن واكسيناسيون و اختصاص فضاهاي مناسب و متعدد، اين كار با 
سرعت بيشتري انجام شود. راننده هاي اتوبوس نگران نباشند چراكه اطالعات تمامي آنها در سامانه ثبت موجود است 

و براساس سن، دسته بندي و در صف واكسيناسيون قرار مي گيرند.
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نيمي از اقتصاد ايران انحصاري است
آمارهاي رسمي نشان مي دهد 52درصد از صنايع ايران در 

انحصار يك يا چند شركت خاص است و اين شركت ها با ايجاد 
رانت نان كسب وكار هاي كوچك را آجر كرده اند

نتايج يك پژوهش آماري كه در پژوهشكده آمار انجام شده است 
نشــان مي دهد نيمي از بازارهاي ايران به صــورت انحصاري در 
اختيار يك يا چند شــركت است و اين شــركت ها با ايجاد رانت 
نان كســب وكار هاي كوچك را آجر كرده اند. مطابق تئوري هاي 
اقتصادي انحصار در بازار ها عامل نخســت ايجاد رانت و فســاد 

گسترده اقتصادي است.
به گزارش همشهري، سال هاســت اقتصاددانان از وجود رانت در 
اقتصاد ايران سخن مي گويند و معتقدند يكي از اصلي ترين داليل 
بروز رانت در اقتصاد، وجود انحصار در بازار هاست. با وجود تأكيد 
فراوان اقتصاددانان درباره اينكه انحصار موجب رانت مي شــود، 
عملكرد دولت ها در مبــارزه با انحصار نشــان مي دهد كه تقريبا 
هيچ دولتي كارنامه موفقي در اين باره ندارد و حتي اقتصاد ايران با 
ضعف شديد تصويب قوانين و مقررات در اين زمينه حتي از سوي 
مجلس مواجه است. درواقع اگر عملكرد مجلس و دولت را در انجام 
اقدامات اجرايي و تصويب قوانين ضد انحصار در 4دهه گذشته مرور 
كنيم تقريبا به هيچ مي رســيم. تنها اقدام عملي كه در چند سال 
گذشته در اين زمينه انجام شــده تشكيل شوراي رقابت به عنوان 
يك شوراي تخصصي بوده است، اما باوجود آنكه وظيفه اصلي اين 
شورا انحصارزدايي است تا از اين طريق مانع توزيع رانت بين اقليتي 
خاص در اقتصاد ايران شود، عملكرد اين شورا نشان مي دهد كه به 
جاي انحصار زدايي خود به يك نهاد قيمت گذار تبديل شده است 
كه مي تواند به طور مؤثري مكانيزم هاي بازار رقابتي را از بين ببرد 
و رانت توزيع كند. در ادبيات اقتصادي بــازار انحصاري به بازاري 
مي گويند، كه در آن يك يا چند فروشنده بخش عمده بازار را در 
اختيار دارند و مي تواند ميــزان توليد و عرضه را به گونه اي تنظيم 
 كند كه با صرف كمترين منابع، بيشترين سود ممكن را نصيب خود 
كند. به بيان ديگر در بازار انحصاري يك يا چند فروشنده قدرت 
بااليي در تعيين قيمت ها دارند و از اين طريق ســاير رقبا به ويژه 
كسب وكارهاي كوچك را يا حذف يا به شدت تضعيف مي كنند. با 
توجه به آنكه در بازار انحصاري رقابت در كار نيست و استانداردهاي 
اجباري به شكل حداقلي اجرا مي شوند، كيفيت چندان مورد توجه 
نيست و افراد يا شــركت هايي كه در بازار انحصار ايجاد كرده اند 

به راحتي مي توانند سود هاي كالن رانتي به دست بياورند.

ميزان انحصار در بازار ها 
مطابق بررســي هاي پژوهشــكده آمــار مركز آمار كــه از بين 
122صنعت فعال انجام شــده 50درصد صنايع ايران در انحصار 
يك يا 4شركت بزرگ هستند؛ اين به معناي آن است كه بيش از 
نيمي از اقتصاد ايران در انحصار برخي شركت هاي محدود است 
كه كنترل كامل بازار ها را در اختيار دارند و از اين طريق مي توانند 
نرخ گذاري كنند و به نوعي از رانت ايجاد انحصار كه در اختيار آنها 
قرار گرفته است، استفاده كنند. اين اطالعات نشان مي دهد از ميان 
صنايع فعال در اقتصاد ايران دست كم 54صنعت حضور دارند كه 
در آنها فقط 4شركت خاص بيش از 50درصد معادالت اقتصادي 
آن بازار را در اختيار دارند. همچنين در 65صنعت ميزان انحصار 
شركت هاي بزرگ به بيش از 40درصد مي رسد. در 15صنعت نيز 
فقط 4شركت خاص بين 30 تا 40درصد معادالت تجاري آن بازار 

را در اختيار دارند.

صنايعي با بيشترين انحصار
بررسي هاي پژوهشكده آمار نشان مي دهد ميزان تمركز و انحصار 
در برخي صنايع حتي تا 100درصد فروش آن صنعت است؛ به طور 
مثال صنايعي مانند توليد ســاعت، قايق هاي ورزشــي و ساخت 
تجهيزات سيال ازجمله اين صنايع هستند. همچنين در صنايعي 
مانند تعمير تجهيزات برقي، توليد مولدهاي بخار، صنعت تقطير، 
تصفيه و تركيب الكل سفيد، ساخت كاالهاي مصرفي الكترونيكي 
و ساخت برخي دستگاه هاي پزشكي و درماني ميزان انحصار بيش 
از 90درصد است. به اين معنا كه فروش محصوالت اين صنايع تا 

90درصد فقط در اختيار يك يا چند شركت خاص است.
اين اطالعات همچنين نشــان مي دهد توليد قطعات خودرو كه 
ازجمله صنايع پرمصرف در ايران است، با بازاري به شدت انحصاري 
مواجه است؛ به طوري كه فقط يك شركت مسلط بيش از 87درصد 
سهم بازار را در 3سال به خود اختصاص داده و سهم فروش 4بنگاه 
مسلط در اين بازار در سال هاي مورد بررسي بيش از 95درصد از 
كل فروش اين صنعت بوده است. شاخص هاي محاسبه گر ميزان 
انحصار در صنعت خودرو ســازي  هم نشــان مي دهد كه ميزان 
انحصار در اين صنعت نيز بسيار باالســت و توليدات اين صنعت 
فقط در اختيار چند شركت اســت. پژوهشكده آمار همچنين در 
گزارش مشروح خود تأكيد كرده اســت: تحريم ها و عدم حضور 
رقابتي شــركت هاي خارجي در اقتصاد ايران به وضعيت انحصار 
و شرايط غيررقابتي در اقتصاد ايران دامن زده است. پژوهشكده 
آمار تأكيد مي كند، با وجود بررســي هايي كه درخصوص مفهوم 
تمركز يا انحصار در بازار ايران و برخــي صنايع بزرگ در اقتصاد 
ايران انجام شده اســت، به نظر مي رســد اين نتايج هم اكنون در 
تصميم گيري هاي سياســتي كاربرد چنداني ندارد و همچنان در 
برخي صنايع كه خروجي آنها كاالهايي بســيار پرمصرف و مورد 
نياز خانوار، مانند خودروست، انحصار شديدي وجود دارد كه اين 
موضوع تأثير زيادي بر كيفيت و قيمت توليدات اين صنعت بر جاي 
گذاشته است. درصورتي كه نهاد هاي متولي چنين گزارش هايي را 
به صورت شفاف و متناوب منتشر كنند و براساس نتايج گزارش ها، 
اقدامات الزم را در جلوگيري از بروز انحصار بيشتر و تعديل شرايط 
انحصاري برخي صنايع انجام دهند، مي توان انتظار داشــت كه 

وضعيت رفاهي جامعه بهبود پيدا كند.

جدول ميزان انحصار در بازار ها 
تعداد شركت شرح

4بنگاه مسلط بيش از 50درصد سهم بازار را در اختيار 
54دارند.

4بنگاه مسلط بين 30 تا 50درصد سهم بازار را در 
31اختيار دارند.

4بنگاه مسلط بين 10 تا 30درصد سهم بازار را در 
41اختيار دارند.

4بنگاه مسلط كمتر از 10درصد سهم بازار را در اختيار 
6دارند.

قيمت گوجه شكست
قيمت گوجه فرنگي كه در روزهاي گذشته به بيش از 10هزار تومان در  بازار
خرده فروشي ها رسيده بود ديروز با محصول تازه برداشت، كاهش يافت 

و به 7هزار تومان در ميادين اصلي رسيد.
رئيس اتحاديه بارفروشــان ميادين ميــوه و تره بار تهران در گفت وگو با همشــهري 
درخصوص داليل افزايش مقطعي قيمت گوجه گفت: با اتمام محصول گوجه ورامين و 
شمال كشور، حدود 10 تا 15روز فاصله زماني بود تا گوجه ساير مناطق كشور به بازار 
تهران برسد و اين فاصله زماني كمبودي كوتاه مدت در بازار ايجاد كرد. به گفته مصطفي 
دارايي نژاد، با آغاز برداشت محصول گوجه فرنگي دشت قزوين، شيراز و دشت مغان، اين 
كمبود برطرف شده و ديروز حدود 350تن گوجه در ميدان اصلي ميوه و تره بار كشور 
عرضه شــد. وي قيمت گوجه ربي را 2800 تا 3هزار تومان عنوان كرد كه اين قيمت 
براي خريدهاي عمده از سوي كارخانه هاي توليد كننده رب بوده است. به گفته اين مقام 
صنفي روز گذشته قيمت گوجه درجه يك سوا شده در ميدان اصلي تره بار تهران 7هزار 
تومان بود و با افزايش توزيع و عرضه گسترده اين محصول، قيمت در خرده فروشي ها 

نيز به زودي كاهش خواهد داد.
محصول ديگري كه افزايش قيمت آن در هفته هاي اخيــر نگراني مصرف كنندگان را 
به همراه داشته هويج است. قيمت هويج در ميوه فروشــي هاي سطح شهر به كيلويي 
16 تا 18 هزار تومان رسيده و اين قيمت در شرايطي كه مصرف هويج در تابستان چه 
در منازل و چه در آبميوه فروشي ها به شدت در مقايسه با فصول ديگر افزايش مي يابد، 
نگران كننده بود. به گفته فروشــندگان آبميوه و بستني از خردادماه قيمت هويج رو به 
افزايش گذاشت و به ويژه از ابتداي تابستان قيمت هويج آبگيري در ميادين ميوه و تره بار 
به كيلويي 10هزار تومان رسيد كه اين رشد، قيمت هر ليتر آب هويج را به 20 تا 30هزار 
تومان رساند. رئيس اتحاديه بارفروشان ميادين ميوه و تره بار تهران، دليل افزايش قيمت 
هويج نيز به اتمام محصول دزفول و جنوب بر مي گشــت كه با برداشت هويج اصفهان، 
شيراز، بســتان آباد و بروجرد به احتمال زياد تا هفته آينده بين 3 تا 4هزار تومان افت 

قيمت خواهد داشت.

گيالس و زردآلو تمام شد
درحالي كه بعضي اقالم ميوه تابستانه در ميوه فروشــي هاي سطح شهر باالي 40هزار 
تومان قيمت دارند به گفته دارايي نژاد، هيچ ميوه اي در ميدان اصلي تره بار تهران باالي 
30هزار تومان نيست و گران ترين ميوه فصل هم اكنون گالبي بيروتي است كه 30هزار 
تومان در ميادين توزيع مي شود؛ قيمتي كه در خرده فروشي ها تا بيش از 40هزار تومان 
مي رسد. اما گالبي تنها ميوه باالي 40هزار تومان مغازه ها نيست و تابلوي قيمت زردآلو 

و گيالس هم همچنان 
در بعضــي از ميــوه 
فروشي ها اعدادي بين 
45 تا 60هزار تومان را 
نشان مي دهد؛ قيمتي 
كه بعد از اين هم پايين 
نخواهد آمــد، چراكه 
به گفته دارايي نژاد اين 
دو ميوه در پايان فصل 

برداشت هستند. وي درخصوص اين دو ميوه گفت: توزيع زردآلو وگيالس در ميادين 
به صورت نيســاني و به طور محدود انجام مي شــود و با كاهش عرضــه در پايان فصل 
برداشت، قيمت اين محصوالت در ميادين از قيمت نوبرانه هم بيشتر شده و بايد اين دو 
محصول را از فهرست ميوه هاي تابستانه حذف شده دانست، اما در ساير ميوه ها هيچ گونه 
كمبود و افزايش قيمتي مشاهده نمي شود. نرخ و ميزان عرضه ديگر محصوالت از ميوه 
تا سبزي و صيفي  در ميادين، عادي و متناسب با تقاضاست. هم اكنون شليل از 8 تا 25 
هزار تومان، هلو از 10 تا 25 هزار تومان، گالبي شاه ميوه از 15 تا 25هزار تومان، آلبالو 
رسمي بين 20 تا 22هزار تومان، سيب گالب از 15 تا 23هزار تومان، هلو انجيري از 15 
تا 25هزار تومان، آلو قطره طال از 10 تا 25هزار تومان، ليموترش از 10 تا 15هزار تومان، 
خربزه از 8 تا 10هزار تومان، گالبي بيروتي 20 تــا 30هزار تومان، انگور كندري 10 تا 
15هزا رتومان و انگور عسگري 10 تا 15هزار تومان عرضه مي شود. در ميان ميوه هاي 
وارداتي نيز موز از 22 تا 25هزار تومان و انبه بين 35 تا 40هزار تومان در ميدان تره بار 

مركزي تهران در حال عرضه است.

تأخير در واكسيناسيون كرونا چگونه جيب ايراني ها را خالي كرد؟

شوك هزينه درمان به سبد خانوارها
   اثر تعلل در اجراي واكسيناسيون در سبد هزينه  خانوارهاي ايراني به نمايش درآمد

تازه ترين اطالعات مركز آمار و اطالعات راهبردي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشان مي دهد 
ســهم هزينه هاي بهداشــت و درمان در سبد 
هزينه هاي خانوار در تير ماه امســال با افزايش مواجه و به يكي 
از 3عامل اصلي تورم زايي در يك ماه گذشته تبديل شده است. 
به نظر مي رسد افزايش در هزينه هاي بهداشت و درمان به دليل 
شيوع موج پنجم كرونا و رشد هزينه هاي درمان اين بيماري در 

مواجهه با سويه دلتاي كرونا بوده است.
به گزارش همشهري، با تعلل در اجراي واكسيناسيون، موج پنجم 
كرونا در تيرماه امسال به اوج خود رسيد. آمار ها نشان مي دهد 
با افزايش تقاضا بــراي اقالم درماني، قيمــت اين محصوالت و 
همينطور خدمات مرتبط با بيماران كرونايي در حال رشد است. 
طبق اطالعات موجود، اين افزايش هزينه ها در بخش بهداشت 
و درمان، اثر خود را به خوبي در تورم تير ماه امسال نشان داده و 

يكي از 3عامل اثر گذار در رشد تورم تيرماه امسال بوده است.
گزارش هاي دريافتي نشــان مي دهد با شيوع موج پنجم كرونا 
تعداد تخت هاي بيمارستاني بيش از گذشته به اشغال بيماران 
درآمده و حتي به گفته بســياري از خانواده ها، تامين داروهاي 

حياتي بيماران كرونايي به دشواري انجام مي شود.
صف هاي طوالني براي دريافت دارو هاي وي ژه بيماران كرونايي 
حتي در مراكز دولتي، اين روز ها به دغدغــه بيماران كرونايي 
تبديل شده و همين عامل به افزايش هزينه هاي بهداشت و درمان 
منجر شده است؛ به طوري كه تحت تأثير رشد تقاضا براي اقالم 
درماني بيماران كرونايي، قيمت ها هم افزايش يافته. اطالعات 
دريافتي همشهري نشان مي دهد در برخي مراكز درماني قيمت 
داروهاي مختص درمان كرونا، باالتر از نرخ هاي مصوب به فروش 
مي رسد. از نظر اقتصادي زماني كه تقاضا براي يك محصول زياد 
مي شود، قيمت آن محصول افزايش مي يابد و آمار هاي موجود از 
نرخ تورم ماهانه نشان مي دهد شيوع موج پنجم كرونا به افزايش 
هزينه هاي خانوار منجر شــده و حتي خود يك عامل مهم براي 
رشد تورم ماهانه در تير امسال بوده است. ناظران آگاه مي گويند، 
آمارهاي رسمي گوياي اين واقعيت اســت كه تعلل در اجراي 
واكسيناســيون عمومي، در حال نشــان دادن اثر خود در سبد 

هزينه خانوارهاي ايراني است.

افزايش اثر هزينه درمان در تورم
مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در تازه ترين گــزارش تحليلي خود از نرخ تورم تيرماه امســال 
اعالم كرد: ســهم 3گروه از هزينه ها در تير ماه امســال بيش از 
ساير گروه ها بوده و به افزايش تورم و سبد هزينه اي خانوار منجر 
شده است. آمار هاي ارائه شده نشان مي دهد افزايش اجاره خانه، 
بهداشــت و درمان و حمل ونقل ازجمله مهم ترين داليل رشد 
تورم در تيرماه امسال بوده است. نكته حائز اهميت اين است كه 
در خردادماه وزن يا سهم گروه سبزي و حبوبات بيشتر از گروه 
بهداشت و درمان بوده، اما در تيرماه وزن هزينه هاي بهداشت و 
درمان در تورم ماهانه بيشتر شده و اين به  آن معناست كه سهم 
هزينه هاي بهداشت و درمان در سبد مصرفي خانواده ها در تير ماه 

امسال بيشتر از ماه هاي گذشته بوده اســت. اطالعات موجود 
نشان مي دهد علت اصلي اين رويداد شــيوع موج پنجم كرونا 
در ايران به دليل تأخير در واكسيناســيون بوده است. محاسبه 
ضريب تأثير كاالها و خدمات مختلف در سبد تورم نشان مي دهد 
4گروه از كاال و خدمات يعني مسكن، خوراك، بهداشت و درمان 
و حمل ونقل بيشترين وزن را در سبد هزينه هاي خانواده ها دارند 
و اين كاالها 76درصد از ضريب اهميت ســبد كاالها و خدمات 
موردنياز خانوارهاي شــهري و روســتايي را به خود اختصاص 
داده اند. در چنين شــرايطي به نظر مي رسد چنانچه برنامه هاي 
تزريق واكسن با سرعت بيشتري دنبال نشود و پاندمي كرونا به 
كمبود هاي بيشتري در حوزه بهداشت و درمان منجر شود، سهم 
هزينه هاي بهداشت و درمان در سبد هزينه هاي خانواده و تورم 
افزايش مي يابد. افزايش سهم هزينه هاي بهداشت و درمان در 
سبد خانوارهاي ايراني، در شرايطي است كه نرخ تورم به شكلي 
فزاينده در حال رشــد اســت و همزمان اقتصاد در ركود به سر 
مي برد؛ دو لبه يك شمشير كه مي تواند اقتصاد نحيف خانوارهاي 
ايراني را بيش از گذشــته تحت تأثير قرار دهد. مطابق نظريات 
اقتصادي تورم هميشه برخالف سياســت هاي فقرزدايي عمل 
مي كند؛ به عبارت بهتر با افزايش قيمت كاالها، قدرت خريد مردم 

كاهش مي يابد و اين موضوع روي رفاه خانوارها تأثير مي گذارد.

داليل رشد تورم
مركز آمار و اطالعات راهبــردي وزارت كار اعالم كرده افزايش 
تورم در ســال هاي اخير حاصل 4عامل بوده كه مهم ترين آنها 
افزايش حجــم نقدينگــي و افزايش قيمت دالر اســت. با اين 
حال افزايش تورم، انتظــاري كه تورم كاذب را در پي داشــته 
و افزايش تقاضاي يكباره بــراي برخي اقــالم مانند مركبات، 
مواد شوينده به علت شــيوع كرونا از ديگر عوامل رشد تورم در 
سال هاي اخير بوده اســت. اين تحليل نشان مي دهد نرخ تورم 
از ارديبهشت1397 شتاب بيشــتري گرفته و علت اين جهش، 
اثر رواني دور جديد تحريم ها بوده است. اين اطالعات همچنين 
نشان مي دهد در سال1399 شيوع كرونا به تورم دامن زده است.

شيوع كرونا در ســال1399 روي عرضه و تقاضاي برخي اقالم 
خوراكي و همينطور شــوينده ها تأثير گذاشت و به رشد قيمت 
اين محصوالت منجر شد. كرونا همچنين محدوديت هاي تجاري 
زيادي ايجاد كرد و به بسته شدن مرزها منجر شد. با بسته شدن 
مرزها محدوديت هاي بيشتري در صادرات و واردات كاال ها ايجاد 

شد كه اين موضوع خود يكي از داليل اصلي رشد تورم بود.

تأثير كاالهاي مختلف بر سبد تورم ماهانه تير 1400- ضريب 
تأثير

ضريب تأثيركاال و خدمات
122.9اجاره

45بهداشت و درمان
39.5حمل ونقل

22.3ميوه و خشكبار
16.3پوشاك و كفش

13.3سبزي ها و حبوبات 
13.1آب، برق و سوخت

12.7نان و غالت
10.6شير، پنير و تخم مرغ

9.8هتل و رستورا ن
9مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري معمول آنها

8.4كاالها و خدمات متفرقه
8.2گوشت قرمز و گوشت ماكيان

4.9قندوشكر و شيريني ها 
4.3تفريح و فرهنگ

3.9چاي، قهوه، كاكائو، نوشابه و آبميوه
3.2آموزش

3ماهي ها و صدف داران
2.5محصوالت خوراكي طبقه بندي نشده 

خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني 
1.5خدمت 

1.3روغن ها و چربي ها
0.8دخانيات
0.3ارتباطات

تبتوليدمسكندرشهرستانها
مهاجرت معكوس در توليد 
مسكن و كوچ سازندگان به 
شهرســتان ها كه از بهار99 
آغاز شده بود، حداقل به مدت 3فصل ادامه 
پيدا كرده و اين رويكــرد تا پايان پاييز99 
در ميان ســازندگان طرفدار داشته است. 
براساس آمارها، در پايان اين دوره، تقاضا 
براي صدور پروانه ساختماني در خراسان 
رضوي، اصفهان و خراســان جنوبي بيش 
از ســاير اســتان ها بوده و اين 3استان از 
شرايط مطلوب تري براي آغاز ساخت وساز 

برخوردار بوده اند.
به گزارش همشــهري، به دنبــال تعميق 
ركود معامالتــي بازار مســكن، وضعيت 
ساخت وساز و توليد مسكن نيز به خصوص 
در پايتخت در سراشــيبي قــرار گرفته و 
شرايط چندان مساعدي را تجربه نمي كند، 
اما در اين شرايط، به واسطه ارزان تر بودن 
زمين و هزينه پايين تر توليد مســكن در 
شهرستان ها، يك دوره رونق توليد مسكن 
در ايــن مناطق شــكل گرفتــه كه طبق 
آمارها حداقل در 3فصل بهار، تابســتان و 

پاييز1399 ادامه داشته است.

وضعيت توليد مسكن در آمار
نتايج مربوط به طرح جمع آوري اطالعات 
پروانه هاي ســاختماني صادر شــده در 
شــهرداري ها در پاييز99 نشان مي دهد 
در اين فصــل 41هزارو390فقــره پروانه 
ساختماني در مناطق شهري كشور صادر 
شــده كه ازنظر تعداد 19.5درصد بيش 
از فصل مشــابه در ســال قبل است. نكته 
ديگر اينكه در اين فصل مجموع مساحت 
زيربناي واحدهــاي موجود در پروانه هاي 
ســاختماني بــه 22ميليون و721هــزار 
مترمربع رســيده كه نســبت بــه فصل 
مشــابه ســال قبل 39.8درصد بيشــتر 
اســت. همچنيــن مجمــوع واحدهاي 
مســكوني كه قرار اســت براســاس اين 
پروانه هــاي ســاختماني توليــد شــود 
به 119هزارو569دســتگاه رســيده كه 
35.6درصد بيش از مدت مشابه سال قبل 

بوده است. ميانگين متراژ واحدها در اين 
پروانه هــا 190مترمربع برآورد مي شــود 
كه نســبت به متراژ 184.3مترمربعي در 
پايش98 حدود 3.1درصد وسيع تر شده 
است. به گزارش همشهري، اختالف شديد 
ميانگين متراژ واحدهاي برنامه ريزي شده 
براي ساخت در پاييز99 نسبت به الگوي 
مصرف 75متري براي آپارتمان هاي شهري 
تا حدودي مي تواند ناشي از تمايل دوباره 
سازندگان به ســاخت واحدهاي الكچري 
و لوكس باشد، اما بخش عمده اين اختالف 
نتيجه افول توليد مسكن در تهران و حتي 
كالنشهرها و البته ساخت ساختمان هاي 
وياليي در شهرهاي كوچك و حريم هاي 
شهري است كه به واســطه پايين تر بودن 

قيمت زمين، صرفه اقتصادي ساخت وساز 
را باالتر مي برد.

وضعيت توليد مسكن به تفكيك استان
اطالعــات مركز آمار ايــران از پروانه هاي 
ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي 
كشور در پاييز گذشته حاكي از اين است 
كه در اين فصل صدور پروانه ســاختماني 
در مناطق شهري 7 اســتان ايالم، تهران، 
خراسان شــمالي، كهگيلويه و بويراحمد، 
گلســتان، لرســتان و مركــزي كاهش 
پيدا كرده، اما مناطق شــهري 24استان 
ديگر با افزايش صدور پروانه ســاختماني 
مواجه بوده اســت. در ايــن ميان مناطق 
شهري استان خراســان جنوبي با جهش 

172درصدي تعــداد پروانه هــاي صادر 
شــده در پاييز1399، ركورد بيشــترين 
تغيير در توليد مسكن را به خود اختصاص 
داده و بعد از آن اســتان خراسان رضوي با 
جهش 94.8درصدي و اســتان اصفهان 
با افزايش 35درصــدي در رتبه هاي دوم 
و ســوم قرار گرفته اند. در مقابل، مناطق 
شهري اســتان هاي گلســتان، خراسان 
شمالي و كهگيلويه و بويراحمد به ترتيب با 
كاهش 33.7، 32.2 و 15.9درصدي تعداد 
پروانه هاي ســاختماني صــادره، در صدر 
فهرســت كاهش توليد مسكن قرار دارند. 
براساس آمارها، مناطق شهري تهران نيز 
در پاييز99 با كاهش 3.1درصدي صدور 

پروانه ساختماني مواجه بوده است.

كالبدشكافي توليد مسكن در خراسان 
جنوبي

تغيير رويكرد سازندگان مسكن و گرايش 
آنها به ساخت مسكن در مناطقي كه هزينه 
آن با سرمايه و نقدينگي آنها تناسب دارد، 
اتفاق ناگزيري بود كه پس از جهش چند 
صددرصــدي قيمت زميــن و نهاده هاي 
ســاختماني از ســال97 به بعد رخ داد؛ 
باوجوداين، جهــش 172درصدي صدور 
پروانــه ســاختماني در مناطق شــهري 
خراسان جنوبي مسئله اي است كه حتي 
با فرضيه كوچ سازندگان مسكن نيز جور 
درنمي آيد و بايد دليل ديگري مانند رونق 
ساخت مسكن ملي داشته باشد. بررسي 
خبرهاي مربوط به اجراي طرح اقدام ملي 
تأمين مسكن در استان خراسان جنوبي 
حاكي از اين اســت كــه از ابتداي اجراي 
طرح تاكنون 86.5هكتار زمين در مناطق 
شهري اين اســتان براي ساخت مسكن 
ملي تأمين شــده و درمجموع 2هزارو77 
واحد وارد فاز اجرايي شــده است. بر اين 
اســاس، مي توان انتظار داشت كه جهش 
توليد مسكن در مناطق شهري استان هاي 
خراسان رضوي و اصفهان نيز ناشي از به 
راه افتادن نهضت خانه سازي در قالب طرح 

ملي مسكن باشد.

تكذيب جهش هزينه مسكن ملي
در سايه رشد متوالي تورم نهاده هاي ساختماني، مباحث زيادي نيز در مورد افزايش 
هزينه ساخت مسكن ملي مطرح شد كه البته براي چندمين بار از سوي معاون وزير راه 
و شهرسازي تكذيب شده است. محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي به ايسنا مي گويد: اعداد و ارقامي كه بعضي افراد غالبا در فضاي مجازي 
درخصوص واحدهاي اقدام ملي مسكن مطرح و عنوان مي كنند هزينه تمام شده اين 
واحدها ميلياردي شده، درواقع شانتاژ و شايعه برخي دالالن است كه با اين تدابير 
و شوك هاي بي منطق مي خواهند امتياز واحدها را با قيمت هاي پايين از متقاضيان 
خريداري كنند. محمودزاده مي افزايد: قراردادهاي واحدهاي اقدام ملي مســكن 
براساس شاخص سازمان برنامه و نظام فني اجرايي كشور منعقد شده كه مربوط به 
۳ ماهه دوم سال۱۳۹۹ است. اين قراردادها با قيمت متري حدودا 2.8ميليون تومان 
براي ساختمان هاي 4طبقه به امضا رسيده كه اگر طبقات اضافه شود اين مبلغ مقداري 
افزايش پيدا مي كند. او با بيان اينكه واحدهاي اقدام ملي براساس قيمت تمام شده 
واگذار مي شود، مي گويد: از روز اول كه پروژه ها شروع شد قيمتي براي آنها درنظر 
نگرفتيم و هميشه اعالم كرديم براســاس قيمت تمام شده است. طبق شاخص هاي 
۳ ماهه دوم سال۱۳۹۹ قراردادها را منعقد كرديم كه به روزرساني مي شود. تاكنون 
مبناي ما همان متري 2.8ميليون تومان است و قيمت هاي متري ۵ميليون يا بيشتر 
كه بعضا عنوان مي شود غيرواقعي است. او با اشاره به اينكه دولت در طرح مسكن ملي 
مجري نيست و فقط زمين و تسهيالت را تأمين مي كند، ادامه مي دهد: سازندگان بخش 
خصوصي مسئول خريد نهاده ها و ساخت مسكن ملي هستند كه طبيعتا سود خود را 
درنظر مي گيرند و نمي توان انتظار داشت زير قيمت تمام شده واحدها را به متقاضيان 
تحويل دهند. به گزارش همشهري، اصرار معاون وزير راه براي تكذيب افزايش قيمت 
ساخت مسكن ملي در حالي است كه طبق اظهارات او، هزينه ساخت هر مترمربع از 
پروژه مسكن ملي در شهر جديد پرند كه در هفته هاي گذشته افتتاح شد، 4ميليون 
تومان بوده است. البته اين پروژه به واســطه همكاري متقاضيان در پرداخت آورده 
نقدي، از آغاز تا انتها فقط ۱4 ماه به طول انجاميده و قيمت ساخت آن تقريبا نسبت به 
اصل قرارداد تعديل نشده است. به گفته محمودزاده، قيمت هر مترمربع زمين اختصاص 
يافته به اين پروژه نيز ۷۰۰هزار تومان بوده كه متقاضيان پس از تحويل واحدها بايد 

به صورت اقساطي تسويه كنند.

ث
مك

آمار صدور پروانه هاي ساختماني از رشد تمايل به 
ساخت مسكن در اغلب شهرستان ها حكايت دارد كه 
يكي از داليل آن اجراي طرح اقدام ملي مسكن است

رنا
:  اي

س
عك



5    سه شنبه 5  مرداد 1400   شماره 8278 آگهي



2   سه شنبه 5  مرداد 1400   شماره 8278 6 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

بيماران خاص به كجا مراجعه كنند؟
خرداد امســال، رئيس اداره پيوند، سرطان و بيماري هاي خاص 
دانشگاه علوم پزشــكي تهران اعالم كرده بود كه بيماران خاص 
با هماهنگي وزارت بهداشت، واكسن كرونا را در بيمارستان ها و 
مراكز درماني كه محل مراجعه شــان است، تزريق خواهند كرد. 
به گفته محمدحسن شعباني، واكسيناسيون اين افراد آغاز شده و 
ادامه خواهد داشت. او گفته بود كه بيماران مبتال به سرطان در هر 
بيمارستان دانشگاهي كه تحت درمان هستند، براي تزريق واكسن 
به همان مركز مراجعه كنند و بيماران ديگــر هم با معرفي نامه 
پزشك مي توانند به مراكز درماني خصوصي و دانشگاهي  بروند و 
بيماران دياليزي هم در همان مركزي كه دياليز می شوند واكسينه 
شوند. بيماران پيوند هم در همان مركزي كه پيوند انجام داده اند 
بايد واكسينه شوند. پيش از اين، وزارت بهداشت اعالم كرده بود 
كه براساس شيوه نامه اي، واكسيناســيون بيماران خاص، نادر، 
صعب العالج و بيماران مبتال به سرطان كه در ۶ ماه گذشته سابقه 
شيمي درماني يا راديوتراپي دارند در اولويت دريافت واكسن هستند 
و پس از اين بيماران، ساير بيماران خاص و صعب العالج در حال 
دريافت درمان ها و پيگيري بيماري در اولويت دريافت واكســن 
كرونا قرار مي گيرند. اين بيماران براي دريافت واكسن بايد به مراكز 
درماني خود مراجعه و تقاضاي دريافت واكسن را ارائه كنند. پس از 
دريافت درخواست هاي واكسن، آمار بيماران متقاضي واكسن كرونا 
از طريق مراكز شيمي درماني و راديوتراپي اعم از دولتي و غيردولتي 
به معاونت هاي درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي معرفي مي شوند 
يا با معرفي پزشك معالج و گزارش پاتولوژي اين بيماران به مراكز 
منتخب اعالمي از سوي معاونت هاي درمان ارجاع مي شوند. قبل 
از آن، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي اعالم 
كرده بود كه 4 مركز در بيمارستان هاي مهديه، امام حسين، اختر 
و طرفه اعالم شده، كه ساير بيماران خاص مي توانند به اين مركز 
مراجعه كنند و با بررسي مداركشــان واكسيناسيون شان انجام 

مي شود.

تزريق واكسن فعال براي مصرف كنندگان انسولين 
از ميان بيمــاران خاص، بيمــاران مبتال به ديابــت در اولويت 
قرار گرفته اند. مهدي شــادنوش، رئيس مركــز مديريت پيوند 
و درمان وزارت بهداشــت، در اين باره به همشــهري مي گويد: 
»براساس ســند ملي واكسيناسيون، تزريق واكســن كرونا به 
بيماران خاص و صعب العــالج در فاز 2-2 يعنــي پس از اتمام 
واكسيناسيون ســالمندان صورت خواهد گرفت. هم اكنون در 
فاز 1-2 كه واكسيناسيون ســالمندان باالي ۶0سال است، قرار 
داريم و پس از اتمام واكسيناسيون سالمندان )احتماال از هفته 
آينده( تزريق واكسن كرونا به بيماران خاص و صعب العالج آغاز 
مي شود.« به گفته شادنوش، 47درصد از جمعيت بيماران خاص 
و صعب  العالج تا پايان خرداد واكســينه شدند و براي 53درصد 
باقيمانده هم در هفته آينده فراخواني بــراي مراجعه و دريافت 
واكســن اعالم مي شــود. رئيس مركز مديريت پيوند و درمان 
وزارت بهداشت، درباره واكسيناســيون بيماران مبتال به ديابت 
هم مي گويد: »هم اكنون به تمام افراد باالي 18سال كه انسولين 
مصرف مي كنند و در سامانه مديريت بيماري هاي نادر به نشاني 
rda.behdasht.gov.ir ثبت نام كرده باشــند، واكسن تزريق 
مي شود.« براساس اعالم اين مسئول در وزارت بهداشت، ثبت نام 
در اين سامانه از ارديبهشت امسال آغاز شده است؛ »تا اول مرداد 
500هزار نفر در اين سامانه نام نويسي كرده  و مداركشان تأييد 
شده است. آنها مشمول دريافت واكسن  هستند و زمان مراجعه 
آنها به زودي اعالم مي شود. اين افراد بدون محدوديت سني )جز 
كودكان و نوجوانان( با اعالم فراخوان بايد نسبت به نوبت گيري در 
سامانه salamat.gov.ir اقدام كنند، تا محل مراجعه و دريافت 
واكسن به آنها اعالم شــود.« او درباره كساني كه تاكنون در اين 
ســامانه اوليه ثبت نام نكرده اند و براي دريافت واكسن بايد چه 
اقدامي انجام دهند، مي گويد: »ثبت نام اين بيماران تمام نمي شود 
و سامانه براي ارائه هرگونه خدمات فعال است اما در مرحله اول 
واكســن براي بيماران ديابتي تنها شامل كســاني مي شود كه 

تا مرداد ثبت نام كرده اند. ســاير بيماران ديابتي مصرف كننده 
انسولين كه هنوز كد ملي شان در ســامانه ثبت نشده، مي توانند 
خودشان يا يكي از نزديكانشــان با دردست داشتن كارت ملي، 
نسخه انسولين و معرفي نامه پزشــك به مراكز هزارگانه ازجمله 
كلينيك هاي ديابت و معاونت هاي درمان )ليست مراكز در سامانه 
موجود است( مراجعه كنند و در كوتاه ترين زمان نسبت به ثبت 
كدملي به عنوان مصرف كننده انسولين اقدام كنند. آنها مي توانند 
بالفاصله تأييد ثبت نام خود در سامانه را هم چك كنند.« به گفته 
شادنوش، نه تنها واكســن كرونا، بلكه از اين پس، در داروخانه ها 
فقط به كدملي هاي ثبت شده در سامانه، انسولين و ديگر خدمات 
درماني براي اين بيماران عرضه مي شود؛ »هم اكنون تمام بيماراني 
كه پيش از ايــن در ســامانه rda.behdasht.gov.ir  ثبت نام 
كرده اند، مي توانند با وارد كردن كدملي، مشخصات كامل خود را 
چك كرده و درصورت وجود هرگونه مغايرت، نسبت به تغيير و 

ويرايش آن اقدام كنند.«

جامانده ها چه كنند؟
رئيس مركز مديريــت پيوند و درمان وزارت بهداشــت، درباره 
بيماران خاص و جامانده از واكسيناســيون هم توضيح مي دهد: 
»فروردين امسال واكسيناسيون كرونا براي گروه هاي مختلفي از 
بيماران خاص آغاز شد و تا پايان خرداد نزديك به 250هزار نفر از 
بيماران خاص و صعب العالج واكسينه شده اند. هم اكنون هم هر 
مركز خصوصي يا دولتي كه بيماران مبتال به سرطان يا بيماران 
خاص در آن تحت درمان هستند، فهرست بيماران را به معاونت 
درمان دانشــگاه مربوطه ارائه مي كنند و دانشگاه علوم پزشكي 
براساس اين اطالعات، برنامه ريزي واكسيناسيون كرونا را انجام 
مي دهد كه واكســن در مراكزي كه براي مراجعه بيماران خاص 
و مبتال به سرطان تعيين شــده يا در مراكز درماني خودشان، به 
بيماران تزريق شود.« به گفته او، پيش بيني مي شود تا پايان مرداد 

تمام بيماران خاص و صعب العالج واكسينه شوند.

13هزار بيمار تاالسمي واكسينه شدند
واكسيناسيون بيماران خاص همچنان ادامه دارد اما بايد سهميه 
جديدی از سوي وزارت بهداشت به انجمن ها اختصاص پيدا كند 
و فراخوان جديد براي مراجعه اين بيماران از ســوي آنها اعالم 

شود. واكسن درنظر گرفته شــده براي بيماران خاص از سوي 
وزارت بهداشت سينوفارم بود  و با توجه به ورود قابل توجه اين 
واكسن به كشور در روزهاي اخير، واكسيناسيون بيماران تحت 
پوشش انجمن ها در روزهاي آتی دوباره آغاز می شود. براساس 
اعالم يونس عرب، دبيرانجمن تاالســمي ايران، تمامي بيماران 
باالي 18سال كه خودشــان تمايل به دريافت واكسن داشتند، 
واكسينه شده اند و واكســن براي جامانده ها هم موجود است. 
عرب، به نكته ديگري اشــاره مي كند و آن هم تزريق واكســن 
سينوفارم به اين بيماران اســت، درحالي كه تعدادي از بيماران 
در آزمايش پس از تزريق واكســن، متوجه شده اند كه بدنشان 
هيچ آنتي بادي  توليد نكرده؛ »اين مسئله براي خيلي از بيماران 
سؤال بود كه چرا اسپوتنيك و آسترازنكا براي آنها درنظر گرفته 
نشد. در بسياري از كشورها، ســينوفارم در حال حذف از سبد 
واكسيناسيون است يا دوز سوم )بوستر( براي آن درنظر مي گيرند 
اما در ايران با اين روند ُكند واكسيناسيون، انتظار براي دوز سوم 
فعال بيهوده  است.« براساس اعالم عرب، از جمعيت 23هزار بيمار 
مبتال به تاالسمي، 13هزار نفر واكسينه شده اند و تنها كساني كه 
تمايلي به دريافت واكسن نداشتند يا زير 18سال بودند، واكسن 

دريافت نكردند.

 300نفر از مبتاليان به اوتيسم واكسينه شدند
واكسيناسيون بيماران اوتيسم هم از فروردين امسال آغاز شد، 
هرچند كه آمار دقيقي از جمعيت مبتال به اوتيســم در دســت 
نيست. با اين حال گفته مي شود كه در تهران از حدود 2هزار طيف 
اوتيسم كه از سوي انجمن شناسايي شــده اند تاكنون 300 نفر 
واكسينه شده و هر دو دوز را دريافت كرده اند. البته آماري از ميزان 
واكسيناسيون در شهرهاي ديگر وجود ندارد. ارغوان ايراني، مدير 
روابط عمومي انجمن اوتيسم ايران، محقق نشدن واكسيناسيون 
طيف اوتيسم در ساير شهرهاي كشور را تأييد مي كند و مي گويد: 
»در تالش هستيم تا سهميه بيشــتري براي واكسيناسيون اين 
بيماران، هم جاماندگان ساكن تهران و هم ساير شهرها، دريافت 
كنيم.« به گفته او، واكسن تزريق شده به اين بيماران سينوفارم 
بود كه در بيمارستان آتيه انجام شد. ادامه روند واكسيناسيون اين 
بيماران هم با اختصاص سهميه بيشتر از سوي وزارت بهداشت 

محقق مي شود.

تعداد بيماران كرونايي گلستان از تعداد تخت هاي بيمارستاني استان بيشتر شده، از 17شهر گيالن، 15شهر وضعيت قرمز دارند و مراجعه بيماران 
در مازندران به شكل سرســام آوري افزايش يافته است. به گزارش گروه ايرانشهر، اين  موارد نشــان از وخامت اوضاع در شمال كشور دارد؛ گزارش

استان هايي كه از يك سو گرفتار انبوه مسافران در هر آخر هفته هستند و در بعضي شهرهايشان تمايل به رعايت پروتكل هاي بهداشتي  به شدت 
كاهش يافته است، برخي از شهرهای شمالی كمبود امكانات دارند و در بعضي ديگر مردم بدون توجه به كرونا با جديت مراسم عزا و عروسي برگزار مي كنند. 

اين شرايط نگران كننده موجب شده تا كارشناسان نسبت به اوج گيری كرونا در استان های شمالی در روزهای آينده هشدارهای جدی بدهند.

كمبود تخت در گلستان
همين يكي، دو روز قبل بود كــه نماينده راميان و 
آزادشهر از كمبود تخت در گلستان، آن هم به شكلي 
كه بيماران مجبورند در راهروي بيمارستان ها روي 
زمين بخوابند، خبر داد. غالمعلي كوهســاري در 
اين باره به همشــهري مي گويد: در گلستان بيش 
از 1200 بيمار بستري كرونايي و حدود 800 بيمار 
ســرپايي داريم. بيمارســتان ها به دليل كمبود جا 
بســياري از بيماران را پس از تزريق دارو به منازل 
برمي گردانند. بعضي بيماران هم مجبور مي شوند 

روي زمين يا نيمكت بيمارستان بخوابند.
وي ادامه مي دهد: تعداد بيمارستان هايي كه بيماران 
كرونايي را بستري مي كنند محدود است و مثال در 
شرق استان، گنبدكاووس مرجع اصلي اين بيماران 
محسوب مي شود. البته در آزادشهر و مينودشت هم 
بيماران كرونايي نيمي از تخت هاي بيمارستان ها 
را در اختيار دارند، امــا تعداد تخت ها براي بيماران 
استان كافي نيست. بيمارستان پيامبر اعظم)ص( 
گنبد و بسياري از بيمارستان هاي ديگر منطقه در 
آزادشــهر و راميان كه من هر روز با مديران شبكه 
بهداشت آنها در تماس هستم هم اكنون وضعيتشان 
به همين شــكل اســت. در گرگان هم مراجعات 
زياد اســت؛ به طوري كه وضعيت از توان و ظرفيت  

بهداشت و درمان استان خارج شده است.
اين نماينده مجلس با بيــان اينكه با معاون درمان 
وزارت بهداشت و با دفتر وزير بهداشت در اين زمينه 
تماس گرفته  است، مي گويد: موضوع كمبود امكانات 
بهداشتي مثل ونتيالتور و دستگاه هاي اكسيژن ساز 
در 2شــهر گنبد و گرگان را مطرح كــرده ام. آقاي 
جان بابايي قول داده اســت كه ايــن امكانات براي 
استان تامين شود. يك شهروند گرگاني هم درباره 
مشكالت كمبود تخت بيمارســتاني به همشهري 
مي گويد: مادر من ســرطان پيشــرفته دارد. چند 
شب پيش ريه اش از كار افتاد و كبدش هم در حال 

از كار افتادن است. او را به بيمارستان رسانديم، پس 
از احيا بيمار بايد در آي.سي. يو بستري مي شد، اما 
از آنجا كه تمام تخت هاي آي. سي .يو پر بود، او را در 
اورژانس نگه داشــتند و گفتند كه همه تخت ها در 
اختيار بيماران كرونايي است. مرجان صادقي ادامه 
مي دهد: چنين بيماراني كم نيستند و اين نبود تخت 
براي بيماران غيركرونايي واقعا مشكل آفرين شده 

است و جان آنان را در خطر قرار مي دهد.
به گفته رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي و خدمات 
بهداشتي و درماني، در گلستان هم وضعيت كرونا در 
استان بحراني بوده و ظرفيت مركز پذيرش بيماران 

كرونايي در شرق گلستان تكميل شده است.
عبدالرضا فاضل مي گويــد: 109۶تخت در اختيار 
بيماران كرونايي قرار دارد و با توجه به 823بيماري 
كه روزانه به صورت سرپايي مداوا مي شوند، آمار ابتال 
در استان به بيش از 1900نفر رسيده كه بي سابقه 
بوده اســت. وي با بيان اينكه از سه شــنبه گذشته 
تاكنون روزانه 223بيمار جديد كرونايي در مراكز 
درماني گلستان بستري شده اند، ادامه مي دهد: با 
توجه به روند صعودي ابتال، اين آمار در هفته جاري 

بيشتر خواهد شد.

پر شدن تخت هاي بيمارستان ها در گيالن
»بيماران عادي تا حد ممكن به بيمارستان ها مراجعه 
نكنند.« اين توصيه اغلب پزشكان بيمارستان ها به 
بيماران است تا خطر ســرايت پيك پنجم كرونا به 
افراد سالم را به حداقل برسانند و از اشغال بيش از 

حد تخت هاي بيمارستاني جلوگيري كنند.
تخت هاي بيمارستاني گيالن يكي پس از ديگري 
در حال پر شدن  است و مسئوالن از درنظر گرفتن 
فضاهای  جديد درماني براي بيمــاران كرونا خبر 
مي دهنــد؛ به عنوان مثــال بخش هــاي زيادي از 
بيمارستان رازي رشت كه ســانتركروناي گيالن 
است، تغيير وضعيت داده و به مركز بستري بيماران 

كرونا تبديل شده  است. ســنبل طارميان، پزشك 
بيماري هاي عفوني بيمارســتان رازي رشــت به 
همشهري مي گويد: گســتردگي و سرايت بيماري 
كرونا بيش از قبل شده اســت. اغلب افراد به شكل 
خانوادگي مبتال شــده اند. عموم مردم بسياري از 
مسائل ساده مانند زدن ماسك را رعايت نمي كنند و 
تجمعات خانوادگي بر شدت پيك پنجم افزوده است. 
نايب رئيس نظام پرستاري شرق گيالن و سرپرستار 
بخش اورژانس بيمارستان شهداي الهيجان نيز به 
همشهري مي گويد: بســتري بيماران كرونا در اين 
بيمارســتان به عنوان مركز كرونا در شرق گيالن 

بسيار زياد است و تخت هاي ما پر شده اند.
صبورا مشايخي ادامه مي دهد: بسياري از بيماران از 
شهرهاي آستانه اشرفيه و رودسر مراجعه مي كنند و 

تخت هاي آي. سي .يو بيمارستان هم پر است.
وي با بيان اينكه در پيك هاي قبلي تعداد بستري ها 
تا اين حد نبود، اضافه مي كند: اكنون بخش جراحي 
و زنــان و زايمان براي بيماران عادي برقرار اســت 
و مابقــي بخش ها به بيمــاران كرونايی  اختصاص 

يافته است.
انوش دهنادي مقدم آخرين تعداد بستري بيماران 
كرونايي را 900بيمار اعالم كرده و مي  گويد: مركز 
120تختخوابي الكان رشــت تجهيز و تخت هاي 
بســتري در آن آماده سازي شــده اند تا درصورت 
افزايش تعداد بيماران نيازمند بستري در روزهاي 

آينده به اين مركز منتقل شوند.
وي مي افزايد: با توجه به وضعيــت كنوني و ادامه 
روند صعودي افزايش مبتاليان پيش بيني مي كنيم 
اين روند تا 2هفته آينده كماكان در اســتان ادامه 
داشته باشــد و تعداد ورودي هاي جديد روزانه به 
200نفر برســد. به گفته وي، در مراكز بيمارستاني 
اســتان تا بيش از 1200نفر ظرفيت بستري وجود 
دارد؛ چنانچه در پيك موج چهارم بيش از 1300نفر 

بستري در استان داشتيم.

وضعيت فوق حاد مازندران
وضعيت شيوع كرونا در مازندران به موقعيت فوق 
حاد كرونايي رسيده اســت. تعداد بستري  شدگان 
كرونايي در بيمارســتان هاي اين استان از 315نفر 
در اول تير به حدود 2۶42نفر در 4مرداد رســيده 
است؛ درحالي كه بيشــترين تعداد بستري شدگان 
كرونايي مازندران مربوط به موج نخست اين بيماري 
در اسفند98 بود كه حدود 2300نفر ثبت شده بود.

 تعداد بستري شدگان بدحال در بخش مراقبت هاي 
ويژه بيمارســتان هاي مازندران نيــز از 74نفر در 
نخســتين روز تير به 352نفر در 3مرداد رسيد كه 
ظرفيت بخش مراقبت هاي ويژه مراكز درماني اين 

استان را در آستانه تكميل شدن قرار داده است.
بي توجهــي جامعه بــه پروتكل هاي بهداشــتي و 
عادي انگاري هاي اجتماعي موجب شــده تا شتاب 
شيوع سويه پرسرعت هندي در مازندران بسيار باال 
باشــد و همين وضعيت نيز نگراني مسئوالن حوزه 
بهداشت اين اســتان براي روزهاي آتي را افزايش 

مي دهد.
ســخنگوي دانشــگاه علوم پزشــكي مازندران به 
همشــهري مي گويد: هم اكنــون ظرفيت بخش 
مراقبت هاي ويژه بعضي از بيمارســتان هاي ما در 
شهرستان هايي مانند آمل، قائمشهر و ساري تكميل 
شده و در حال جابه جايي بيماران به بيمارستان هاي 
خصوصي هســتيم. در آمل بيمارستان خصوصي 
شمال وارد فاز ارائه خدمات به بيماران كرونايي شده 
است. ســيمين بابايي با بيان اينكه هنوز به مرحله 
تكميل ظرفيت مراكز درماني مازندران نرسيده ايم، 
مي افزايد: اگر تا آخر هفتــه همچنان آمارها رو به 
افزايش باشــد، احتمال اينكه بــه مرحله تكميل 

ظرفيت مراكز درماني برسيم، وجود دارد. وي ادامه 
مي دهد: كادر درمان با وجود افزايش فشار ناشي از 
تعداد باالي بستري شدگان كرونايي بدون وقفه در 
حال پذيرش و ارائه خدمات به بيماران غيركرونايي 
هستند. اكنون در باالترين نقطه توان ارائه خدمات 
درماني به بيماران هســتيم و اگر ايــن روند ادامه 

داشته باشد با مشكالت جدي مواجه خواهيم شد.
آمارها نشــان مي دهد؛ حدود يك چهارم بيماران 
كرونايــي مازندران در شهرســتان بابــل و مراكز 
درماني زيرمجموعه دانشــگاه علوم پزشــكي اين 
شهرســتان بســتري هســتند. ۶45نفر مجموع 
بســتري هاي كرونايي بابل تا 4مرداد اســت كه 
وضعيت فــوق بحراني اين شهرســتان را نشــان 
مي دهد. رئيس دانشگاه علوم پزشكي بابل مي گويد: 
شرايط در شهرســتان به گونه اي شــده كه حتي 
درصورت اضافه كــردن تخت هاي بيمارســتاني 
و برپايي بيمارســتان صحرايي هم به دليل فشــار 
باالي كار بر كادر درمان براي ارائه خدمات درماني 
به بيماران با مشــكل مواجه خواهيم شــد. فرزاد 
جاللي مي افزايد: تعداد بستري هاي روزانه در اين 
شهرســتان از 220نفر در روز هم گذشته و تعداد 
مراجعان سرپايي بيش از هزار نفر هم در شهرستان 
ثبت شد. ادامه بي توجهي ها قطعا موجب افزايش 
مرگ هاي كرونايي و حادتر شــدن شرايط در بابل 

خواهد شد.
     

بحران كمبود تخت نخستين بار نيست كه در دوران 
شــيوع كرونا در كشــور رخ مي دهد. با پشت سر 
گذاشتن 4پيك شديد از بيماري هنوز اشتباهات، 
كمبودها و بحران هاي پيك نخست تكرار مي شود.

 گلستان، گيالن و مازندران در روزهاي گذشته
 با افزايش بيماران كرونايي و كمبود تخت هاي بيمارستاني مواجه شده اند

افزايش آمار بستری به جز شمال كشور در ساير شهرها هم موجب كمبود تخت شده است.    عكس: فرارو

گزارش كوتاهخط سرخ کرونا در شمال کشور

تعطيلي بخشی از مغازه های
 ميوه  فروشي در شهركرد

موضوع گراني مسئله جديدی نيست، اما 
تأثير آن بر بعضي از اقشار، گاهی بيشتر 
و گاهی كمتر مي شــود و حاال در فصل 
تابســتان و در صنف ميوه فروشــان چهارمحال و بختياري، شاهد 
تبعات گراني هستيم. گزارش هاي مردمي از استقبال پايين مردم از 
خريد ميوه هاي تابستاني حكايت دارد و رئيس اتحاديه ميوه و تره بار 
شهركرد هم آن را تأييد مي كند. عيسي مهدوي، يكي از ميوه فروشان 
چهارمحال است كه هفته گذشته دكانش را تحويل داده. مهدوي 
مي گويد: مغازه براي خودم نيســت، اما 2ماه است كه از پس اجاره 
ملك بر نمي آيم. ترجيح دادم مغازه ام را تعطيل كنم تا حداقل خرج 
اضافه اي روي دستم نباشد. ميزان فروش ميوه نسبت به سال قبل 
يك چهارم اما هزينه ها 4برابر شــده است. چطور مي توانيم از پس 
هزينه ها برآييم؟ حســن زايلي، يكي ديگر از فروشندگان ميوه و 
تره بار شهركرد هم معتقد است؛ به شكل بي سابقه اي در كاسبي اش 
زيان مي دهد. زايلي مي گويد: امسال ســرمازدگي باغات همراه با 
گراني كود و سم و ... بود. قيمت ميوه ها به حدي باال رفت كه مردم 
توان خريد آن را ندارند. بخشی از مردم گوشت و مرغ را هم از سبد 
خريدشــان حذف كرده اند، دير يا زود نوبت به ميوه هم مي رسيد. 
چقدر بايد ضرر كنيم؟ من هم به زور و زحمت همين را نگه داشته ام. 
30سال است كار و كاســبي ام همين بوده و تا به حال چنين ضرر 

كالني نديده بودم، نه خودم و نه هم صنفانم.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار شهركرد نيز با تأييد وضعيت بغرنج در 
بازار ميوه استان مي گويد: گراني در همه  چيز مشهود است و تأثير 
خود را روي زندگي مردم گذاشته و خواه ناخواه توان خريد مردم را 

در هر زمينه اي كاهش داده است.
جمشــيد آل مومن ادامه مي دهد: برخي مســئوالن مي گويند 
فالن چيز را نخوريد و مصرف نكنيد. اين تنها راهكاري اســت كه 
به ذهن شــان خطور مي كند. فكر نمي كنند در بازار فقط خريدار 
نيست. بازار فروشنده و سيســتم حمل ونقل هم دارد كه متضرر 
مي شوند. او با بيان اينكه ميوه از ســبد كاالي مردم حذف شده 
است، مي گويد: امسال در استان چهارمحال و بختياري درختان 
دچار سرمازدگي شدند و محصول زيادي نداشتند. شرايط صنف 
تره بار مطلوب نيست. آنها ضرر زيادي را متحمل شده اند و دكان ها 
يكي يكي بسته مي شــوند. آل مومن درباره داليل اين كمبود و 
گراني مي گويد: كمبود آب در كشور و استان ما و صادرات ميوه به 
كشور همسايه، موجب اين تورم افسار گسيخته شده و كرونا عمال 
مهماني ها را هم تعطيل كرده است. در اين شرايط، اگر كرونا نبود 
و مهماني و عروسي ها تشكيل مي شد و تقاضا باال مي رفت، قيمت 
ميوه هاي نوبرانه سر به فلك مي كشيد. آل مومن معتقد است؛ اگر 
برنامه درستي باشد و نظارت ها به صورت جدي انجام شود، مي توان 

قيمت ها را تعديل و ميزان محصول در بازار را كنترل كرد.

ستاره حجتي
خبرنگار

گروه هاي پرخطر براي واكسيناسيون بايد به كجا مراجعه كنند؟

جزئيات واكسيناسيون بيماران خاص
رئيس مركز مديريت پيوند و درمان وزارت بهداشت مي گويد: پيش بيني مي شود 

تا پايان مرداد، تمام بيماران خاص و صعب العالج واكسينه شوند
 

بيش از 17 ماه از شيوع كرونا در ايران مي گذرد و حاال عدد فوتي هاي رسمي به مرز 90هزار 
نفر رسيده است. آمار مرگ هاي روزانه با يك جهش قابل توجه به 322نفر رسيده و تعداد 
مبتاليان هم با يك شــيب تند، 31هزارو814نفر تنها در يك روز، ثبت شد. حاال در اين 
وضعيت، تعداد واكسينه  شــده ها 10ميليون و568هزار و 549نفر اعالم شده  كه نشان می دهد همچنان راه طوالنی در پيش 
است. در اين شرايط، با نزديك شدن به خط پايان واكسيناسيون سالمندان، به استناد گفته هاي مسئوالن وزارت بهداشت، 
تزريق واكسن براي بيماران خاص، تا چند روز ديگر آغاز مي شود. اين بار جز بيماران دياليز خوني، دياليز صفاقي، هموفيلي، 
تاالسمي، ام اس، MPS، CF، SMA، اوتيسم، پيوند اعضا و مبتاليان به سرطان و افراد با نقص سيستم ايمني بدن )PID( كه 
به عنوان گروه هاي پرخطر به صورت مرحله اي واكسن كرونا دريافت كرده اند، ديابتي هاي باالي 18سال هم به فهرست جديد 
افزوده شده و مشمول دريافت واكسن خواهند بود. دو روز پيش هم وزير بهداشت تأكيد كرد كه واكسيناسيون ساير گروه هاي 
پرخطر مثل بيماران دياليزي و خاص به زودي تكميل مي شود و تمام بيماران مبتال به ديابت باالي 18سال به تفكيك استان ها 
بايد در اولويت واكسيناسيون قرار گيرند. براساس اعالم وزارت بهداشت تا پايان خرداد 250هزار بيمار خاص، واكسن كرونا 
دريافت كرده  و 47درصد از تمام جمعيت اين بيمارانی واكسينه شده اند. اما درباره بيماران ديابتي تنها آن دسته از بيماراني 
rda.behdasht.مشمول واكسن خواهند شد كه انسولين مصرف مي كنند و البته در سامانه مديريت بيماري هاي نادر به نشاني
gov.ir كدملي و ساير مشخصات و مدارك آنها ثبت و تأييد شده باشد. اين بيماران احتماال از هفته آينده با نوبت گيري در سامانه 

salamat.gov.ir مي توانند به مراكز تجميعي براي دريافت واكسن مراجعه  كنند.

مريم سرخوش
خبرنگار

سنا
:  اي

س
عك



7 زيستبوم   سه شنبه 5  مرداد 1400   شماره 8278  2 3 0 2 3 6 1 3

  عوامل جلوگیري از فرسایش باد
پوششگياهيارزانترينومؤثرترينروشبرايجلوگيريازفرسايشبادياســتكهعاملپوششسطحزمينبهوسيله
گياهانطبيعيبودهومهمتريننقشآنكاهشسرعتباداست.همچنيندرمناطقخشكونيمهخشك،احداثبادشكن
بهعلتتأثيرآندركاهشتبخيرموجبذخيرهبيشتررطوبتدرخاكشدهودرنتيجهتوليدراافزايشميدهد.فرسايشبادي
بهطورمعمولدرگامنخست،دراثراعمالمديريتنامعقولرويمنابعخاكوسرزمينمانندتشديدعملياتزراعيوچراي
مفرطصورتميگيرد.اينعواملخصوصياتمربوطبهچسبندگيذراتخاكراتخريبكردهوآنرادرمقابلبادآسيبپذير
ميكند.بدينترتيبباتخريبسطحخاكبهوسيلهنيرويباد،حملذراتفرسايشيافتهبهوسيلهبادبهنقاطدورتروانباشتيا
پراكندگيذراتدرنقاطيكهسرعتبادكاهشمييابدبيشترميشود.آسيبواردهبهآهستگيسببكاهشذراتريزخاك
شدهوبهتدريجفراوانيذراتشنيراكهفاقدچسبندگياستوخودنيزدرمقابلبادبسيارآسيبپذيرهستند،فراهمميسازد.

روستاييان اطراف حاشيه غربي تاالب 
بختگان بــه عمليــات گودبرداري تاالب

احداث محل دپــوي زباله اعتراض 
كرده و مانع از ادامه كار بولدوزرهايي شدند كه در 
چند ســاعت خاكبرداري به بســتر خيس تاالب 
رسيده بودند. مردم محلي معتقدند زباله هاي شهر 
ارسنجان به اين محل منتقل خواهد شد. اما به گفته 
مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست، كارفرما 
براي انتقال زباله 11روستا از سازمان محيط زيست 
مجوز دريافت كرده و حاال به دليل شرايط طبيعي 
منطقه، قرار است با كارشناسي دقيق تر، مجوز اين 

اقدام بازنگري شود.
محل انتخــاب دفن زباله ارســنجان در مســير 
راه آبه هايي اســت كه به تاالب بختگان، طشــك 
و كمجــان مي رســد. ســيروس زارع، كنشــگر 
محيط زيست در اســتان فارس، كه براي بازديد از 
محل احداث دپوي زباله ارســنجان به اين منطقه 
رفته است، به همشهري مي گويد: در حدفاصل دو 
زهكشي كه در دهه60 در غربي ترين نقطه بختگان 
و طشك حفر و خود عامل خشكي تاالب شده است، 
منطقه اي براي احداث سايت دپوي زباله حفر شده 
است.او مي گويد: دنيا به ســمت راه اندازي مراكز 
بازيافت به جاي دفن زباله مي رود اما در ايران درست 
در 170متري زهكشي هايي كه رواناب هاي زمستانه 
و پاييزه و پساب كشاورزي را جمع آوري و به سمت 
تاالب هاي منطقه هدايت مي كند، مركز دپوي زباله 

احداث مي شود.
آن طوركه اين كنشگر محيط زيست به همشهري 
خبر داده است، به دليل باالبودن »سطح ايستايي« 
آب در محل خاكبرداري، لودرها به گل نشسته اند 
و با توجه به شــيب عمومي زمين به سمت تاالب، 
شــيرابه هاي محل دپوي زباله، عــاوه بر آب هاي 
زيرزميني، رواناب هاي سطحي را نيز آلوده خواهد 

كرد و آالينده ها را به تمام تاالب سرريز مي كند.
به گفته او، هم اكنون به دليل تصفيه نشدن پساب هاي 
كشاورزي، تاالب بختگان آلوده شده و پروژه احداث 
محل دفن زبالــه در چند متري تاالب نيز فشــار 
مضاعفي بر اكوسيســتم منطقــه وارد مي كند و 
ريزگردهاي ناشي از خشك شدن تاالب با آلودگي 
بيشتر به ساكنان اطراف تاالب آسيب وارد مي سازد.

ســيروس زارع مي گويد: مكان درنظر گرفته شده 
براي دفن زباله در سال هاي پربارش، بخشي از بستر 

يكپارچه تاالب بختگان مي شود و آب، سطح محل 
دفن زباله را مي پوشاند كه آلودگي ها با جريان هاي 
آب مي تواند به بســتر تاالب و كناره هاي پناهگاه 
بختگان برســد. او مي گويد: از آنجا كه اين سايت 
اصولي نيست و قرار است زباله در اين منطقه تخليه 
شود، قرارگرفتن محل مورد نظر در كريدور بادهاي 
غربي- شرقي بختگان نيز باعث مي شود زباله ها در 

بستر درياچه پراكنده شوند.
تجربه نشان داده است كه قرارگرفتن محل دپوي 
زباله در نزديكي مســير مهاجرت پرندگان، رژيم 
غذايي و زنجيره غذايي آنها را نيز تغيير مي دهد و 
آن طور كه سيروس زارع به همشهري گفته است، 
سايت هاي روباز مواد غذايي نامناسبي در دسترس 
پرندگان مهاجر و شكارچي ها قرار مي دهد و عاوه 
بر آن سگ هاي بدون صاحب كه يكي از عوامل اصلي 
نابودي حيات وحش هستند مي توانند به اين منطقه 

جذب شوند.
به گفته اين كنشگر محيط زيست، محل انتخاب شده 
براي دپوي زباله، چسبيده به تاالب بختگان است 
و تنها يك كيلومتر با تاالب كمجان فاصله دارد. در 
نتيجه در مســير مهاجرت پرندگان قرار مي گيرد. 
از ســوي ديگر به دليل قرارگرفتن دپوي زباله در 
كنار مراتع دامداران، دام ها در اين منطقه نيز آلوده 
مي شــوند. به گفته فعاالن محيط زيســت، مردم 
ارسنجان مي توانند به جاي موافقت با احداث محل 
دفن زباله در تاالب بختگان، اقدام به تفكيك زباله از 
مبدا كنند. به گفته آنها محل درنظر گرفته شده براي 
دفن زباله از هر طرف به يك منطقه حفاظت شده راه 
دارد و بايد با اقدامي اصولي در موضوع زباله، كاري 
كرد كه شهر ارسنجان به عنوان الگوي موفق در حل 

مشكل زباله معرفي شود، نه آنكه زباله ها در بستر 
تاالبي دفن شوند.

نبي اهلل مرادي، معاون فني محيط زيســت استان 
فارس، نيــز در گفت وگو با همشــهري مي گويد: 
بخشداري شهرســتان ارســنجان براي پسماند 
روستايي از ادارات مختلف استعام گرفت و سازمان 
حفاظت محيط زيســت به اســتناد گــزارش آب 
منطقه اي مبني بر اينكه سايت پسماند 1400متر با 
مرزهاي تاالب فاصله دارد، سطح آب هاي زيرزميني 
اين منطقه در عمق بيش از 100متــر قرار دارد و 
در حريم و بستر تاالب نيســت و از سكونتگاه هاي 
شهري و روستايي فاصله مناســب دارد، اقدام به 
صدور مجوز براي احداث ايــن مجموعه كرد. ولي 
در زمان خاكبرداري همكاران متوجه شدند عمق 
آب هاي زيرزميني در اين منطقه باالست و به همين 
دليل دستور توقف خاكبرداري صادر شد. اكنون نيز 
مكاتباتي مبني بر ممنوعيت احداث سايت پسماند 
انجام شده است و دادستان و فرمانداران شهرهاي 
اطراف درخواست بررسي مجدد آب منطقه اي در 
اين خصوص را داده اند. به گفته او، اگر در بررسي ها 
مشخص شود كه اين اقدام منجر به آلوده شدن تاالب 
بختگان مي شود و كارشناسي تيم قبلي اشتباه بوده 

است، بايد كار به طور كامل متوقف شود.
تاش هاي همشــهري براي گفت وگو با بخشدار و 
شهردار ارســنجان اما به نتيجه نرسيد تا مشخص 
شــود مكان يابي حفر ســايت دفن زباله در چند 
متري تاالب بختگان بر چه اساسي صورت گرفته 
است. با اين حال احداث اين سايت براساس اعام 
محيط زيست اســتان فارس تا پايان بررسي هاي 

دقيق كارشناسي متوقف شده است.

فعاالن محيط زيست: سايت دپوي زباله ارسنجان مي تواند تاالب بختگان را در فصول پرآب به شدت آلوده كند
دفن زباله در تاالب بختگان شكست خورد خبرهاي كوتاه

كرونا32هزارميلياردتومانخسارتو44هزاربيكار
رويدستگردشگريگذاشت

معاونت گردشگري وزارت ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
آمار خسارات ناشي از شيوع كرونا در كشــور از اسفند ماه سال98 تا 
بهار1400را منتشر كرد.براساس اين آمار كه در خروجي ايسنا منتشر 
شده است، خسارت مالي صنعت گردشگري ايران در دوران كرونا بيش 
از 32هزار ميليارد تومان ارزيابي شده و تعداد بيكاران اين بخش نيز به 
44هزار نفر رسيده است.براساس اين آمار، بيشترين بيكاري و خسارت 
مالي به »مراكز اقامتي« مربوط مي شود. بيش از 28هزار ميليارد تومان 
زيان مالي فقط به مراكز اقامتي وارد شده و بيشتر از 21هزار نفر نيز در 
اين بخش بيكار شده اند.دفاتر خدمات مسافرتي نيز با بيش از يك هزار 
ميليارد تومان خسارت و بيش از 6 هزار بيكار در رديف دوم خسارت 
ديدگان صنعت گردشــگري ايران قرار دارند. مراكز بين  راهي، مراكز 
پذيرايي، اقامتگاه هاي بومگردي، راهنمايان گردشگري و مؤسسات 
آموزشــي به ترتيب ميزان زيان مالي و بيــكاري، از ديگر گروه هاي 

خسارت ديده در صنعت گردشگري هستند.

برنامهمديريتجامعتاالبهاورودخانههاتكميلشد
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: مطالعات 
60 مجموعه تاالبي و رودخانه هاي حفاظت شده و برنامه مديريت جامع 
زيست بومي تاالب هاي كشــور، طرح ها و پروژه هاي مطالعاتي بنيادي و 
كاربردي تكميل شد. احمدرضا الهيجان زاده، افزود: اين 60 پروژه اسنادي 
باالدستي با هدف مديريت اكوسيستم هاي دريايي و تاالب ها براي گذار از 
شرايط كنوني به سمت شرايط مطلوب است. وي با اشاره به 4پروژه مهم با 
هدف مديريت اكوسيستم هاي دريايي و تاالب ها گفت: اين پروژه ها شامل 
پايش هوايي و سنجش از دور مناطق تاالبي و سواحل، تدوين برنامه اقدام 
ملي حفاظت از محيط زيست دريايي، پهنه بندي استقرار آب شيرين كن ها 
در سواحل جنوب كشور و اطلس اكوسيستم هاي حساس دريايي ايران در 

خليج فارس و درياي عمان، است.

ضبط7تنچوبقاچاقدرورامين
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيــزداري ورامين از ضبط 7 تن چوب 
قاچاق در اين شهرســتان خبرداد. به گزارش اداره كل منابع طبيعي 
استان تهران، علي اصغر سپهوند گفت: در راستاي اجرايي كردن احكام 
قضايي صادره و قطعيت يافته، 7 تن چوب قاچاق توسط يگان حفاظت 
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري ورامين ضبط شد. وي افزود: تعزيرات 
حكومتي شهرستان ورامين پس از برگزاري مزايده و طي تشريفات 
قانوني، چوب آالت بازداشتي را به ارزش 74 ميليون و 600 هزار ريال 
به فروش رســاند و وجه آن به حساب خزانه داري كشــور واريز شد. 
سپهوند گفت: براساس ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداري جنگل، 
هرگونه حمل چوب جنگلي و زغال بدون پروانه حمل، به عنوان قاچاق 
محسوب و با متخلفان مطابق قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز از طريق 
محاكم تعزيرات حكومتي شهرســتان ها برخورد مي شود و عاوه بر 

ضبط مال قاچاق متخلفان به جريمه نقدي نيز محكوم مي شوند.

74هزار هكتار از بيابان هاي استان تهران در 
شرايط بحراني فرسايش بادي قرار دارند. بيابانزايي

نتايج مطالعات كانون هاي بحراني نشــان 
مي دهد 187منطقه در 22استان بياباني كشور تحت  تأثير 
فرسايش بادي هستند كه وسعت اين مناطق 29.5ميليون 
هكتار است و 237كانون بحراني فرسايش بادي با وسعت 

حدود 14ميليون هكتار در اين محدوده وجود دارد.
فرسايش بادي نوعي فرسايش است كه موجب تغييرات 
بلندمدت اما قابل توجهي بر سنگ ها، صخره ها و كوه ها 
مي شــود. اين نوع فرســايش مي تواند يك مشكل براي 
اقتصاد، كشــاورزي يا منابع طبيعي يك كشور محسوب 
شود. اين پديده بيشتر در مناطق خشك و نيمه خشك 
رخ مي دهد. در مناطقي كه ميزان نزوالت آســماني كم 
و در طول روز درجه حرارت هوا زياد اســت، سرعت باد 
بسيار زياد بوده و اين شرايط به ويژه در مناطق خشك و 
نيمه خشك يعني جايي كه سرعت باد زياد است، غالب 
خواهد بود. در فرسايش بادي عامل اصلي، سرعت حركت 
باد است و بادهاي سريع تر، فرسايش بيشتر و عميق تري 
به جا مي گذارند. براســاس اعام اداره كل منابع طبيعي 
و آبخيزداري اســتان تهران، مســاحت بيابان هاي اين 
اســتان 105 هزار هكتار اســت و 74 هزار هكتار از اين 
اراضي در شــرايط بحراني فرســايش بادي هستند. اين 
يعني 70درصد بيابان هاي تهران به ســمت  فرســايش 
بادي مي روند. به گفته علينقلي حيدريان، مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان تهران بيابان هاي استان تهران 
در جنوب و جنوب غربي اســتان و در محدوده شهرهاي 
مارد، ورامين، ري، پاكدشت و پيشــوا قرار دارند. وي با 
بيان اينكه بيابان ها به دو قسمت تعريف مي شوند، اظهار 
كرد: قســمت هايي از بيابان تحت  تأثير فرسايش بادي و 
قسمت هايي در شرايط بحراني فرسايش بادي قرار دارند 
كه رسيدگي به وضعيت بيابان هاي داراي شرايط بحراني 
جزو اولويت اول ماســت چرا كه در اين بيابان ها خاك بر 
اثر وزش باد قابليت جابه جايي در مســافت هاي طوالني 
را دارد. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران 
افزود: اقدامات بيابان زدايي مانند كاشت نهال، بذركاري 

و بذرپاشي را در اين مناطق انجام مي دهيم تا فضاي سبز 
بوته اي ايجاد شود و جلوي فرســايش بادي را بگيرد. در 
اين جهت درختچه هايي مانند تاغ، آتريپلكس، قره داغ 
و اسكنبيل را كاشته ايم كه البته سهم »تاغ« بيشتر بوده 
است. حيدريان در پايان گفت: تاكنون در بيش از 20هزار 
هكتار از بيابان هاي داراي شرايط بحراني فرسايش بادي 
عمليات بيابان زدايي انجام شده و سال جاري قرار است در 

50 هكتار اين اقدامات انجام شود.

وقوعتوفانشندرشرق
سازمان هواشناســي اعام كرده كه تا 7مرداد يعني روز 
پنجشنبه وزش باد خيلي شــديد و توفان گرد و خاك، 
كاهش كيفيت هوا و ديد افقي در شــمال سيســتان و 
بلوچستان، نيمه شرقي خراســان جنوبي، نوار شرقي و 
نيمه جنوبي خراســان رضوي پيش بيني مي شود. اين 
3استان شرقي در اين شرايط در معرض فرسايش بادي 

قرار خواهند داشت.
سازمان هواشناسي با صدور هشدار نارنجي درباره افزايش 
فعاليت بادهاي 120روزه شرق تهران اعام كرده: وقوع 
توفان شــن، خيزش گردوخاك، كاهش ديد، تأخير در 
پروازهاي احتمالي، اختال در تردد جاده اي و خســارت 
به سازه هاي موقت و محصوالت كشاورزي دور از انتظار 
نيست؛ بنابراين خودداري از تردد غيرضروري براي تمام 
گروه ها، احتياط در تردد جاده اي، محكم كردن سازه هاي 
موقت، تابلوهاي تبليغاتي و احتياط در عبور از مجاورت 
ساختمان هاي نيمه كاره توصيه مي شود. در هشدار نارنجي 
 رنگ سازمان هواشناسي پيش بيني مي شود كه پديده اي 
جوي اثرات منفي به دنبال داشــته باشد و خسارت هاي 
احتمالي را سبب می شود. هشدار نارنجي براي آماده باش 
دستگاه هاي مسئول براي مقابله با يك پديده خسارت زا 
صادر مي شود. هشــدار زردرنگ به  معناي اين است كه 
پديده اي جوي رخ خواهد داد كه ممكن است در سفرها و 
انجام كارهاي روزمره اختاالتي را ايجاد كند. اين هشدار 
براي آگاهي مردم صادر مي شود تا بتوانند آمادگي الزم را 
براي مواجهه با پديده اي جوي داشته باشند كه از حالت 
معمول كمي شدت بيشتري دارد. از سوي ديگر مسئوالن 
نيز در جريان اين هشدارها قرار مي گيرند تا اگر الزم باشد 

تمهيداتي را بينديشند.

نابودي خاك در70درصد از بیابان هاي تهران
سيدمحمدفخار

خبر نگار

زهرارفيعي
خبرنگار
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حتي اگر فرض بگيريم كه ماده اوليه ساخت دارو 
هم كيفيت بسيار مطلوبي داشته باشد اما سرنگ و 
ابزارهاي ايراني كه در تزريق دارو استفاده مي شود، 
با نمونه هاي مشابه خارجي اش برابري نمي كند و 

اين مي تواند براي بيمار نگران كننده باشد

حداقل يك ماه است داروهاي وارداتي بيماري  ام اس ناياب شده؛ اين درحالي است  كه در بازار سياه قيمت برخي از داروهاي 
مورد نياز بيماران 10برابر قيمت واقعي به فروش مي رسد

بيماران  ام اس سرگردان در بازار سياه دارو

مشكالت ناياب  و كمياب شدن بعضي از داروها، رنج تازه اي 
نيست. همين چند ماه پيش بود كه بحران نبود و كمبود گزارش

انسولين و برخي از داروهاي مربوط به بيماري هاي گوارشي 
و كليوي سروصداي زيادي به راه انداخت. اين بار، در كوران كرونايي كه براي 
بار پنجم زبانه كشيده، قرعه نگراني به نام برخي از بيماران خاص، به ويژه 

مبتاليان  ام اس افتاده است.

قيمت 10برابري در بازار سياه
چشم هايش كاسه  خون اســت، راه كه مي رود يك پايش لخ لخ می كشد 
روي زمين و حال و حوصله درســت حرف زدن ندارد. مي گويد مي داني 
اينكه با اضطراب بخوابي، با اضطراب بيدار شــوي، با اضطراب صبحانه 
بخوري و نگراني تا ريشه موهاي سرت هم رسيده باشد يعني چه؟ آمنه 
همنشين هفت ساله بيماري  ام اس اســت. پنج سال است كه مرتب دارو 
مصرف مي كند و براي دومين بار در چند ماه گذشته دچار حمله بيماري 
شده است. چرا؟ به خاطر نبود دارو و اضطرابي كه براي بيماران مبتال به 

 ام اس، حكم زهر را دارد.
 مي گويد: »در همه اين سال ها گاهي مجبور مي شدم چند داروخانه عوض 
كنم اما در نهايت داروها پيدا مي شــد. اما االن حدودا سه ماهي است كه 
داروها كمياب شده و حاال آمپول ربيف به كل در تهران پيدا نمي شود. البته 
اين طور شنيدم كه فعال در اصفهان و تبريز هست، هر شهر سهميه اي دارد 

و احتماال تعداد بيماران در شهرستان ها كمتر است«.
آمنه و بســياري از بيماران مبتال به  ام اس، بايد هفته  اي سه آمپول ربيف 
استفاده كنند. به گفته خودش هربار يك بســته 12تايي براي مصرف 
ماهانه مي گرفته كه قيمتش با دفترچه بيمه  حــدودا 850هزار تومان 
مي شده است. حاال؟ بازار سياه دارو داغ اســت و تا 10برابر قيمت اصلي 
هم خريدوفروش مي شود؛ »به يك كانال تلگرامي پيام دادم و گفت بسته 

يك ماهه آمپول ربيف را به قيمت 8ميليون تومان مي فروشد. دارويي كه 
آخرين بار آن را 850هزار تومان خريده بودم. نمي توانم هر ماه 8ميليون 
تومان پرداخت كنم، ضمن اينكه از ســالمت و تاريــخ انقضاي دارو هم 

مطمئن نيستم«.

سند خانه بياور، دارو ببر
چند هفته اي است كه آمنه به هر دري زده تا داروي مورد نيازش را پيدا كند؛ 
»از طريق يك اپليكيشن متوجه شدم يكي از داروخانه هاي شمال تهران 
تعداد محدودي آمپول ربيف دارد. شك كردم چون با نماينده شركتي كه 
ربيف را در ايران مي فروخت تماس گرفته بودم و گفته بودند اين دارو ديگر 
در تهران پيدا نمي شود. با اين حال تماس گرفتم با داروخانه و متوجه شدم 

10بسته دارند«.
اما نكته عجيب ماجرا استعالم سند خانه به نام بيمار براي فروش دارو بوده 
است؛ »با نماينده بيمه صحبت كردم و گفتند كارت شناسايي و سند خانه 
بياور تا مشخص شود محل زندگي ات در منطقه اي  است كه داروخانه قرار 
دارد. اما عجيب ترين بخش اش اين بود كه گفتند بايد ســند خانه به نام 
خود بيمار باشد. گفتند دارو، حواله اي شــده و بايد از همان داروخانه اي 
كه هميشه مي گرفتيد، تهيه كنيد و حاال كه اين مصيبت به بار آمده بود، 
سند خانه مي خواستند. من اين شانس را داشتم كه خانه  به نام خودم بود 
اما واقعا چنددرصد از بيماران چنين امكاني دارند؟ حس كردم اين حرف 
بهانه اي  است براي اينكه دارو به بيمار ندهند. به هر حال من توانستم يك 

بسته بگيرم«.

70هزار بيمار  ام اس در ايران
در يك ماه گذشته، صداي اعتراض بيماران خاص در مورد كمبود دارو در 
هياهوي كرونا  و چالش هاي  واكسن گم شد اما رنج اين ماجرا هنوز به قوت 
خودش باقي  است. اوايل خرداد امســال بود كه مهدي شادنوش، رئيس 
مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت، تعداد بيماران 
مبتال به  ام اس در ايران را 70هزار نفر اعالم كرد. او گفته بود كه براساس 

آمارهاي جهاني، متوسط شيوع اين بيماري 112 نفر به ازاي هر 100 هزار 
نفر جمعيت است و در ايران اين نسبت 87بيمار به ازاي هر 100هزار نفر 
جمعيت گزارش شده است. اين يعني ايران جزو كشورهاي با شيوع باال در 
بيماري  ام اس به حساب مي آيد. با اين حال، هنوز بيماران مبتال به ام اس در 
ايران براي تهيه داروهايشان با مشكالت جدي دست وپنجه نرم مي كنند.

چند سالي مي شود كه سياست وزارت بهداشت، توليد حداكثري دارو در 
كشور است. تا جايي كه اواخر سال97، ايرج حريرچي، معاون كل وزارت 
بهداشــت، اعالم كرد كه با هدف حمايت از توليد داخل، واردات داروي 
مشابهي كه در كشور توليد مي شــود، ممنوع است و درخصوص داروي 
داخلي كه ميزانش به اندازه كافي باشد، به هيچ وجه اجازه واردات نخواهيم 
داد. اما زمزمه هاي مربوط به منع واردات ربيف، از سال95 مطرح شده بود. 
فروردين95، رئيس وقت سازمان غذا و دارو گفته بود كه پزشكان داروي 
ايراني رســيژن را براي مبتاليان به  ام اس تجويزكنند و واردات داروهاي 
مشابه داخلي، مغاير با اصل اقتصاد مقاومتي است. با اين حال، تا به امروز، 
روند درمان بســياري از بيماران مبتال به ام اس، با داروهاي وارداتي ادامه 

پيدا كرده است.

مگر تغيير دارو راحت است؟!
حميد، يكي ديگر از مبتاليان ام اس است كه به دليل كمبود دارو، تاكنون 
پزشــك 4بار داروهايش را تغيير داده است. مي گويد زمان زيادي صرف 
شده تا بدنش به داروي جديد عادت كند. مي گويد سخت است كه يك 
سال دارويي را مصرف كنيد بعد با انجام آزمايش هاي مختلف آنزيم هاي 
كبدي را اندازه گيري كنند و بعد اگر دارو جواب نداد، اين پروسه زجرآور در 
مورد داروي ديگري دنبال شود. شيوا هم زن جوان ديگري است كه مبتال 
به  ام اس است و در يك ماه گذشــته و به دليل پيدانكردن داروهاي مورد 
نيازش، خودسرانه و از سر استيصال دوز مصرفي اش را كمتر كرده است. به 
جاي هفته اي سه آمپول، دوآمپول زده و دوره چهارهفته اي مصرف دارو را 
به شش هفته رسانده است. اما بعد دچار حمله بيماري شده و سمت چپ 
بدنش به كل بي حس شده است. به دستور پزشــك دوباره به دوز قبلي 

برگشته، البته با اين نگراني كه به زودي داروهايش تمام خواهد شد.

داروهاي ايراني چه كم از داروي خارجي دارد؟
هيچ كس نبوِد برخي از داروهاي مربوط به بيماري هاي خاص، به ويژه  ام اس 
را كتمان نمي كند. با اين حال، تدبيري هم جز مصرف نمونه هاي مشابه 
ايراني انديشيده نمي شود. درواقع برخي معتقدند داروهاي داخلي چيزي 
از داروهاي خارجي كم ندارد. نمونه اش عبدالحسين هوشمند، مديرعامل 
انجمن  ام اس ايران كه به همشهري مي گويد: »داروهاي داخلي به خوبي 
جايگزين نمونه هاي مشابه خارجي مي شود. مشابه داروي داخلي ربيف هم 
وجود دارد. با توجه به شرايط ارزي كشور و مصوبه مجلس در مورد منع 
ورود داروهايي كه مشابه داخلي آن وجود دارد، مدتي است با اين مشكل 
مواجهيم. البته برخي از داروهاي جديد  ام اس در داخل هم تحت پوشش 

بيمه قرار گرفته و در دسترس بيماران مبتال قرار خواهد گرفت«.
او معتقد است كه جاي نگراني براي بيماران وجود ندارد: »بيماراني كه 
تاكنون از ربيف استفاده مي كردند هم بايد با مشورت پزشك متخصص 

داروهايشان را عوض كنند«.

جايگزيني دارويي را توصيه نمي كنم
بيشتر مسئوالن دولتي به راحتي از تغيير داروهاي بيماران صحبت مي كنند 
و معتقدند جاي نگراني وجود ندارد. اما واقعا همين طور است؟ اميررضا 
عظيمي، متخصص مغز و اعصاب و عضو كميته علمي انجمن  ام اس، به 
همشهري مي گويد: »برخي از داروهاي ساخت داخل در كارآزمايي باليني 
و در مقايسه با داروهاي خارجي نشان دادند كه چيزي از داروهاي وارداتي 
كم ندارند. اما درست نيست كسي كه سال ها داروي مشخصي را مصرف 
كرده است، يكباره مصرفش را قطع كند و داروي ديگري برايش تجويز 
شود. به خارجي يا داخلي بودنش هم كاري نداريم، صرفا اين جايگزيني 
دارويي مدنظرم است. اين موضوع براي بيمار اضطراب آور است؛ به ويژه 
اينكه در برخي از بيماري ها از جمله  ام اس، اســترس مي تواند بيماري را 

تشديد كند«.
موضوع مهم ديگري كه عظيمي به آن اشاره مي كند، كيفيت نامطلوب 
برخي از لوازم جانبي درمان است؛ »حتي اگر فرض بگيريم كه ماده اوليه 

ساخت دارو هم كيفيت بسيار مطلوبي داشته باشد اما سرنگ و ابزارهاي 
ايراني كه در تزريق دارو استفاده مي شود، با نمونه هاي مشابه خارجي اش 

برابري نمي كند و اين مي تواند براي بيمار نگران كننده باشد.«
اين متخصص مغز و اعصاب، معتقد است كه از سال هاي پيش بايد فكري 
براي امروز مي كرديم؛ »كمبود ارز كه يك شبه اتفاق نيفتاد، بنابراين بهتر 
بود براي بيماراني كه به تازگي بيماري آنها شناسايي مي شد، از همان ابتدا 
داروي ايراني تجويز مي شد و درمان بيماراني كه چندين سال از داروي 
خارجي مصرف كرده بودند، با همان دارو ادامــه پيدا مي كرد. با اين كار 

ممكن بود ارز مورد نياز براي همان تعداد بيمار تامين شود.«
او در اظهارنظري صريح مي گويد: »با تغيير دارو، به ويژه در مورد كساني كه 

سال ها از داروهاي مشخصي استفاده كرده اند، موافق نيستم.«.
عظيمي با اشــاره به حضورش در بســياري از كارآزمايي هاي باليني 
داروهاي ايراني مي گويد: »حذف داروي خارجي از بازار به كيفيت داروي 
ايراني لطمه مي زند. در مواردي كه مشابه خارجي وجود نداشته، كيفيت 
داروي ايراني به لحاظ سرويس دهي و خدمات به بيمار، افت پيدا كرده 
است. بنابراين اصال موافق اين نيستم كه يكباره واردات داروي مشخصي 
قطع شود«. اين متخصص مغز و اعصاب توصيه اي هم براي بيماران دارد: 
»كاركرد و ماده مؤثر داروهاي ايراني بسيار خوب است اما بهتر است تا 
زماني كه برايشان ممكن است داروهايشان را ترك نكنند و بعد هم با نظر 
پزشك از داروهاي مشــابه ايراني استفاده كنند«. عظيمي البته به اين 
موضوع هم اشاره مي كند كه ناياب شدن برخي از داروها از چند ماه پيش 
شروع شده است؛ »تقريبا از آذر سال پيش، واردات قرص »مارال« قطع 
شد. اين نخستين دارويي بود كه اين اتفاق برايش افتاد. بعد از آن حدود 
بهمن و اسفند99، داروي »بتافرون« ناياب شــد؛ آمپولي كه برخي از 
بيماران بايد يك روز درميان آن را تزريق مي كردند. االن هم يك ماه است 
كه آمپول ربيف موجود نيست. اين نكته را هم درنظر بگيريد كه اين دو 
دارو مشابه ايراني داشت اما داروهايي هم داشتيم كه اصال مشابه ايراني 
نداشتند و آنها هم گاهي دچار كمبود مي شوند كه بسيار براي بيماران 

استرس آور است«. 

مريم لطفي
خبر نگار

نفت نفروشيم، دارو هم نمي توانيم بخريم
همايون سامه يح، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، در گفت وگو با همشهري محدوديت ارزي را يكي از مهم ترين چالش ها در زمينه 
واردات داروهاي بيماران خاص مي داند و معتقد است: »محدوديت  ارز، مشكالت زيادي، هم براي واردات داروهاي خارجي و هم براي توليد 
داروهاي داخلي به وجود آورده است. البته ترجيح دولت هم بر اين است كه فعال از داروهاي توليد داخل براي درمان استفاده شود«. او كاهش 
صادرات  نفت را مهم ترين دليل مشكالت ارزي مي داند: »اگر نتوانيم نفت بفروشيم، نمي توانيم ارز وارد كشور كنيم. از سوي ديگر برخي از 
منابع ارزي ما در كشورهاي خارجي بلوكه است، ضمن اينكه بيشتر داروهاي وارداتي از چين و هند وارد مي شود و به روپيه و ين نياز دارند و 
براي تبديل دالر به اين واحدهاي پولي، 20درصد ارزش آنها از بين مي رود. همه  اينها در كنار مشكالت ارزي، بر واردات دارو اثرگذار بوده است 

بنابراين هم داروهاي وارداتي و برخي از داروهاي ايراني كه مواداوليه آنها از خارج وارد مي شود، اين روزها دچار كمبود شده اند«.

ث
مك
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به طور موقت طرح موسوم به صيانت از حقوق كاربران از دستور كار 
 مجلس خارج شده اما با همه مخالفت هاي صورت گرفته 

حاميان طرح مي خواهند آن را  مجددا به صحن بياورند

محققان ســوئدي در حــال آزمايش يك واكســن 
استنشاقي براي مبارزه با كوويد-19 هستند. اينگمو دانش

اندرسون، شيميدان مطرح سوئدي در آزمايشگاه هاي 
دهكده مديكون كه يكي از بزرگ ترين پارك هاي علم و فناوري سوئد 
است، يك ماده استنشاق پالستيكي نازك به اندازه نصف يك جعبه 
كبريت را ابداع كرده اســت كه مي تواند انقالبي در واكســن هاي 
كوويد-19 باشد. به گزارش همشهري، تيم وي اميدوار است كه اين 
محصول كوچك بتواند نقش مهمي در مبارزه جهاني با ويروس كرونا 
داشته باشد و به مردم اجازه دهد نسخه هاي پودري واكسن هاي آينده 
را در خانه مصرف كنند. اين كار حتي ممكن است مصرف واكسن 
كرونا به شكل قرص را هم مهيا كند. يوهان وابورگ، مديرعامل اين 
شركت، كه معموال دستگاه هاي استنشاقي را براي بيماران مبتال به 
آســم توليد مي كند، مي گويد: توليد اين نوع واكسن آسان و ارزان 
است. كافي است اليه پالستيكي نازك را از روي آن برداريد تا دستگاه 
استنشاق واكسن فعال شود و سپس آن را در دهان خود قرار دهيد و 
دم و بازدم عميق انجام دهيد تا واكسن وارد بدن شود. اين شركت به 
نام Iconovo با يك شركت تحقيقاتي در زمينه ايمني شناسي در 
اســتكهلم به نام ISR همكاري مي كند كه قبال يك واكسن پودر 
خشــك عليه كوويد-19توليد كرده است. واكسن از پروتئين هاي 
توليد شده توسط ويروس كوويد-19 استفاده مي كند كه برخالف 
ساير پلتفرم هاي استفاده شده توسط واكســن هاي فايزر، مدرنا و 
آسترازنكا است و مي تواند تا دماي 40درجه سانتي گراد را تحمل كند. 
تحمل دمايي در واقع يك تفاوت عمده با شرايط الزم براي ذخيره 
واكسن هاي رايج ويروس كروناست كه توســط سازمان بهداشت 
جهاني تأييد شده اند و همه به صورت مايع هستند. واكسن هاي فعلي 
قبل از انتقال به يخچال بايد در ويال هاي شيشه اي مقاوم در دماي 
پايين منفي 70درجه سانتي گراد نگهداري شود، در غيراين صورت 
كارايي خود را از دســت مي دهنــد. اوال وينكوئيســت، بنيانگذار 
استارت آپ ISR و اســتاد ايمونولوژي در انستيتوي كارولينسكا، 
مي گويد: نقطه عطف واكسن پودري اين است كه شما مي توانيد آن 
را خيلي راحت و بدون زنجيره ســرما توزيع كنيــد و بدون نياز به 

ارائه دهندگان خدمات بهداشتي، در اختيار مردم قرار دهيد.
اين شركت هم اكنون واكسن هاي خود را روي نسخه هاي مختلف 
ويروس كرونــا ازجمله بتا )آفريقــاي جنوبي( و آلفــا )انگليس( 
آزمايش مي كند. باور سازندگان اين اســت كه مي تواند به ويژه در 
سرعت بخشيدن به واكسيناسيون در آفريقا، جايي كه هم اكنون 
هيچ توليد كننده واكســن داخلي ندارند و آب و هواي گرم و منابع 
محدود برق باعث ايجاد چالش هاي اساسي در هنگام ذخيره سازي  
و تحويل واكسن هاي فعلي كوويد-19 شده است، مفيد واقع شود. 
اگرچه شــركت هاي ISR و Iconovo بودجه كافي براي شــروع 
مطالعات انساني در 2 ماه آينده را جمع آوري كرده اند اما اين واكسن 
تاكنون فقط روي موش ها آزمايش شده است. اما در جامعه پزشكي 
درباره آن خوش بيني وجود دارد و اگر واكســن هاي پودري مانند 
واكسيناسيون فعلي موفقيت آميز باشد، مي تواند در پاسخ جهاني به 
بيماري همه گير ويروس كرونا انقالبي ايجاد كند و همچنين ذخيره 

و توزيع واكسن ساير بيماري ها را آسان كند.

قرصواكسنكرونابهبازارميآيد همه موافقان و مخالفان 
تحديد اينترنت

دنياي رمزارز

تسال،توييتروآمازون،بيتكوينرا
گرانكردند

ارزهاي ديجيتــال در روزهاي اخير درحالي كه بســياري در انتظار 
ارائه نظرهاي مثبت از ســوي ســرمايه گذاران بانفوذ بودند، كمي 
مسير صعودي به  خود گرفتند و بازار با رشد قيمت ها روبه رو شد. به 
گزارش خبرگزاري رويترز، بيت كوين افزايشي 12/5درصدي داشت 
و توانســت تا نزديكي هاي 40هزار دالر نيز برود امــا وارد اين كانال 
نشد. اين باالترين ميزان از اواسط ماه ژوئن بوده و اين در حالي است 
كه ديگر رمزارز ارزشــمند جهان يعني اتريوم هم به باالترين قيمت 
3هفته گذشته خود رسيد و توانست ركورد 2344دالر را ثبت كند. 
3هفته اي مي شد كه فشــار زيادي بر بازار ارزهاي ديجيتال جهان 

احساس مي شد كه اين موضوع باعث كاهش ارزش آنها شده بود. چند 
روز پيش، ايالن ماســك، يكي از بزرگ ترين عالقه مندان به ارزهاي 
ديجيتال و رئيس شركت تســال، گفت كه به محض دقت در مصرف 
انرژي، احتماال آنها بار ديگر پذيرش بيت كوين را از سر مي گيرند. اين 
شركت در  ماه مه، فروش خودرو با بيت كوين را به حالت تعليق درآورد 
و فشــار زيادي را با اين كار به بازار رمزارزها وارد كرد. جك دورسي، 
رئيس توييتر، نيز گفته بود كه ارز ديجيتال »بخش بزرگي« از آينده 
شركت رســانه هاي اجتماعي او اســت. در عين حال، روز يكشنبه 
گذشــته، روزنامه »ســيتي اِي ام« چاپ لندن، به نقل از مقامي كه 
نخواسته است نامش فاش شود، گزارش داد كه آمازون نيز به دنبال 
پذيرش بيت كوين از مشــتريانش تا پايان سال جاري ميالدي است. 
كارگزاران مي گويند كه جمع بندي اين اظهارات كافي بود تا سرانجام 
بازار تكاني خورده و از زمان سقوط در  ماه مه شاهد تغييرات مثبتي 
باشد. اين در حالي است كه داده ها همچنان به تصفيه هاي سنگين 
فروشنده هاي كوتاه مدت اشاره دارد كه اين موضوع نشان دهنده آن 
است كه بسياري از آنها دســت از كار در اين حوزه كشيده اند. رايان 
 ،OSL راباگليا، رئيس جهاني تجارت در پلتفرم دارايي هاي ديجيتال
دوشنبه گفت: »طي 5جلســه معامالتي گذشته، شاهد صعود كلي 
بازار در كوتاه مدت بوده ايم كه تحت تأثير نكات مهم فني و همچنين 
اظهارنظرهاي مثبت اخير بوده است. با شكستن ركورد يك ميليارد 
و 200ميليون دالر در 24ســاعت گذشته، چشم انداز و شتاب هفته 

پيش رو، مثبت به نظر مي رسد.«

 روز گذشــته قــرار بود 
نماينــدگان مجلس در اينترنت

مــورد بررســي طــرح 
حمايت از »حقوق كاربران و خدمات پايه 
كاربردي فضاي مجازي« در چارچوب 
اصل85 قانون اساسي راي گيري كنند. 
طبق اين اصل، طرح نه در صحن علني 
كه در كميســيون و به دور از چشــم 
نمايندگان و آحاد مردم بررسي، تصويب 
و براي آنچه عنوان »اجراي آزمايشــي 
قانــون« بر آن گذاشــته شــده، ابالغ 
مي شــود. از ابتداي شــروع جلسه روز 
گذشــته، موافقــان و مخالفــان اصل 
هشتادوپنجمي شــدن طرح ثبت نام 
كردند، اما درنهايت به علت كمبود وقت 
راي گيري براي بررسي طرح، در خارج از 
صحن علني انجام نشد. به همين خاطر 
بررســي اين موضوع به طــور موقت از 
دستور جلســه خارج و به زماني ديگر 
موكول شــد. البته اين زمان مي تواند 
امروز و فردا يا هفته ديگر باشد. خبرها از 
مجلس حاكي اســت كه 38نماينده با 
بررسي اين طرح ذيل اصل85 موافق و 
55نماينده مخالف بررسي آن به دور از 
چشم نمايندگان و مردم بوده اند. اين در 
حالي اســت كه از روز يكشنبه گذشته 
مخالفت بــا اين طرح از ســوي مردم، 
متخصصــان و مقام هــاي دولتــي و 
غيردولتي شــدت گرفت و در ساعات 
پايانــي روز يكشــنبه و تا بامــداد روز 
دوشنبه به اوج رسيد. همچنين كارزاري 
كه در فضاي مجازي براي مخالفت با اين 
طــرح راه افتاده، تا زمان نوشــتن اين 
گزارش 420هزار امضا جمع آوري كرده 

است.

نامههايوزيرارتباطات
يكي از مخالفان طرح، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات بود كه نامه نگاري هاي 
او بــا رئيس جمهور منتخــب و رئيس 
مجلس كــه در تاريخ هــاي 6 و 23تير 
صــورت گرفته بود، يكشــنبه شــب 
رسانه اي شد.محمدجواد آذري جهرمي 
در نامه اي به رئيس مجلس كه در تاريخ 
23تير نوشته شده و شامل 20صفحه 
و 33بند اســت، طرح مزبــور را به طور 
مشــروح، مورد نقد و بررسي قرار داده 
است. در بخشي از مقدمه اين نامه آمده 
اســت، »باوجودي كه درخصوص اين 
مشكالت )اشاره به اهداف طرح( اتفاق 
نظر وجود دارد و همه كارشناســان و 
ذينفعــان نســبت به اين مشــكالت 
دغدغه منــدي دارنــد، رويكــرد حل 
مشكل در طرح پيشــنهادي مجلس 
به نحوي است كه خود، معضلي جديد در 
اعتماد سازي به نظام حكمراني فضاي 
مجازي كشور به دنبال خواهد داشت و 
در مواردي مي تواند معضالت اجتماعي، 
مديريتي و حقوقي جديدي ايجاد كند.«

مخالفتنمايندگانومسئوالن
از جمله مخالفان اين طرح، مي توان به 
مجتبي توانگر، نماينده تهران و رئيس 
كميســيون اقتصاد ديجيتال مجلس، 
روح اهلل نجابت، نماينده مردم شيراز در 
مجلس و رضا قرباني اصل، دبير شوراي 

اجرايي فناوري اطالعات اشاره كرد.
مجتبي توانگر در توييتي نوشته: »اين 
طرح هيچ ربطي به فرمايشات رهبري 
مبني بر ساماندهي فضاي مجازي ندارد. 
هيچ فوريتي ندارد و احتماال شــوراي 
نگهبان هم با آن مخالفت مي كند.« او 
همچنين به نمايندگان هشــدار داده 
»در دامي كه براي دولت آقاي رئيسي 

طراحي شــده، نيفتند« و با اين طرح 
مخالفت كنند.روح اهلل نجابت هم با اشاره 
به اينكه به اين طرح رأي منفي مي دهد، 
ســاماندهي فضاي مجازي را ازجمله 
اولويت هاي امروز كشور دانسته است. 
با اين حال توصيه كرده كه با روي كار 
آمدن دولت جديد اليحــه مربوطه از 
جانب دولت ارائه شود.رضا باقري اصل 
هم به تعداد نمايندگان مخالف اشــاره 
كرده و گفته است: »تا قبل از خروج از 
دســتور طرح صيانت 3 برابر موافقان، 
نماينــدگان بــراي مخالفــت با اصل 
هشتادوپنجمي شدن اين طرح ثبت نام 
كردنــد. او همچنين به ايــن موضوع 
اشــاره كرده كه نظر مجلس به سمت 
كارشناسي تر شدن و اخذ نظر ذينفعان 
اصلي كه كســب وكارها و نوآوران عصر 
ديجيتال كشور هســتند گرايش پيدا 

كرده است.«

مخالفتگستردهكسبوكارها
درحالي كــه حاميــان طــرح عنوان 
مي كنند كه مي خواهنــد از كاربران و 
كســب وكارهاي اينترنتــي حمايت 
كنند، اما واكنش هاي كســب وكارها و 
نمايندگي هاي اصناف اين حوزه نشانگر 
مخالفت آنها با اين طرح اســت.يكي از 

اين واكنش ها مربوط به بيانيه اي است 
كه از سوي 50كسب وكار فعال در اين 
حوزه كه همگي شناخته شده هستند، 

منتشر شده است. 
آنها در بخشــي از اين بيانيه نوشته اند: 
»ما صريحا اعالم مي كنيم محدودسازي 
ســرويس دهندگان خارجي و مسدود 
كردن آنها به هيچ وجه به كسب وكارهاي 
ايرانــي كمــك نمي كنــد. مهم ترين 
حمايتي كه دولت و نهادهاي سياستگذار 
مي توانند از كسب وكارهاي ايران داشته  
باشــند، كاهش دخالت ها و رفع ده ها 
مجوز و محدوديت غيرضروري است كه 
هر روز بر ما تحميل مي شود.«همچنين 
هيأت مديره ســازمان نظــام صنفي 
رايانــه اي تهــران طــي نامــه اي به 
رئيس جمهــور منتخب بــا اين طرح 
مخالفت كرده است. در اين نامه با اشاره 
به اينكه درصــورت تصويب اين طرح 
300هزار كسب و كار كوچك و متوسط 
و مشــاغل خانگي فعال در شبكه هاي 
اجتماعي در معرض خطر تعطيلي قرار 
مي گيرند، تأكيد شده كه تصويب اين 
طرح با محتواي فعلي، كاربران حقيقي 
و حقوقي را به برزخي بزرگ خواهد برد 
و حاكميت و دولت را نيز دچار چالشي 

بزرگ تر خواهد كرد.

   اســامی نمايندگان  
موافق طرح

نامنمايندگانيكهروزگذشــتهموافق
بررسياينطرحبراساساصل85بودند،

بهاينشرحاست:
مهديسعادتيبيشهسري،نمايندهبابل
ســيدجوادحســينيكيا،نماينــده

سنقركليايي)كرمانشاه(
زهرهساداتالجوردي،نمايندهتهران

احمــدراستينههفشــجاني،نماينده
شهركرد

فاطمهمحمدبيگي،نمايندهقزوين
محمــوداحمــديبيغــش،نماينده

شازند)استانمركزي(
محمدتقينقدعلي،نمايندهخمينيشهر

)استاناصفهان(
سيدمحمدرضاميرتاجالديني،نماينده

تبريز
حبيباهللدهمرده،نمايندهزابل
نصراهللپژمانفر،نمايندهمشهد

علياصغرباقرزاده،نمايندهبابلسر
حســننوروزي،نمايندهرباطكريمو

بهارستان
محمدرضااحمدي،نمايندهرشت

مجيدنصيرايي،نمايندهطبسوفردوس
جباركوچكينژادارمساداتي،نماينده

رشت
احمدحسينفالحي،نمايندههمدان

غالمرضامنتظري،نماينــدهگرگانو
آققال

عليباباييكارنامي،نمايندهساري
جعفرراستي،نمايندهشبستر

مرتضيآقاتهراني،نمايندهتهران
رضاتقيپورانوري،نمايندهتهران

سيدمصطفيآقاميرســليم،نماينده
تهران

غالمحسينرضواني،نمايندهتهران
مهديباقري،نمايندهزنجان

محمدمهديزاهدي،نمايندهكرمان
سيدعلييزديخواه،نمايندهتهران
حسينميرزايي،نمايندهاصفهان
حسينجاللي،نمايندهرفسنجان
بيژننوباوهوطن،نمايندهتهران

لطفاهللسياهكلي،نمايندهقزوين
جوادنيكبين،نمايندهكاشمر

روحاهللايزدخواه،نمايندهتهران
ابوالفضلابوترابي،نمايندهاصفهان

سيداحسانقاضيزادههاشمي،نماينده
مشهد

عليخضريان،نمايندهتهران
روحاهللعباسپور،نمايندهآوجوبويين

زهرا)قزوين(
محمدمهديفروردين،نمايندهفيروزآباد

)استانفارس(
سيدمحمودنبويان،نمايندهتهران

عمادالدينقاسمیپناه
خبر نگار
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جامعــه بين الملــل كنوني كه ميــراث دار 
وقايع مهم و تأثيرگذاري چون جنگ ســرد، 
فروپاشي شوروي و جهاني شدن است، داراي 
ويژگي هاي متعددي ازجمله دشمني ها و دوستي هاي مبتني بر امنيت و 
منفعت ملي است و بازيگران اين جامعه عمدتا داراي ويژگي هاي حاوي 
پارامترهايي چون حكمراني آمايشي، قدرت در سياستگذاري خارجي و 
نگاه راهبردي و توسعه گرا و همچنين مرتبط با دمكراسي خواهند بود. از 
اين رو دررابطه با سنجش قدرت بازيگران در اين جامعه مي توان با بياني 
راسخ مطرح كرد كه هيچ ساخت سياســي اي به اندازه اياالت متحده از 
توسعه دمكراسي غربي براي رســيدن به منفعت و سودنگري خود بهره 
نبرده است. تا قبل از پيروزي انقاب اســامي ايران، رويكرد آمريكا به 
منطقه خاورميانه، رويكرد كنترلي براســاس دكترين دوستوني بود كه 
هريك از دو كشور ايران و عربســتان سعودي براساس نوع رهيافت خود 
از اين راهبرد به ايفاي نقــش مي پرداختند اما اين مســئله هدف اوليه 
اياالت متحده بود و هدف نهايي كنترل نفوذ كمونيســت هاي شوروي  
محسوب می شد. از اين رو آن زمان بزرگ ترين دشــمن اياالت متحده، 

انديشه ضد سرمايه داري و كشور شوروي بود.
 با پيروزي انقاب اسامي و همچنين فروپاشــي شوروي، كمي بعد تر، 
جهان از دوقطبي بودن به سمت چندقطبي شدن حركت كرد و قدرت هاي 
جديدي چون چين و روســيه و در نمودهاي كنوني كشــورهايي چون 
برزيل، هند و آفريقاي جنوبي پا به عرصه جهاني گذاشتند. حال با بيان 
اين مقدمه در پي پاسخ به اين سؤال خواهم بود كه اساسا راهبرد اياالت 
متحده نسبت به دوستان يا دشــمنانش كه مي تواند كشورهايي چون 

چين، روسيه و جمهوري اسامي ايران باشد، چگونه است.

روسيه
براي پاسخ به اين پرسش كه آيا جنگ سرد 
جديدي مي تواند شكل بگيرد، بايد مطرح 
كرد كه شكل گيري جنگ سرد جديد ميان 
قدرت هاي بزرگ، نيازمند برابري تقريبي 
در قابليت ها و توانايي هاي حداقل دو قدرت 
بزرگ اســت. اين در حالي اســت كه آشــكارترين ويژگي نظم موجود 
بين المللي، تفاوت فاحش قدرت اياالت متحده با ساير قدرت هاي بزرگ 
است و هيچ يك از كشورهاي جهان توان ايجاد موازنه با آمريكا را ندارند. 
اگرچه كشور روسيه به داليل متعدد به عنوان يك قدرت بزرگ جهاني در 
عرصه بين المللي به ايفاي نقش مي پردازد كه از اين پارامترهاي قدرت 
مي توان نخســت به موقعيت ژئوپلتيك، دوم برخورداري از حق وتو در 
سازمان ملل و سوم توان نظامي اشــاره كرد. اين كشور با برخورداري از 
توان نظامي بسيار باال، جايگاهي رفيع دارد اما با وجود اين امر، ايجاد يك 
جنگ سرد بعيد اســت. در بياني ديگر مي توان گفت كه ترديدي نيست 
كه نفوذ و محبوبيت اياالت متحده در بخش هاي مهمي از جهان كاهش 
يافته است و مخالفت با اقدامات يكجانبه گرايانه آن كشور در افكار عمومي 
مناطق مختلف به نسبت هاي مختلفي ظهور و بروز پيدا مي كند ولي شرط 
اصلي شكل گيري جنگ سرد جديد ميان روسيه و آمريكا، ايجاد توازني از 
قدرت ميان اين دو است كه روسيه با ضعف هايي كه دارد هم اكنون فاقد 
اين توانايي براي ايجاد موازنه قدرت با آمريكاست. نكته حائز اهميت ديگر 
اين است كه فقدان يك ايدئولوژي معارض و غرب ستيز در روسيه، كار را 
براي اين كشور به عرصه تقابل كامل با آمريكا سخت كرده است. از طرف 
ديگر نگرش هاي امنيتي ويژه روسيه و دغدغه هاي بعضا متفاوت با آمريكا 
همكاري را در برخي از حوزه ها سخت و مشكل كرده. اما اين امر به معناي 
غيرممكن بودن همكاري هاي روســيه و آمريكا نيست. اگرچه سياست 
خارجي آمريكا از دوران بوش پسر به بعد بر پايه تفوق بر قدرت هاي بزرگ 
رقيب در ســطح بين المللي و منطق هايي قرار دارد و در پي اين است كه 
ساختار امنيت بين الملل را تك قطبي كند تا عرصه براي يكه تازي آمريكا 
در صحنه بين المللي فراهم شود، ولی روسيه با اين نقشه آمريكا به شدت 
مخالف اســت و خواهان يك نظام بين المللي برپايه چند جانبه گرايي و 

داراي ساختاري چندقطبي است.

چين 
اين كشــور درســال هاي اخيــر به طور 
فزاينده اي سعي در افزايش قدرت خويش 
كرده اســت. بعــد از پايان جنگ ســرد و 
فروپاشي شوروي، رهبران اين كشور با اين 
درك كه جهان در حال چندقطبي شــدن 
اســت اســتراتژي چندجانبه گرايي را در پيش گرفته و ســعي كردند 
مقابله و موازنه ســازي  در برابر اياالت متحده را بــه راهبرد خود تبديل 
كنند. اما با پيش آمدن مسئله كوزوو و آشكارشــدن ضعف روسيه، آنها 
بر تك قطبي بــودن جهان و اختاف قدرت ميان اياالت متحده و ســاير 
كشــورهاي جهان واقف شــدند و درنتيجه از آن زمان به اســتراتژي 
موازنه ســازي  داخلي روي آوردند؛ يعني ســعي كردند خود را از لحاظ 
داخلي تقويت كنند. اما اين امر به معني غفلت آنها از امور بيروني نبود، 
بر عكس با ديدي واقع گرايانه و عملگرايانه با بيرون برخورد كردند. نمونه 
اين امر، تبادالت مختلفي است كه اين كشــور با اقصي نقاط دنيا برقرار 
كرده است. آنها هيچ گاه به دنبال موازنه ســازي  در برابر قطب برتر نظام 
بين الملل يعني اياالت متحده نبوده و اين كشور هم اكنون در همه نقاط 

دنيا به دنبال اقتصاد است.
در مجموع بايد گفت جامعه كنوني جهاني نيازمند يك نظم نوين برپايه 
همگرايي و همزيستي مسالمت آميز است و كشــورهايي در اين عرصه 
پيروز هستند كه راهبرد خود را به ســمت مسائل اقتصادمحور برمبناي 
توســعه گرايي ببرند. در عصر كنوني دولت هاي جهاني نشــده در مقابل 
دولت هاي جهاني شــده فرصتي براي ماجراجويي نخواهند داشت. عصر 
حاضر عصــر غلبه اقتصــاد تكنولوژي محور بر جريانات ســومي عرصه 
بين الملل است. اين فضا حاوي فرصت ها و چالش هاي متعددي ازجمله 
برون زاشدن اقتصاد و نگرش صحيح براي كشــورهاي در حال توسعه و 

حتي توسعه يافته است.

يادداشت يك

روابط آمريكا با كدام كشورهاي هم قاره خود خصمانه است؟

دوستان ما
و آمريكا

این شماره

كوبا؛ يك دلخوري كهنه
روابط آمريكا و كوبا از سال 1959، همان سالي كه 
فيدل كاسترو دولت مورد حمايت آمريكا در كوبا را 
برانداخت و با مشاركت روسيه دولتي سوسياليستي 
در هاوانا تاسيس كرد، به واسطه بي اعتمادي و تضاد 
عقايد دچار تنش شديد شد. در ادامه آمريكا بيش 
از نيم قرن سياســت انزواي كوبا را در پيش گرفت 
و اين كشور را تحت تحريم هاي شديد اقتصادي و 
ديپلماتيك قرار داد. كوبا بيش از هر كشور ديگري 
تحت تحريم هاي يكجانبه آمريكا قرار گرفته است. 
اگرچه بــاراك اوباما براي بهبــود روابط و احياي 
پيوندهــاي ديپلماتيك تاش هــاي فراواني كرد، 
اما دونالد ترامپ هرچه اوباما رشــته بود، پنبه كرد 
و كوبا را تحت تحريم هاي جديــد قرار داد. دولت 
جو بايدن هم تاش هايي بــراي كاهش تحريم ها 
انجام داد، امــا آغاز تظاهرات هــاي ضد رژيم و رو 
به وخامت گذاشــتن وضعيت حقوق بشر در كوبا 
باعث شد چالش سياسي در قبال كوبا هم وخيم تر 
شود. بايدن در دوران پيش از انتخابات اعام كرد 
سياســت هاي ترامپ عليه كوبا را متوقف خواهد 
كرد. پس از آغاز رياست جمهوري، بايدن اعام كرد 
محدوديت ها را به تدريج برداشته و به آمريكايي ها 
اجازه ســفر به كوبا را خواهد داد. بايدن يك مقام 
رده باالي دولتي را مســئول نظارت بر پاسخ هاي 

وزارت امور خارجه آمريكا درباره آسيب هايي كرد 
كه ديپلمات هاي آمريكايي به كوبا وارد كرده اند. با 
اين همه كاخ سفيد اعام كرد تغيير جهت سياسي 
آمريكا نسبت به كوبا از اولويت هاي بايدن نيست. 
همزمان تحوالت سياسي اقتصادي ايجاد شده در 
هاوانا ازجمله بركناري رائول كاســترو و به قدرت 
رسيدن دياز كانل و درگيري ها و اعتراضات در كوبا 
تمامي برنامه ها را مختل ساخت. شدت درگيري ها 
در بحبوحه اقتصادي كوبا به حدي رســيد كه جو 
بايدن دولــت كوبا را به خاطر ســركوب معترضان 
كوبايي محكوم و اعام كرد بــه آمريكايي ها اجازه 
نخواهد داد براي بستگان خود در كوبا پول ارسال 
كنند. با توجه به شــرايط پيش آمده اينطور به نظر 
مي رســد كه چشــم انداز زودهنگامي براي پايان 

روابط خصومت آميز دو كشور وجود ندارد.

دشمن قديمي، دشمن جديد
در دوران رياســت جمهوري ترامــپ، او تقابل با 
نيكاس مادورو رئيس جمهور ونزوئا را در نقطه 
كانوني سياست آمريكا در قبال آمريكاي التين قرار 
داد. كمپين فشار حداكثري دولت ترامپ مبتني 
بر تحريم هاي شــديدتر اقتصادي عليه حكومت 
مادورو بود، با اين هدف كه خــوان گوايدو، رهبر 
مخالفان حكومت مادورو را به قدرت برســاند. به 

اعتقاد بســياري اين اقدام ترامــپ يكي از معدود 
اقدامات او در راســتاي حمايت از دموكراسي بود 
و بازخوردهاي مثبتي هم از سوي جوامع كوبايي 
و ونزوئايي ساكن آمريكا دريافت كرد. ترامپ در 
دوران رياست جمهوري خود به حمايت از گوايدو 
ادامه داد و همزمان با تحريم هاي شديد اقتصادي، 
اقتصاد ونزوئا را بــه بحراني ترين وضعيت ممكن 
رسانيد. پس از به قدرت رســيدن بايدن، با وجود 
چراغ ســبزهايي كه مادورو براي بهبود روابط با 
آمريكا و از بين بردن تنش ها ميان دو كشــور به 
دولت بايدن نشان داده  است، اما كاخ سفيد تسهيل 
تحريم هاي شديد اقتصادي را به مصالحه مادورو 
با گوايدو و برگزاري انتخابات آزاد در اين كشــور 
مشروط كرده است و اين يعني بايدن هم مسيري 
را كه ترامپ آغازگر آن بود، در پيش گرفته است. به 
اين شكل تا زماني كه حزب سوسياليست ونزوئا 
از خود انعطاف پذيري نشان ندهد و مادورو در راس 
قدرت باقي بماند، احتمال ترميم روابط ميان اين 
دو كشور بسيار ضعيف خواهد بود، به ويژه به اين 
دليل كه ونزوئــا به تازگي به بســتر جديد بازي 
قدرت روســيه و چين، دشمنان تقريبا هميشگي 
آمريكا، هم تبديل شده اســت. درواقع آمريكا در 
انتظار آن است كه تحريم هاي سنگين اقتصادي 
روزي ونزوئا را بر سر ميز مذاكره بنشاند؛ برنامه اي 

كه از دوران اوباما آغاز شد، در دوران ترامپ شدت 
بيشــتري گرفت و در دوران بايدن هم همچنان 

ادامه دارد.

دوستي كه دشمن شد
تمامي ابعــاد روابط آمريــكا و مكزيــك در زمينه 
ديپلماتيك، امنيتي، سياســي و تجاري دوســتانه 
و نزديك بــود، امــا اين نزديكــي و دوســتي با به 
قدرت رســيدن دونالد ترامپ به چالش كشيده شد. 
پس از آغاز دولت ترامپ، دو كشــور بر ســر مسائل 
امنيتي، اقتصادي و مهاجرتي با يكديگر درگير شدند 
و روابط مكدري ميان آنها ايجاد شد. اختاف نظر دو 
كشــور درمورد توافق تجارت آزاد آمريكاي شمالي، 
نفتا، نخســتين جرقه هاي اختاف نظــر را به وجود 
آورد. پس از آن رويكرد نژادپرســتانه و تحقيرآميز 
دونالد ترامپ نسبت به مهاجران مكزيكي كه از مرز 
مكزيك به صورت غيرقانوني وارد آمريكا مي شدند با 
واكنش هاي تند مكزيك مواجه شــد. ايده مضحك 
ترامپ براي ســاخت ديواري فلزي روي مرز آمريكا 
و مكزيك و ادعاي او مبني بر الــزام پرداخت هزينه 
ساخت اين ديوار توســط مكزيك، دستگيري تعداد 
زيــادي از مهاجــران در مرز مكزيك و جداســازي 
كودكان و خردساالن از خانواده هايشان در اين طرح 
ضربتي كه با انتقادات شديدي مواجه شد، و در نهايت 
سخنان ترامپ درباره مداخله در امور مكزيك براي 
مهار كارتل هاي قاچاق مواد مخدر در اين كشور همگي 
باعث شدند روابط ميان دو كشور به پرتنش ترين نقطه 
ممكن برسد. با به قدرت رسيدن جو بايدن در آمريكا، 
اميدها براي تسهيل محدوديت هاي مهاجرتي ميان دو 
كشور افزايش پيدا كرد. اگرچه آغاز همه گيري كرونا 
ميزان مهاجرت به آمريكا را به صفر رسانده بود، اما در 
دوران بايدن، و پس از توقف طرح ديوارسازي ترامپ 
در مرز مكزيك، بار ديگــر روند مهاجرت از آمريكاي 
جنوبي به شمالي از سر گرفته شد. جو بايدن در اوايل 
آغاز به كارش با آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، همتاي 
مكزيكي خود به صورت مجازي گفت وگو كرد و درباره 
مسائلي مانند داليل مهاجرت از آمريكاي مركزي و 
جنوب مكزيك به آمريكاي شمالي، همه گيري كرونا 
و اثرات آن بر دو كشور و توافقات تجاري ميان آمريكا، 
مكزيك و كانادا به صحبت نشست. بايدن همچنين 
معاون اول خود كاماال هريس را مســئول مديريت 
وضعيت مهاجران مرزي در مكزيك كرده اســت تا 
هرچه سريع تر به وضعيت مهاجران به ويژه كودكان 

مكزيكي رسيدگي كند.

در دوران 
رياست جمهوري 
ترامپ، او تقابل با 
نيكالس مادورو 

رئيس جمهور ونزوئال 
را در نقطه كانوني 

سياست آمريكا در 
قبال آمريكاي التين 

قرار داد. كمپين فشار 
حداكثري دولت 
ترامپ مبتني بر 

تحريم هاي شديدتر 
اقتصادي عليه 

حكومت مادورو 
بود، با اين هدف كه 
خوان گوايدو، رهبر 

مخالفان حكومت 
مادورو را به قدرت 

برساند

آينده رابطه آمريكا با دشمنانش

اصلي ترين دشــمني كه آمريكايي ها 
درحال حاضــر براي خــود متصور 
مي شوند، هزاران هزار كيلومتر با آنها 
فاصله دارد. مؤسسه نظرسنجي گالوپ از سال 2005 تا به امروز به صورت ساالنه 
از مردم آمريكا براي تعيين اصلي ترين دشمن يا دشمنان اين كشور نظرسنجي 
مي كند و معموال متناسب با نوع پوشش رسانه ها، وضعيت مداخالت نظامي 
آمريكا در ديگر كشورها و ده ها عامل ديگر، نام كشورهاي چين، كره شمالي و 
روسيه در مقام اول و نام كشورهاي عراق و ايران در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
در سال 2021 كشــور چين به عنوان اصلي ترين دشمن آمريكا معرفي شده 
است. در جديدترين نظرسنجي گالوپ، 45درصد از پاسخ دهندگان انگشت 
اتهام خود را به سوي پكن نشــانه رفتند. در سال 2017 كره شمالي به عنوان 
دشمن اصلي انتخاب شده بود، اما اين كشور در سال 2021 رتبه سوم را به دست 
آورده و روسيه به عنوان دشمن شماره دو آمريكايي ها انتخاب شده است. در 
سال 2020 هم 19درصد از آمريكايي ها ايران را به عنوان بزرگ ترين دشمن 
خود انتخاب كرده بودند؛ رقمي كه در سال 2021 به چهار درصد رسيده است. 
در سال 2017 باال گرفتن تنش ها ميان آمريكا و كره شمالي برسر قابليت هاي 
موشكي اين كشور باعث شده بود رتبه اول دشمني با آمريكا از آن كره شمالي 

شود و در سال 2020 هم نحوه گزارش هاي رسانه اي در زمينه داليل ترور سردار 
قاسم سليماني باعث افزايش ترس آمريكايي ها نسبت به ايران شده بود. با 
اين همه نام هاي ايران و عراق در سال هاي اخير به ندرت در ميان رتبه هاي اول 
جايگاه قابل توجهي دارند. نظرسنجي از سناتورهاي آمريكايي هم نتايجي 
مشابه به دست مي دهد. چين و روســيه معموال رتبه بااليي در ميان ليست 
دشمنان آمريكا دارند. با اين همه اين نظرسنجي ها به آن معني نيستند كه 
آمريكا با همه كشورهاي ديگر جهان روابطي دوستانه دارد. راه دور چرا برويم، 
در همين قاره آمريكا، البته در بخش جنوبي قاره، اياالت متحده روابط خوب و 
خوشي با همه كشورها ندارد و حتي تا همين اواخر با كشورهايي مانند كوبا و 
مكزيك و ونزوئال روابطي تيره و تار داشت. اگرچه شايد نتوان اين كشورها را 
دشمن حقيقي آمريكا ناميد، زيرا كشورهاي آمريكاي جنوبي همواره ترجيح 
داده اند با حفظ روابط خود با دولت آمريكا، خطر تحريم هاي اقتصادي را از خود 
دور كنند. پرتنش شدن روابط آمريكا با كشورهاي آمريكاي التين عموما پس 
از تغيير دولت در اين كشورها و تقابل آرا و اختالف نظر ميان دو دولت آغاز 
شده است. با روي كار آمدن ترامپ، تمامي اين اختالف نظرها و تنش ها وضعيت 
بحراني تري به  خود گرفتند و آمريكا حتي با يكي از اصلي ترين شركاي تجاري 

خود يعني مكزيك هم دچار تنش شد.

پرهام پوررمضان
پژوهشگر انديشكده روابط بين الملل

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

آمريكا از نگاه دوستان ايران
كشورهايي كه دوست ايران محسوب مي شوند با آمريكا چه رابطه اي دارند؟

دوستي در جهان سياست معني ندارد. منافع ملي كشورها اين توانايي خارق العاده 
را دارد كه در كسري از ثانيه بهترين و قديمي ترين دوست ها را در جهان سياست 
به دشمناني خونين تبديل كند؛ آنچنان دشمن كه گويي از ابتداي خلقت ناف دو 
كشور را با دشمني بريده باشند. برعكس اين روند هم در اين جهان صدق مي كند و 
اين طبيعت جهان سياست است؛ دوستي لحظه اي، دشمني ثانيه اي. كشورهايي 
با منابع طبيعي فراوان در مناطق پرتنشــي مانند خاورميانه بيشتر از كشورهاي 
توســعه يافته در مناطق آرام تر جهان اين نوسانات شــديد در روابط دوستانه با 
كشورهاي ديگر را تجربه مي كنند. ايران نيز يكي از كشورهايي است كه در طول 
تاريخ، فهرست دوستان و دشمنانش خالی از تغيير نبوده  و نام برخی كشورها از 

فهرست دوستان به دشمنان و دشمنان به دوستان تغيير وضعيت داده است.

حلقه دوستان 
 نظرسنجي همشهري از كارشناسان

 درباره وضعيت پيچيده رابطه آمريكا با دوستان ايران 
خصومت كهنه ای كه از بعد از ماجراي سفارت آمريكا در ايران در سال هاي 
نخست بعد از انقاب، ريشه هايش قوي و قوي تر شد و در نهايت تبديل به 
سدی بزرگ شد كه حتي برجام هم نتوانست پايه هاي آن را سست كند و 
حاال ديگر تنش ها بين ايران و آمريكا اگرچه هنوز به جنگ فيزيكي ختم 
نشده اما جنگ اقتصادي بزرگي به پا كرده كه دود آن به چشم مردم ايران 
رفته و مي رود. در ميانه ســياهه بلندباالي تحريم ها و تنش ها، ايران هنوز 
حلقه اي - هرچند كوچك- از دوستان را براي خود نگه داشته كه يا با آنها 
تجارت هاي جســته گريخته مي كند يا به دنبــال قراردادهای راهبردی 

طوالنی مدت است. 

اميدي به دوستي نيست
گفت وگو با امير علی ابوالفتح، كارشناس روابط بين الملل، درباره نظر مردمان 

چين و روسيه به آينده روابط با آمريكا
روابط آمريكا با كشــورهايي چون روســيه و به ويژه چين در چنــد دهه اخير 
خصمانه بوده است. اين كينه توزي و عداوت در زمان روي كارآمدن دولت ترامپ 
به شكل چشــمگيري افزايش يافت و درخصوص چين، از خال مسائلي چون 
جنگ تجاري، حمايت واشنگتن از جدايي طلبان هنگ كنگ و تايوان، انتقاد از 
اردوگاه هاي مسلمانان اويغور در سين كيانگ و اتهام واشنگتن به چين در مورد 
شيوع ويروس كرونا به اوج رسيد. آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه آمريكا، نيز 
در فروردين سال جاري، روابط اياالت متحده و چين را به طور فزاينده اي خصمانه 
توصيف و بر ضرورت برخورد با پكن از موضع قدرت تأكيد كرد. روابط آمريكا با 

روسيه نيز وضعيتي مشابه رابطه اين كشور با چين دارد. 
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دوستان ما 

و آمريكا

این شماره

خصومت كهنه ای كــه از بعد 
از ماجراي ســفارت آمريكا در 
ايران در سال هاي نخست بعد از 
انقالب، ريشه هايش قوي و قوي تر شد و در نهايت تبديل به سدی بزرگ شد 
كه حتي برجام هم نتوانست پايه هاي آن را سست كند و حاال ديگر تنش ها بين 
ايران و آمريكا اگرچه هنوز به جنگ فيزيكي ختم نشده اما جنگ اقتصادي 

بزرگي به پا كرده كه دود آن به چشــم مردم ايران رفته و مي رود. در ميانه 
سياهه بلندباالي تحريم ها و تنش ها، ايران هنوز حلقه اي – هرچند كوچك- 
از دوستان را براي خود نگه داشته كه يا با آنها تجارت هاي جسته گريخته 
مي كند يا به دنبال قراردادهای راهبردی طوالنی مدت است. كارشناسان در 
رابطه با روابط آمريكا با دوستان ايران امروز توضيحاتي داده  اند و نقش ايران 

در پايداري يا تخريب روابط بين دوستان با دشمنانش را تبيين كرده اند.

مائده اميني- ليال شريف 
روزنامه نگار

نظرسنجي همشهري از كارشناسان  درباره وضعيت پيچيده رابطه آمريكا با دوستان ايران 

حلقه دوستان 

ماهيت و نوع دشــمني ايران و آمريــكا با رابطه 
كشورهاي آمريكاي التين و اياالت متحده آمريكا 
متفاوت اســت. ماهيت ضد امپرياليســتي ای كه 
در ايران پس از انقاب اســامي تعريف مي شود، 
مربوط به اتخاذ ديدگاه هاي جماهير شــوروي و 
چپ تندرو سوسياليســتي بوده اســت. اين نگاه 
شرايطی بي سابقه در دنيا ايجاد كرد و بر اين اساس 
بايد گفت كه هيچ كشــوري در جهان مانند ايران 
نيســت. ما مي توانيم اين مدل را به عنوان الگوي 
دفاعي انزواگرايانه كه بيشتر ناشي از دفاع در برابر 
براندازي و در مواقع خاص بوده است، تعريف كنيم. 
با توجه به كودتاي ســال 1332 تصور ما ايراني ها 
به اين ســمت رفت كه آمريكا همــواره به دنبال 
مداخله و براندازي در كشور ماست. اين حالت در 
ايران ظرفيتي را ايجاد كــرد تا ما به الگوي دفاعي 
انزواگرايانه در مقابل آمريكا برســيم، بنابراين در 
ابتداي بحث بايد بدانيم كه ماهيت دشمني ايران 

و آمريكا در دنيا بي سابقه است.
اما مدل رفتاري حوزه آمريكاي التين نســبت به 
اياالت متحده بيشــتر مبتني بر تخاصم ناشي از 
تقابل فقير و غني اســت و اين نگاه موجب شــده 
است تا اصطاح كشورهاي شمال و جنوب در اين 
مناطق شكل بگيرد. اين ديدگاه تحقيرآميز مبتني 
بر مداخله نظامي آمريكا در برهه هايي از تاريخ اين 
كشورها و همچنين نگاه باال به پايين اياالت متحده 
به اين كشورهاست. شايد بيراه نباشد كه بگويم اين 
احتمال بسيار پررنگ است كه بيش از 50درصد 
مردم در حوزه آمريكاي التين فرهنگ آمريكايي را 
پذيرفته اند و تنها بخشي از نخبگان به تخاصم ميان 
2كشور دامن مي زنند. ناگفته نماند كه اين دشمني 
در آمريكاي التين بيشــتر در مســائل اقتصادي 
مطرح است، تئوري هاي ساختار پيرامون، اين نگاه 
را مطرح مي كنند كه شركت هاي اياالت متحده در 

حال بهره كشي از مردم آمريكاي التين هستند.
يك ســري كشــورهاي شــاخص در حــوزه 
آمريكاي التيــن مانند مكزيك، شــيلي، كلمبيا 
و پرو وجود دارند و اين كشــورها روابط عميق و 

مستحكمي را با آمريكا شكل داده اند و اين روابط 
حسنه در تمام تاريخ وجود داشته است. در مقابل 
اين كشورها بايد از كشورهايي مانند آرژانتين نام 
برد. اين كشــور رابطه ای آونگي با اياالت متحده 
داشــته و اين رابطه فاقد خشونت است و بسياري 
از مناقشات دوكشور با تكيه بر مذاكره حل و فصل 
مي شود. برزيل نيز رابطه فني مستحكمي با آمريكا 
دارد اما در بحث هاي سياســت خارجي، همواره 
شــاهد رقابت ميان اين دو كشور هســتيم. البته 
دو كشور وضعيت خاصي در تعامل با آمريكا دارند؛ 
كوبا و ونزوئا جزو كشــورهاي دوست جمهوري 
اسامي ايران شناخته مي شوند اما برخاف ديگر 
كشــورهاي آمريكاي التين رابطه خوشايندي با 
آمريكا ندارند. مدل دشمني كوبا تا حدودي شبيه 
ايران اســت چرا كه بحث هاي برانــدازي همواره 
در اين كشــور وجود داشــته و آمريكا ديدگاهی 
تخاصم محور را در اين كشور پيگيري مي كند. در 
واقع بايد گفت كه حزب كمونيست كوبا و همچنين 
آمريكايي ها همواره با ديدگاه منفي به تحليل رفتار 
يكديگر مي پردازند. در اين ميان ونزوئا وضعيت 
متفاوتي دارد. اين كشــور با وجــود اينكه پس از 
رياست جمهوري ترامپ، تنش گسترده اي را تجربه 
كرد، همواره به بهبود رابطه با آمريكا تمايل نشان 
مي دهد اما اياالت متحده به دليل مســائل حقوق 

بشر تن به اين رابطه مسالمت آميز نمي دهد. 
در اين ميــان نبايد فرامــوش كرد كه 

رابطه دوستانه ايران با كوبا، رابطه ای 
پايدار اســت اما اين موضوع در 

رابطه با ونزوئا صدق نمي كند 
و با توجــه به ســاختار خاص 

ونزوئا، ســردمداران اين كشور 
به محض اينكه احســاس 

كننــد، در چانه زني ها 
قــادر بــه دريافت 

امتيازاتي هســتند يا اينكــه امــكان مذاكره با 
آمريــكا ايجاد شــود، ممكن اســت به ســرعت 
در ديدگاه هايشــان چرخشــي ايجــاد كنند و 
 رابطه با آمريــكا را از حالت تخاصم به دوســتي 

تغيير دهند.
براي بررســي دقيق تر رابطه اين دو كشور بايد به 
ســال هاي 1998 بازگرديم. پس از سال 1998 
كه سوسياليســت ها به قدرت مي رســند و چاوز 
قدرت اصلي را به دســت مي آورد، اين اختافات 
با آمريكايي ها وارد مرحله تنش مي شــود، چون 
آمريكايي ها مخالف به قدرت رسيدن چاوز بودند. 
آمريكا سيســتمي را در ونزوئا پيگيري كرد كه 
در گذر زمان اين نگاه ايجاد شــد كه ونزوئا پمپ 
بنزين اياالت متحده است؛ اين رابطه اقتصاد نفتي 
يك رابطه دوجانبه عميق بود كــه موجب ايجاد 
ساختار حزبي دوگانه در ونزوئا شد. اين ساختار 
از مبادالت نفتي آمريكا و ونزوئا حمايت مي كرد 
اما پس از به قدرت رسيدن چاوز، وضعيت دگرگون 
شد. چاوز ديدگاه هاي سوسياليستي داشت و در 
چند برهه كه آمريكا دســت به مداخات امنيتي 
و محرمانه زد، اين روابط دچار تنش شــد. به مرور 
شــاهد بوديم كه رابطه ونزوئا با آمريكا تيره و تار 
شد و اين كشور به سمت كشورهاي چين، روسيه، 
كره شمالي و كشورهاي مخالف آمريكا كشيده شد. 
فاصله گرفتن ونزوئا از آمريكا موجب شــد تا آن 
حوزه سياسي و امنيتي دچار تغييراتي شود؛ 
به عنوان مثال زماني كه جمهوري اسامي 
با آمريكا وارد مذاكره هســته اي شــدند، 
رابطه آمريكا و ونزوئا نيز دچار تغيير شد 
و آنها هم اولويت خود را در تعامل با ايران از 
دست دادند. همچنين هر زماني 
كه موضوعــی امنيتي مانند 
گسترش قاچاق مواد مخدر 
ايجاد مي شــد، ونزوئا 
از برقــراري تعامــل 
خــودداري مي كرد 
و ايــاالت متحــده و 
ونزوئــا در مســير 
روابط تنــش زا قرار 

مي گرفتند.

وقتي به تحليل مسائل تركيه و آمريكا مي پردازيم، 
بايد چارچوبي ترسيم شود كه در آن چند دهه مورد 
بررسي قرار بگيرد. نزديك به 100سال از تاسيس 
جمهوري تركيه مي گذرد. تركيه در گذشته متحد 
آمريكا بوده و در عين حال امروز عضو ناتو اســت و 
سياســت هاي آمريكا در مقاطع مختلف تاريخي 
همسو، هم راستا با تركيه در منطقه خاورميانه بوده 
است اما اين به اين معنا نيســت كه همچنان اين 
روابط بسيار عميق است و بايد براي تحليل درست 
رابطه آمريكا و تركيه بــه مقاطع مختلف تاريخي، 
به طور جداگانه و به صورت اســتراتژيك پرداخت. 
در سال هاي اخير يك سري اتفاقات منجر به تيره 
شدن روابط تركيه با آمريكا شده است. در ابتدا بايد 
گفت كه تركيه تاش كرده است كه سياست هاي 
نسبتا مستقلي را به خصوص در دوران حزب عدالت 
و توســعه، اتخاذ كند و ديگر تمام و كمال به غرب 
وابستگي نداشته باشــد. همچنين نبايد فراموش 
كنيم كه دلخوري هاي جدي بين آمريكا و تركيه 
بعد از كودتاي 2016 شــكل گرفت كه اين واقعه 
را مي توان به حوادث بعــدي ای كه در منطقه رخ 
مي دهد، مرتبط كرد. به خصــوص حضور آمريكا 
در سوريه و سياست هايي كه اين كشور در سوريه 
دنبال مي كند كه عموما هم راســتا با منافع تركيه 

تلقي نمي شود و منجر به بلند شدن صداي اعتراض 
مقامات تركيه شده است. همچنين نقطه عطفي 
در اين ميان وجود دارد كه بايد حتما مورد بررسي 
قرار بگيرد؛ گرايش تركيه به سمت تعميق روابط با 
روسيه براي رسيدن به تفاهمی استراتژيك، بيشتر 
شده است كه اين روند منجر به بروز مخالفت هاي 

ناتو شد.
آمريكا كم كم بــا ادامه اين روند، شــروع به وضع 
تحريم هايــي عليه تركيه كــرد و همين منجر به 
بروز تنش هاي تازه اي بين آمريكا و تركيه شد اما 
واقعيت اين است كه با وجود همه اين باال و پايين ها، 
همچنان تركيه و آمريكا را نمي توان دو دشمن تلقي 
كرد و بخشــي از روابط اين دو كشور هنوز به قوت 

خود باقي اســت و حتي به نوعي اين 
كشــور مي تواند متحد آمريكا به 
شمار برود حتي با وجود اينكه در 
نوع نگرش اين دو كشور به مسائل 
خاورميانــه، تفاوت هاي جدي 
وجود دارد. به تازگی آمريكايي ها 

تاش دارنــد كــه در دولت 
بايدن به ســمت عميق تر 

كــردن بيشــتر روابط 
بين آمريــكا و تركيه 

حركت كنند و اين 

رابطه را در عرصه مسائل امنيتي و نظامي تقويت 
كنند. آمريكايي ها تاش می كنند كه تركيه را در 
افغانستان به شكلي درگير كنند تا تركيه نيروهاي 
نظامي خود را به فــرودگاه كابل اعزام كند كه اين 
خود ماجراهاي سياسي و نظامي پيچيده اي را رقم 

خواهد زد.
رابطه ايران و تركيه اما ويژگي هــاي ديگري دارد. 
ايران و تركيه دو همسايه اي هستند كه حداقل در 
4 قرن اخير، روابط پايدار و دوستانه اي داشته اند. از 
اواسط قرن 17به بعد عما تنش خاصي بين اين دو 
كشور نبوده و عموما به سمت مراودات همسايگي، 
پيش رفته و پيشــرفت هايي را هم در اين مسير در 
دهه هاي اخير تجربه كرده كه بايد گفت اين اقتضاي 
همسايگي در حزب عدالت و توسعه بهتر هم درك 
شده و گسترش پيدا كرده است. از منظر اقتصادي 
و تجاري، ايران و تركيه روزهاي نســبتا خوبي را 
تجربه مي كنند و از منظر سياسي هم مي توان 
گفت كه اين دو بازيگــر مهم خاورميانه درباره 
مســائل اين خطه از جهــان، داراي عايق 
مشــترك و منافع متضاد در 
روابط خود هســتند. در 
واقع تركيه و ايران، فارغ 
از آنچه ميان آمريكا و 
تركيــه مي گــذرد؛ 
بــراي يكديگر هم 
دوستند، هم رقيب.

آمريكا در ارتباط با افغانستان با چند موضوع مهم 
روبه روست؛ اول اينكه ما شاهد رقابت بين المللي 
ميان روسيه، چين، اروپا و آمريكا و همچنين رقابت 
ميان كشــورهاي منطقه شــامل پاكستان، هند 
و... بر سر افغانستان هســتيم. بنابراين افغانستان 
جغرافيايي آسان براي آمريكا نيست و اين كشور 
نمي تواند به راحتي سياست هاي خود را براساس 
منافع مورد نظرش در افغانســتان پيش ببرد. در 
همين راســتا آمريكا پس از حادثه يازده سپتامبر 
در افغانســتان حضور پررنگي از خود نشان داد و 
توانست افغانستان را تحت تصرف خود دربياورد 
اما نتوانست به اهداف مدنظر خود دست پيدا كند. 
علت اين اتفاق نيز به  وجود رقابت هاي منطقه اي 
و بين المللي ميان كشورها نســبت به افغانستان 
بازمي گشــت. هم اكنون نيز شــاهد هستيم كه 
آمريكا حضور نظامي اش در افغانستان را به دليل 
هزينه هاي باالي انســاني و مالــي ای كه در اين 
20سال تقبل كرده  بود، تغيير داد و در حال خروج 
نيروهايش از افغانستان اســت. در واقع آمريكا به 
شــكل ظاهري به حضور خود در افغانستان پايان 
داد اما شكل پنهاني حضور آمريكا در افغانستان با 
توجه به رقابت هاي منطقــه اي و بين المللي ادامه 

خواهد داشت.
نيم نگاهي به رونــد تاريخي رابطه افغانســتان و 
آمريكا نكات مهمي از فراز و نشيب هاي رابطه اين 
دو كشور را گوشزد مي كند و اگر تاريخ معاصر اين 
كشور را مرور كنيم، متوجه مي شويم در 10سال 
پاياني حكومت ظاهرشاه، توافق نانوشته اي ميان 
قدرت هاي بزرگ وجود داشــت و افغانســتان را 
به عنوان كشوري بي طرف پذيرفته بودند. در دوران 
جنگ سرد و تا پايان حكومت ظاهرشاه اين جايگاه 
براي افغانستان حفظ شده بود و هيچ يك از قدرت ها 

تاش نمي كردند تا به شكل مستقيم در 
افغانستان دســت به دخالت بزنند. 

ظاهرشاه نيز از اين فرصت استفاده 
كرده بود و با آمريكا، شــوروي و 

اروپــا ارتباطــات نزديكي را به 
شــكل همزمان ايجــاد كرده 

بود و از كمك هاي اين كشــورها 
براي توسعه افغانســتان بهره برد. 

در گــذر زمان داماد ظاهرشــاه 
دســت به كودتا زد و نظام 

جمهوري را بنا نهاد. اين 
نظــام جمهوري چپ 
ناسيوناليستي موجب 
شــد تا افغانستان از 
جايــگاه بي طرفــي 

خارج شود و با توجه به نفوذ احزاب چپ كه با چين 
و روســيه در ارتباط بودند، آن توازن قدرت از بين 

رفت و افغانستان به سمت روسيه تمايل پيدا كرد.
اين اتفاق موجب شد تا آمريكا از طريق ايران زمان 
شاه و پاكستان دست به دخالت در افغانستان بزند 
و به اين شكل افغانســتان تبديل به ميدان رقابت 
دو بلوك قدرت شد. اين رقابت ها، شرايط را براي 
ظهور افغانســتان فعلي رقم زد و اكنون ما شاهد 
جنگ هاي داخلي و خارجي در اين كشور هستيم. 
در واقع رقابت قدرت هاي خارجي به اشغال خارجي 

افغانستان منجر شد.
در نهايت اگــر به طور خاصــه بخواهيم به 
دســته بندي رابطه افغانســتان و آمريكا 
بپردازيم، بايد بگوييم كــه آمريكا به طور 
كامل افغانســتان را رها نمي كند، چون 
در اين صورت ميدان را به رقباي سياسي 
خود باخته اســت و همينطــور بايد قبول 
كنيم كه نمي توان توصيفی خطي در 
مورد رابطه اين دو كشور 
ارائه كرد؛ چرا كه در 
گذر زمان شــاهد 
روابط دوستانه و 
خصمانــه ميان 
و  افغانســتان 

آمريكا بوده ايم.

روابط پرفراز و نشيب ونزوئال و كوبا با آمريكا

 سياست هاي چند  وجهي تركيه
 در قبال آمريكا

گاهي دوست، گاهي دشمن

هادي اعلمي
كارشناس آمريكاي التين

سيامك كاكايي
پژوهشگر مسائل تركيه 

پيرمحمد مالزهي
كارشناس مسائل افغانستان

امروز چين تهديدی غيرقابل انكار براي آمريكاست. 
ماجــراي رابطــه آمريكا بــا چين بــه تعارضی 
ژئوپليتيكي بيــن آمريكا و شــوروي برمي گردد. 
آمريكا تصميم گرفت در اين ميــان چين را وارد 
فضاي همكاري با خودش كند تــا معادله به ضرر 
اتحاد جماهير شوروي تمام شود و اينجا نقطه مبدا 
تاريخي شــكل گيري رابطه آمريكا و چين بود كه 
سود آن بيش از آنكه در دراز مدت به آمريكا برسد 
به چين رســيد؛ چرا كه قوي تر شــدن تفاهمات 
اقتصادي منجر به توســعه چين شــد و اقتصاد 
اين كشــور را در چند مرحله پرورش داد. با ادامه 
اين روند، اتحاد جماهير شــوروي ســقوط كرد و 
البته معادالت آمريكا هم به هــم خورد چرا كه با 
بزرگ  شــدن چين، قطبيت بامنازع آمريكا زير 

سؤال رفت.
از بزرگ تريــن تهديدهايي كه بــا قدرت گرفتن 
چين به آمريكا وارد شد، خالي شدن بازار آمريكا از 
قدرت توليد و انتقال بخش هاي توليد تكنولوژيك 
و ابداعات و اختراعات از آمريكا به چين بود و اين 
روند تا جايي پيش رفت كه كم كم چين تبديل به 
تهديد اصلي آمريكا در ميدان قدرت جهاني شد. 
از سوي ديگر كشور چين زماني كه در سال 1999 
به سازمان تجارت جهاني پيوست، قدرت گرفتن 
چين در اين عرصه شــتاب گرفت و ذخاير ارزي 
مانند يك پديده زياد شد. تا سال 2004 و 2005 
چيني ها چندان جايگاه مهمي در جهان نداشتند 
اما در ســال هاي 2013 چين جاي خود را كم كم 

پيدا كرد و به رديف اول قدرت هاي جهاني پيوست. 
امروز آنچه مي بينيم تبعات تحقق قدرت اقتصادي 
و سياسي چين اســت كه آمريكا همچنان براي 
محدود كردن آن تاش مي كند. بهترين تعريفي 
كه از رابطه آمريكا و چين تا كنون ارائه شــده به 
عقيده بنده همان است كه آقاي بلينكن ارائه كرده 
است: رابطه ما با چين در عين دشمني، به رقابت 

لحظه اي دچار است.
 يكي از راهكارهاي آمريــكا براي مواجهه با چين 
قدرتمند، تقويت قواي نظامي اين كشور در درياي 
جنوبي چين است. همچنين افزايش همكاري هاي 
نظامي با تايوان و افزايــش همكاري هاي نظامي 
و غيرنظامــي با كشــورهاي همســايه چين يا 
كشــورهاي همســايه درياي جنوبي چين مثل 
فيليپين، مالزي، تايلند و... از ديگر اقدامات آمريكا 
براي موازنه قدرت با چين است. همچنين از آنجا 
كه اين مجموعه اقدامــات چندان به قدرت چين 

نمي چربيد، آمريكا دســت به اقدام ديگري 
هم زد و سعي كرد هندي ها را وارد موازنه 
نظامي عليه چين كند و اين رويه منجر به 
شكل گيري دو درگيري در تبت بين هند 
و چين شد كه آمريكا از آن نهايت بهره را 

برده است. در اين شرايط رقم خوردن 
هر تنشــي بيــن چين و 

آمريــكا دور از ذهن 
نيســت امــا متحد 
شدن اين دو قدرت 
در آينده، به نظر من 

كاما منتفي است.
اما اگــر بخواهيم 

وضعيت ايران در اين معــادالت پيچيده را تبيين 
كنيم، بايد در ابتدا بگوييم كه هميشه آمريكا ناظر 
به روابط بين چين و ايران بوده است. زماني ايران 
درگير جنگ و انقاب بود و نمي توانست وارد فضاي 
منطقه شود اما حاال ماجرا فرق كرده است. ايران 
بعد از جنگ شروع به توسعه سياست هاي كشور 
در منطقه مي كند و حساســيت آمريكا و اسرائيل 
را برمي انگيزد و از اينجا نقش ايران در بين روابط 
بين آمريكا و چين بســيار ملموس تر و حساس تر 
مي شــود كه منجر به محدود شدن روابط چين و 

ايران هم مي شود.
 از حوالي سال 2010تا 2013 كه چيني ها مجبور 
بودند از تجارت با آمريكا صرف نظر كنند و ســراغ 
سرمايه گذاري در ســطح بين المللي بروند، ايران 
دوباره بــه اين ميــدان برمي گردد كــه اين روند 
تحريم هاي آمريكا عليه ايران را تشــديد مي كند. 
ممكن اســت اين ســؤال به وجود بيايد كه 
وضعيت تصوير شــده آيــا مي تواند به 
روابــط بين ايــران و چين صدمات 
بيشــتري وارد كند؟ حتما پاسخ به 
اين سؤال به مفهوم كّمي مثبت است 
اما به مفهوم كيفي لزوما نه. چرا كه 
چين در هنجارهاي بين المللي كار، 
تجارت و ســرمايه گذاري 
مي كنــد و در مقابل 
ايــران كشــوری 
اســت كه  تاش 
می كندنظم مورد 
نظر خـــودش را 

رعايت كند.

آمريكا و چين هرگز متحد نمي شوند 
سيد محمدحسين مالئك

سفير اسبق ايران در سوئيس و چين
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دوستان ما 

و آمريكا

این شماره

 فشار حداکثری به سیگار برگ
درباره كشورهايي كه بيشترين تحريم هاي  آمريكا را در 

10 سال گذشته تجربه كرده اند
بررسي اجمالي تاريخ تحريم هاي اقتصادي 
در سطح جهاني نشان دهنده آن است كه 
دولت آمريكا همواره بزرگ ترين سهم را در 
كاربرد سياست تحريم اقتصادي داشته است. در مجموع، دوسوم تحريم هاي اقتصادي 
جهان توسط دولت آمريكا اعمال شده اســت. در جعبه ابزار سياست خارجي اياالت 
متحده آمريكا، »تحريم هاي اقتصادي« از مهم ترين ابزار فشــار عليه ساير كشورها و 
گروه هاي به اصطالح بدرفتار اســت. تأكيد بر اين ابزار ميان روساي جمهور آمريكا به 
حدي است كه بسياري از انديشمندان در جهان، از تحريم هاي آمريكا به عنوان »سالح 
اقتصادي« اين كشور ياد كرده اند. سالح هاي اقتصادي يا مالي آثار تخريبي به اندازه يك 
جنگ دارند اما در به كارگيري آنها نه نيروي انساني از كشور مهاجم كشته مي شود، نه 
جنگ افزار نابود مي شود و نه منابع مالي چنداني نياز است. در رتبه بندي اخير كشورهاي 
ايران، روسيه، سوريه، كلمبيا، مكزيك و كره شــمالي بيشترين تحريم هاي  آمريكا را 
در 1۰ سال گذشــته تجربه كرده اند. ونزوئال نيز در سال هاي اخير به اين گروه پيوسته 
است. همچنين تحريم هاي جديد عليه كوبا صورت گرفته است. درباره ايران فهرست 
طوالني اي از تحريم ها و محدوديت ها اعمال شده است. در واقع از اواخر دهه 8۰يعني 
سال 89مقياس و عمق تحريم ها نســبت به ايران به گونه اي افزايش يافته است كه به 
هيچ وجه با قبل از آن قابل مقايسه نيســت. تحريم بانك صادرات، تحريم بانك سپه، 
تحريم 27عضو از ســازمان هاي ايراني، تحريم نيروي قدس سپاه و بانك ملي ايران، 
تحريم دادوستد با كشتيراني و هواپيمايي ايران، تحريم بانك توسعه صادرات ايران، 
مسدود شدن اموال و منافع افراد تحريم شده و ممنوعيت تامين مالي و صدور رواديد 
براي آنان و تحريم بانك مركزي ايران در اين فهرست طوالني قرار دارند. در ادامه اين 

گزارش فهرستي از تحريم هاي آمريكا عليه كشورهايي غير از ايران را مي خوانيد.

پسر 18 ساله بشار اسد در فهرست تحريم
سوريه جزو كشورهايي است كه در ســال هاي اخير تحريم هاي زيادي را متحمل شده است. 
واشنگتن، تحريم  هايي عليه بعضي حاميان نظامي، دولتي و مالي رئيس جمهور سوريه وضع 
كرد. همچنين وزارت خزانه داري آمريكا تحريم هايي را عليه افراد و نهادهاي مرتبط با دولت 
سوريه اعمال و 10 نهاد سوريه اي را به فهرست تحريم ها اضافه كرده است. وزارت خزانه داري 
در بيانيه اي، بشار اسد و گروه هاي تجاري مرتبط با او را به تخريب اقتصاد سوريه متهم كرد. اين 
اقدامات در قالب تحريم هاي موسوم به »سزار« واشنگتن، عليه سوريه صورت مي گيرد. مطابق 
با اين اقدام آمريكا، تحريم هاي شديدي عليه ملت سوريه وضع و محاصره اقتصادي اين كشور 
تشديد شده است. تحريم حافظ اسد، پسر 18 ساله بشار اسد در اين بين از تحريم هايي است 

كه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و دليلش ارتباط با بشار اسد است.

تحريم شركت هاي اسلحه و تجهيزات جنگي روسيه
دولت آمريكا، ده ها شركت روسي را در فهرســت تحريم هاي خود قرار داده است. بيشتر اين 
شركت ها در حوزه توليد اسلحه و تجهيزات جنگي فعال هستند. فهرست وزارت امور خارجه 
آمريكا، 3۹ شركت روسي را در بر گرفته است. شــركت »روس آبارون اكسپورت« صادرات و 
واردات صنايع و تسليحات اتمي را بر عهده دارد. شركت كشتي ســازي »آدميرالتي« كه در 
شهر سنت پترزبورگ قرار دارد، مسئول طراحي و ســاخت زيردريايي ها است. كارخانه هاي 
»ميگ، سوخوي و توپولف« توليد انواع هواپيما جنگي را برعهده دارند. شركت »آلماز آنتي« 
توليدكننده سالح مشهور »كالشنيكف« است. شركت هاي »ايژماش«، »روس تك« و كارخانه 
»اورال واگن« در فهرست تحريم هاي آمريكا قرار دارند. عالوه بر شركت هاي يادشده، بعضي 
نهادهايي كه در بخش هاي اطالعاتي و امنيتي روسيه فعال هستند نيز در فهرست تحريم ها 
قرار دارند. سرويس اطالعات فدرال و ســرويس اطالعات خارجي و اطالعات نيروهاي مسلح 

روسيه از جمله اين نهادها هستند.

تحريم بانك مركزي ونزوئال
دولت اياالت متحــده مجموعه كاملي از ســخت ترين تحريم هاي رســانه اي، ژئوپليتيك و 
اقتصادي را با هدف بي اعتباركردن ونزوئال اعمال كرده است؛ اين محروميت ها از زمان هوگو 
چاوز تاكنون همچنان ادامه دارد كه هدف از آن معرفي ونزوئال به عنوان »تهديدي بزرگ عليه 
امنيت ملي و سياست خارجي اياالت متحده« است. اقدامات آمريكا عليه ونزوئال، از بال و پردادن 
به شخصيت هاي سياسي غيرقانوني همچون خوان گوايدو، رهبر خودخوانده ونزوئال تا توقف 
فروش توليدات مواد خام شــركت هاي ونزوئاليي و منع هرگونه شركت خصوصي خارجي از 
انجام معامالت با دولت، شركت نفت و بانك مركزي اين كشــور بوده است. وزير خزانه داري 
آمريكا با انتشار بيانيه اي اعالم كرد  اياالت متحده به منظور جلوگيري از سوءاستفاده غيرقانوني 
رژيم مادورو از اموال مردم ونزوئال، بانك مركزي اين كشــور را تحريم كرد. اليانا جوزف روزا 
تران، رئيس بانك مركزي ونزوئال نيز به بهانه چپاول اموال مردم ونزوئال توسط رژيم مادورو در 
فهرست تحريم هاي آمريكا قرار گرفت. همچنين مانوئل كوئودو، رئيس كمپاني نفتي دولتي 
ونزوئال، سه مقام  امنيتي ارشد و رافائل باستاردو، رئيس پليس ملي اين كشور در فهرست جديد 

تحريم هاي آمريكا عليه ونزوئال قرار گرفته اند.

اعمال تحريم هاي جديد آمريكا عليه كره شمالي 
وزارت خزانه داري آمريكا تحريم هاي خود را در ارتباط با كره شمالي بر يك شركت ساختماني 

روس و يك شركت تجاري از پيونگ يانگ در روسيه اعمال كرده است.
در بخشي از بيانيه وزارت خزانه داري آمريكا آمده: »تحريم ها، دو شركت كره شمالي را هدف قرار 
مي دهند كه در انتقال يا تسهيل خروج نيروي كارگري كره شمالي نقش داشتند و در اين ميان 
براي دولت كره شمالي درآمدزايي مي كردند.« با اعمال اين تحريم ها، اشخاص و شركت هاي 
آمريكايي از هرگونه تجارت با شــركت هاي نام برده شده در فهرســت و متعلق به كره شمالي 
منع خواهند شد. همچنين بر اثر تحريم هايي كه با وقايع طبيعي مانند توفان هاي سهمگين، 
زمستان سخت، شيوع ويروس كوويد-1۹ و بسته شدن مرزها در پي اين همه گيري همراه شده، 
كره شمالي با مشكالت متعددي ازجمله امنيت، كمبود تجهيزات پزشكي و دارو، پايين بودن 

امنيت غذايي و ديگر دشواري هاي اقتصادي روبه رو شده است.

تحريم بزرگ ترين صادرات اقتصاد كوبا
سيگار برگ يكي از بزرگ ترين صادرات براي اقتصاد كوبا اســت كه تحت تأثير پاندمي كرونا 
و تشــديد تحريم هاي آمريكا، 11درصد كوچك شد. كوبا به دليل تحريم هاي تجاري چندين 
دهه اي واشنگتن، نمي تواند سيگار برگ به آمريكا صادر كند كه بزرگ ترين بازار جهان براي 
سيگار اســت. آمريكا در ادامه اعمال تحريم، دارايي هاي وزير دفاع كوبا و يك واحد نيرو هاي 
ويژه اين كشور را مسدود كرد. همچنين پس از شكست اقدامات مداخله جويانه آمريكايي ها در 
كوبا و تالش براي ايجاد ناآرامي گسترده در اين كشور، دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وزارت 
خزانه داري آمريكا دارايي هاي آلوارو لوپز ميرا، وزير دفاع كوبا و يگان ويژه ملي اين كشور را به 
اتهام نقض حقوق بشر مسدود كرد. جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا پس از اعمال اين تحريم 
گفت: »اين تنها ابتداي كار است.« برونو رودريگز، وزير امور خارجه كوبا نيز در توييتر نوشت: 

»من تحريم هاي بي اعتبار و بي اساس دولت آمريكا را عليه اهداف كوبا رد مي كنم.«

فتانه احدي 
روزنامه نگار

كارشناس مسائل 
آمريكا درخصوص 

تمايل سياستمداران 
در چين و روسيه 

نسبت به بهبود روابط 
با آمريكا مي گويد: در 

روسيه، جريان هاي 
قدرتمند غرب گرا 

وجود دارند كه متمايل 
به بهبود روابط با 

آمريكا و افزودن بر 
دامنه روابط بين دو 
كشور هستند؛ اين 

گروه ها بر اين باورند 
كه منافع روسيه در 

پرهيز از تحريك 
كردن آمريكا، 

عدم حمايت از بشار 
اسد و خويشتن داري 
در برابر سياست هاي 

اياالت متحده است

تيشرت هاي مردانه 
تامي هيلفيگر بيش 
از دو ميليون تومان 

قيمت گذاري مي شود 
و كيف زنانه اين برند 

بين 8تا 13ميليون 
تومان به فروش 
مي رسد. شلوار 

ورزشي كالسيك 
مردانه نايك در ايران 

بين 3تا 5ميليون 
تومان قيمت گذاري 
شده است. اما براي 

خريد سه جفت 
 جوراب مارك گپ 

 بايد 6۰۰هزار
 تا يك ميليون و 

 2۰۰هزار تومان
 خرج كنيد

واردات محصوالت آمريكايي در بازار لوازم خانگي، به راحتي اتفاق نمي افتد. بسياري از اين محصوالت 
با توجه به اعمال تحريم هاي گســترده عليه ايران، از طريق اميرنشــين دوبــي صورت مي گيرد. 
واردكنندگان ايراني اين كاالها را به واسطه سفارش از طريق شركت هايي كه در امارات وجود دارند، از 
شركت توليدكننده در اياالت متحده خريداري می كنند و محموله هاي وارداتي ای كه از آمريكا براي امارات بارگيري شده، پس از تخليه در 

اين كشور به مقصد بنادر جنوبي ايران بارگيري مجدد مي شود؛ از اپل تا نايك، گپ، اسپريت و جنرال الكتريك.

بازار لوازم خانگي آمريكايي
وجود يخچال هاي سايد باي سايد جنرال الكتريك، وستينگ هاوس 
و ويرپول، در تهران جــاي ترديد دارد. چرا ؟ چون هيچ شــركت 
آمريكايي ای حاضر نيســت با وجود تحريم هــاي بين المللي عليه 
ايران، در تهران دفتر نمايندگي احــداث كند. واردات محصوالت 
آمريكايي در بازار لوازم خانگي نيز از طريق اميرنشين دوبي است. 
روش ديگر اما سفارش آن از بازارچه هاي غربي ايران است. كاالهاي 
خانگي آمريكايي كه حجيم بوده و اندازه هاي بزرگ دارد، توســط 
كولبرها وارد مرزهاي غربي ايران نمي شــود و تجــار اين منطقه 
مجبورند مانند تجار تهراني ايــن محصوالت را از امارات خريداري 
و وارد  كنند. در ميان اين محصوالت جنــرال الكتريك با اختالف 
محبوب ترين برند در ميان لوازم خانگي آمريكايي و داراي باالترين 
نرخ اعتماد و رضايت در ميان مصرف كنندگان ايراني است. اگرچه 
حاال اين محصول در ايران قيمت بســيار بااليي دارد و تعميرات و 
تعويض قطعات آن نيز هزينه بر اســت. ويرپول )Whirpool( يكي 
ديگر از برندهاي لوازم خانگي آمريكايي است؛ يخچال فريزر، ماشين 
لباسشويي، ماشــين ظرفشويي، سايد باي ســايد و جاروبرقي اش 
به ترتيب بيشترين سهم بازار لوازم خانگي ساخت آمريكا را به خود 
اختصاص داده. مابه)Mabe( نيز كه ذيل جنرال الكتريك اســت 
در بازار ايران كمتر شــناخته شده اســت، ولي تعميركاران لوازم 
خانگــي معتقدند ميزان رضايت مشــتري از اين برند نيز بســيار 
باالســت. پروفايل )Profile( از ديگر شــركت هاي زيرمجموعه 
جنرال الكتريك، يخچال هايش در ايران محبوبيت بســياري دارد. 
البته اكنون به دليل تحريم و قيمت باالي محصوالت اين كمپاني، 

مدل هاي قديمي تر آن خريد و فروش مي شود.
اما اين يخچال در بازار ايران از 6۹ميليون تومان تا 180ميليون خريد 
و فروش مي شود. مثال مدل يخچال سايد باي سايد جنرال الكتريك 

مدل CFE28USHSS در بازار 173ميليون تومان است.

USa پوشاك با مارك
نايك، تامــي هيلفيگر، گپ و اســپريت، برندهايــي آمريكايي در 
پوشاكند كه در تهران، شهرهاي شمالي و مركزي ايران نمايندگي 

فروش دارند. تامي هيلفيگر نامي بسيار آشنا در دنياي مد و يكي از 
بزرگ ترين و مشهورترين طراحان دنياست. محصوالت متنوع اين 
برند در كشــورهاي مختلف دنيا ازجمله ايران به فروش مي رسد و 
شــعبه مركزي آن در آمستردام هلند اســت. گپ نيز يك شركت 
توليدكننده لباس در سان فرانسيسكو كاليفرنياست. برند اسپريت 
نيز در ايران و شهرهاي بزرگ اين كشور كاماًل شناخته شده است و 
فروش آن در ميان شــهروندان ايراني به دليل تنوع محصوالت قابل 
توجه اســت. نايك تقريباً معروف ترين برند لباس و وسايل ورزشي 
است كه شهرت جهاني دارد. اين برند آمريكايي بعضي محصوالتش 
در ايران موجود است يا توســط بعضي افراد وارد مي شود. هرچند 
محصوالت نايك در ايران بســيار محــدود و قديمي اســت يا در 

كوتاه مدت به اتمام مي رسد.
تيشــرت هاي مردانه تامي هيلفيگــر بيش از دو ميليــون تومان 
قيمت گذاري مي شــود و كيف زنانه اين برند بيــن 8تا 13ميليون 
تومان به فروش مي رسد. شلوار ورزشــي كالسيك مردانه نايك در 
ايران بين 3تا 5ميليون تومان قيمت گذاري شده است. اما براي خريد 
سه جفت جوراب مارك گپ بايد 600هزار تا يك ميليون و 200هزار 

تومان خرج كنيد.

خودرو از منطقه آزاد تا دولتي
خودروهــاي آمريكايي جنرال موتورز و برندهايي چون كرايســلر، 
شورلت، جي.ام. ســي و بيوك گاهي در خيابان هاي ايران به چشم 
مي خورد، اما اين خيلي مرســوم نيســت. واردات كليه خودروها با 
حجم موتور باالي 2500سي.سي چه آمريكايي و چه غيرآمريكايي 
به كشور ممنوع است. از سويي براساس قانون، خودروهاي آمريكايي 
جز در مناطق آزاد امكان تردد ندارند، بنابراين عرضه آنها در تهران 
غيرممكن است. با اين حال هميشه استثناهايي نيز وجود دارد. مثل 
سال هاي گذشته كه تعدادي هامر توسط دولت به مزايده گذاشته 
شد و پالك ملي دريافت كرد. اين خودروها در حقيقت سال ها قبل 
در مدل هاي 2007 و 2008 براي چند ارگان دولتي وارد شده بود 
كه استفاده هاي خارج از جاده و امدادي و براي ستاد بحران داشت، 
اما به مرور زمان، دولت وقت تصميم گرفت اين خودروها را به مزايده 

روابط آمريكا با كشورهايي چون روسيه و به ويژه چين 
در چند دهه اخير خصمانه بوده است. اين كينه توزي و 
عداوت در زمان روي كارآمدن دولت ترامپ به شــكل 
چشمگيري افزايش يافت و درخصوص چين، از خالل مسائلي چون جنگ تجاري، حمايت 
واشنگتن از جدايي طلبان هنگ كنگ و تايوان، انتقاد از اردوگاه هاي مسلمانان اويغور در 
سين كيانگ و اتهام واشنگتن به چين در مورد شيوع ويروس كرونا به اوج رسيد. آنتوني 
بلينكن، وزير امور خارجه آمريكا، نيز در فروردين سال جاري، روابط اياالت متحده و چين 
را به طور فزاينده اي خصمانه توصيف و بر ضرورت برخــورد با پكن از موضع قدرت تأكيد 
كرد. روابط آمريكا با روسيه نيز وضعيتي مشابه رابطه اين كشور با چين دارد. به اين معنا كه 
روابط از ديرباز خصمانه دو كشور، در زمان ترامپ به شكل بي سابقه اي رو به وخامت رفت 
و دو كشــور در حوزه هايي نظير قراردادهاي دوجانبه كنترل تسليحات، اتهامات متقابل 
دخالت در امور داخلي يكديگر، الحاق كريمه و تحريم هاي آمريكا عليه روسيه با يكديگر 
اختالف داشــتند و در برخي از اين حوزه ها در حال نزاع  هستند. با اين مقدمات، پرسش 
اصلي اين است كه سمت و سوي روابط آمريكا با دو كشور چين و روسيه در آينده چه خواهد 
بود و همچنين، محافل سياسي و مردم در اين كشورها چه نظري نسبت به آينده اين روابط 
خواهند داشت. اميرعلی ابوالفتح، كارشناس روابط بين الملل، در گفت وگو با همشهري، به 

سؤال هاي فوق پاسخ مي دهد.

مرضيه حسيني
روزنامه نگار

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

گفت وگو با اميرعلی ابوالفتح، كارشناس روابط بين الملل، درباره نظر مردمان چين و روسيه به آينده روابط با آمريكا

اميدی به دوستی نيست

در همچنان بر همان پاشنه مي چرخد
اميرعلی ابوالفتح، 
كارشناس روابـط 
بين الملل در ابتدا 
در توضيــح آينده 
قابل ارزيابي روابط 
آمريكا بــا چين و 
روســيه مي گويد: به عقيده من روابط آمريكا 
با اين دو كشــور در آينده نزديــك نيز مانند 
گذشــته خصمانه خواهد بود و اثري از بهبود 
روابط في مابين ديده نمي شود، به اين دليل كه 
روسيه و چين خود مدعي اقتدار و قدرتمندي 
در نظام بين الملل بوده و سال هاســت كه در 
راســتاي تبديل شــدن به قدرتي تأثيرگذار 
در نظام جهاني تالش مي كننــد. در همين 
ارتباط، روســيه بيشــتر معطوف به مسائل 
سياســي، امنيتي و نظامي تــالش مي كند 
و چين بــر حوزه اقتصــادي و تجاري تمركز 
دارد. خيز برداشــتن روسيه و چين به سمت 
قدرت بيشتر در عرصه جهاني در حالي است 
كه آمريكا خــود را در تمــام عرصه ها اعم از 
سياسي، امنيتي، نظامي، تجاري و اقتصادي، 
ابرقدرت جهان مي دانــد؛ بنابراين به همان 
اندازه كه روسيه و چين در سطح بين المللي 
عرض اندام كنند، آمريكا نســبت به موقعيت 
خود احساس خطر كرده و تالش مي كند به 
اشكال مختلف از قدرت  گرفتن اين دو كشور 
جلوگيري كنــد. ابوالفتــح مي افزايد: براي 
اياالت متحده در ســطح جهانــي، يك اصل 
خدشــه ناپذير و خط قرمز مشــخصي وجود 

دارد، آن هــم اينكه هيچ كشــوري در هيچ 
جاي دنيا و در هيچ عرصــه اي نبايد هم تراز 
آمريكا باشد يا از اين كشور سبقت بگيرد. اين 
نگراني آمريكا در حالي است كه چين در حوزه 
تجارت و اقتصاد پيشــرفت هاي چشمگيري 
داشته و حتي اين امكان را دارد كه از آمريكا 
پيشي بگيرد. روســيه البته در حوزه سياسي 
و امنيتــي، محدوديت هايي بــراي رقابت با 
آمريكا و برابري با اين كشــور دارد. بنابراين، 
روابط آمريكا با چين و روســيه فارغ از اينكه 
ترامپ جمهوريخواه رئيس جمهور باشد يا جو 

بايدن دموكرات، رو به وخامت خواهد بود.

وجهه مخدوش واشنگتن درنظر چيني ها 
و روس ها

مشاهدات ميداني و نظرسنجي هاي اندكي كه 
وجود دارد نشان مي دهد كه جامعه روسيه، 
چين و آمريكا نيز متأثر از سياست هاي كلي 
دولت هاي متبوع شان، عالقه چنداني به بهبود 
روابط خارجي ميان كشورهاي شان ندارند؛ 
به عنوان مثال، نظرسنجي مركز »لودا« نشان 
مي دهد كه مردم روســيه، همچنان اياالت 
متحده و اوكراين را متخاصم ترين دولت هاي 
پيش روي خود مي بينند و تمايلي به بهبود 
روابط كشورشــان بــا آمريكا ندارنــد. اين 
بي ميلي از سال 2014و با درگيري در شرق 
اوكراين و تحريم هاي غرب عليه روسيه شدت 
گرفت و مســكو از وجهه عمومي مخدوش 
واشــنگتن درنظر مردم روســيه بهره برد و 
از مزاياي آن براي پيشــبرد اهداف خود در 

دوره اي دشــوار از سياســت هاي كرملين 
استفاده كرد. درخصوص نگرش مردم آمريكا 
نسبت به جامعه و سياست روسيه و چين نيز 
نظرسنجي مؤسسه »گالوپ« نشان مي دهد 
كه چين در كنار كره شــمالي به شدت مورد 
نفرت مردم آمريكاســت. ايــن نفرت مردم 
آمريكا شــامل روس ها نيز مي شــود؛ نتايج 
نظرسنجي خبرگزاري ســي ان ان و مؤسسه 
نظرسنجي »اُ آر سي« در آمريكا نشان مي دهد 
كه مردم آمريكا ديد مثبتي نسبت به روسيه 
ندارند و از نظر آنها اين كشور مدت هاست كه 
به محور شرارت پيوسته است. اين نظرسنجي 
تأكيد مي كند كه 6۹درصد از مردم آمريكا، 
روســيه را تهديدي عليه آمريــكا مي دانند. 
اين آمار باالترين رقم از زمان فروپاشي اتحاد 

جماهير شوروي تا كنون است.
وضعيت در جامعه چين نيز چندان تعريفي 
ندارد. هــر چند دولــت چيــن اهميتي به 
برگزاري نظرســنجي هاي مردمي نشــان 
نمي دهد اما مشاهدات ميداني گواه اين نكته 
است كه مردم چين هم به تأسي از حكومت 
خود، عالقــه اي به برقــراري و بهبود روابط 
با آمريــكا ندارند. ابوالفتــح در اين خصوص 
مي گويد: نظرســنجي ها در آمريكا نشــان 
مي دهد كه مردم اين كشور، چين را خطري 
جدي براي كشور خود دانسته و به رغم تمايل 
و اصرارشــان به مصــرف كاالي آمريكايي، 
اين نگراني را دارند كــه چيني ها در آينده و 
از طريق ســرمايه گذاري هاي كالن، خريد 
شركت ها و دارايي هاي آمريكايي ها و قبضه 

بازار مصرف آمريكا، بر اين كشور مسلط شوند. 
درخصوص ديدگاه مردم آمريكا نســبت به 
روسيه بايد گفت احســاس خطر و دشمني 
كه در جامعه آمريكا نســبت به روســيه در 
سال هاي گذشــته و ايام جنگ سرد وجود 
داشته، كاهش پيدا كرده اما اين مسئله بدان 
معنا نيست كه جامعه آمريكا نسبت به بهبود 
روابط با روســيه و البته چيــن خوش بين و 
اميدوار اســت، به ويژه اينكه احساس برتري 
و تمايز نســبت به همه مردم جهان و تافته 
جدا بافته بودن، در ميان مردم آمريكا بسيار 

برجسته است.

اختالف آرا در ميان سياستمداران 
كارشناس مسائل آمريكا درخصوص تمايل 
سياســتمداران در چين و روســيه نسبت 
به بهبود روابــط با آمريكا نيــز مي گويد: در 
روسيه، جريان هاي قدرتمند غرب گرا وجود 
دارند كه متمايل به بهبــود روابط با آمريكا 
و افــزودن بر دامنــه روابط بين دو كشــور 
هســتند؛ اين گروه ها بر اين باورند كه منافع 
روســيه در پرهيز از تحريك كردن آمريكا، 
عدم حمايت از بشار اسد و خويشتن داري در 
برابر سياســت هاي اياالت متحده است. اين 
گروه ها و سياستمداران البته نيروي غالب و 
لزوماً تأثيرگذار نيستند. درخصوص چين هم 
نبايد از نظر دور داشت كه حزب كمونيست 
در اين كشــور بســيار قدرتمند و در تدوين 
سياست هاي كالن در ارتباط با غرب و خاصه 

آمريكا تأثيرگذار است.

محصوالت دشمن در ويترين
اجناس آمريكايي چطور وارد ايران مي شوند و با چه رقمي به فروش مي رسند؟

بگذارد و به اين صورت چند دستگاه هامر H2 به صورت رسمي پالك 
ملي دريافت كردند. جمعاً حدود 15 دســتگاه هامر در اين مزايده 
شــركت كردند و هر كدام زير يك ميليارد تومــان قيمت خوردند. 
قيمت هامر مدل 2007 )اچ 2( در سال ۹5 كه تعداد محدودي از آن 

پالك ملي شده بود، يك ميليارد و 700ميليون تومان بود.
كاترپيالر اما هنوز در ايران يك سر و گردن از ديگر محصوالت اين 
بخش باالتر اســت. تا پيش از توقف همكاري هــا، محصوالت اين 
شركت در اغلب پروژه هاي راه ســازي و معدني ايران به كار گرفته 
مي شد. اين شــركت بزرگ ترين توليد كننده ماشين آالت سنگين 
عمراني و معدنــي، ديزل و گاز طبيعي و توربين هاي گازي اســت. 
كاترپيالر آمريكايي چند سال پيش با ارســال نامه اي به يك گروه 
البي حامي  تحريم ها عليه ايران در اياالت متحده اعالم كرد، با وجود 
تحريم هاي آمريكا عليه ايران در گذشــته محصوالت ســاخت اين 
شركت از طريق شــركت هاي اقماري آن در اروپا به صورت محدود 
به ايران ارسال مي شد. براساس اعالم شركت كاترپيالر، شركت هاي 
تابعه اين شركت در اروپا محصوالت آن را به واسطه هايي در خارج 
از ايران مي فروختند و آنها نيز اين تجهيزات را در اختيار مشتريان 
ايراني خود قرار مي دادند. اين شــركت اعالم كرده بود كه معامالت 
به طور كامل در چارچوب قوانين تجاري اياالت متحده آمريكا صورت 

مي گرفته است.

از اپل تا سيگاري كه دود مي شود
براساس آمارهاي منتشر شــده، بيشترين ميزان فروش محصوالت 
اپل در خاورميانــه در بازار ايران اســت. با اين حال، اين شــركت 
آمريكايي نمي توانــد در ايران نمايندگي فروش و خدمات داشــته 
باشد. شــركت هايي كه به نوعي محصوالت اپل را در ايران گارانتي 
مي كنند ضمانت نامه و خدمات پس از فروش آنها تنها مربوط به  خود 
اين شركت هاست. بنابراين نماينده رسمي  شركت اپل در ايران وجود 
ندارد و فروشگاه هايي كه با نام apple Store در ايران فعال هستند 
به دليل نبود قانون كپي رايت در ايران اين نام را براي فروشگاه خود 
انتخاب كرده اند و اين فروشگاه ها نيز بنابر تحريم هاي آمريكا ارتباطي 
با شركت اپل ندارند. تمام محصوالت اپل كه به بازار ايران مي رسد 
از كشــور امارات تهيه می شــود و از اين رو با قيمتي باالتر از ديگر 
كشورها در ايران به  دست مشتريان مي رسد. مثال براي خريد گوشي 
موبايل اپل مدل iPhone 12Pro Max a2412 بايد 46ميليون و 
300هزار تومان خرج كنيد. يا براي خريد لپ تاپ اين برند، مثال مدل 
16اينچي MacBook Pro MVVK22019بايد 62ميليون تومان 
بپردازيد. براي خريد اپل واچ سري 6 هم بايد 11ميليون و 300هزار 
تومان جيب خود را خالي كنيد. گاهي مجبوريد از ايده آل ها فاصله 
بگيريد و ســيگاري دود كنيد. وينستون، كنت و مارلبورو بيشترين 
ســهم را در بازار دخانيات ايران دارند. اما اگر در اين ميان مارلبورو 
را انتخاب كرديد كه توليد و وارداتش در ايران ممنوع اســت از بازار 
سيگارهاي قاچاق ايران يك بسته ســيگار مارلبورو قرمز اورجينال 

5۹تا 100هزار تومان است.
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دوستي در جهان سياســت معني ندارد. منافع ملي 
كشورها اين توانايي خارق العاده را دارد كه در كسري 
از ثانيه بهترين و قديمي ترين دوســت ها را در جهان 
سياست به دشمناني خونين تبديل كند؛ آنچنان دشمن كه گويي از ابتداي خلقت ناف دو 
كشور را با دشمني بريده باشــند. برعكس اين روند هم در اين جهان صدق مي كند و اين 
طبيعت جهان سياست است؛ دوستي لحظه اي، دشمني ثانيه اي. كشورهايي با منابع طبيعي 
فراوان در مناطق پرتنشي مانند خاورميانه بيشــتر از كشورهاي توسعه يافته در مناطق 

آرام تر جهان اين نوسانات شديد در روابط دوستانه با كشورهاي ديگر را تجربه مي كنند. 
ايران يكي از كشورهايي است كه در طول تاريخ فهرست دوستان و دشمنانش خالی از تغيير 
و نوسان نبوده و نام برخی كشورها از فهرست دوستان به دشمنان و دشمنان به دوستان 
تغيير وضعيت داده است. اگرچه براساس آنچه گفته شد هيچ كشوري را نمي توان دوست 
100درصد كشوري ديگر ناميد، از اين رو بهتر است به جاي كشورهاي دوست به كشورهايي 
اشاره كنيم كه با ايران روابط ديپلماتيك مناســب، همسطح، مبتني بر منافع دوجانبه و 

درحال توسعه دارند.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

كشورهايي كه دوست ايران محسوب مي شوند با آمريكا چه رابطه اي دارند؟

آمريكا از نگاه دوستان ايران
دوستان ما 

و آمريكا

این شماره

زيمبابوه

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$ 1683 14,65

Z i m b a b w e اطالعاتي در
دست نيست.

دو كشور، به ويژه در 
سال هاي اخير به دنبال 

بهبود و توسعه 
روابط ديپلماتيك 

و اقتصادي بوده اند 
تا بتوانند اثرات 

تحريم هاي آمريكا 
و اتحاديه اروپا عليه 
حراره را خنثي كنند.

آفريقای 
جنوبی

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$ 5067  58,56

S o u t h   A f r i c a در سال2020 بيش از
117هزار شهروند آفريقاي 
جنوبي به آمريكا 
مهاجرت كردند 
با اين همه مقصد 
اصلي مهاجران 
آفريقاي جنوبي 
بريتاليا و استرالياست.

همواره ميان اين دو كشور 
روابط ديپلماتيك و اقتصادي 

مثبتي وجود داشته 
است و دو كشور در 

تالش بوده اند اين 
روابط را بهبود بخشند. 

آفريقاي جنوبي يكي 
از كشورهاي معترض به 

تحريم هاي اقتصادي آمريكا 
عليه ايران بود.

الجزاير

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$ 3263 43,05

A l g e r i a تنها 50هزار مهاجر
الجزايري در آمريكا 
سكونت دارند. 
بسياري از آنها در 
دهه 1990مهاجرت 
كرده اند و اين 
به معناي پايين بودن 
نرخ مهاجرت به 
آمريكاست.

الجزاير يكي از معدود 
كشورهاي عرب زبان و 

سني مذهب در 
جهان است كه 
نسبت به ايران 

رويكردي مثبت دارد 
و در طول سال ها تالش 

كرده رابطه دوستانه 
خود را با ايران حفظ كند.

وابط ديپلماتيك معمولی ر

كوبا
 با 

طه
راب

ان
اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$ 6570  11,33

C u b a كوبايي ها همواره يكي از
اصلي ترين مهاجران آمريكا 
را تشكيل داده اند. در 
سال2018 مجموع 
مهاجران كوبايي در 
آمريكا به 1.3 ميليون نفر 
رسيد؛ يعني 3درصد از كل 
مهاجران آمريكا. كوبايي ها 
هفتمين گروه بزرگ مهاجران به 
آمريكا را تشكيل مي دهند.

دو كشور جز مدتي كوتاه 
در دوران جنگ ميان 

ايران و عراق، 
روابط ديپلماتيك 

و اقتصادي 
دوستانه اي با 

يكديگر داشته اند.

غيردوستانه

وئال ونز

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$  1501 28,52

V e n e z u e l a ونزوئال سال هاست تحت تأثير
تحريم هاي اقتصادي آمريكا 
با بحران هاي شديد 
اقتصادي دست وپنجه 
نرم مي كند. آمريكا يكي 
از اصلي ترين مقاصد 
مهاجران ونزوئاليي 
به شمار مي رود. تا سال2016 
بيش از 260هزار ونزوئاليي به 
آمريكا مهاجرات كرده بودند.

دو كشور بيش از 
10سال است كه روابط 

بسيار دوستانه 
ديپلماتيك، 

اقتصادي و فرهنگي 
با يكديگر برقرار 

كرده اند و متحدان 
يكديگر به شمار 

مي روند.

غيردوستانه

افغانستان

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$  580 38,04 

A f g h a n i s t a n روند مهاجرت در
افغانستان همواره رو به 
افزايش بوده است. 
تا سال2017 بيش 
از 156هزار افغان به 
آمريكا مهاجرت كرده 
بودند.

ايران و افغانستان 
به واسطه مشابهت هاي 

تاريخي، جغرافيايي 
و فرهنگي، همواره 
روابط دوستانه اي با 
يكديگر داشته اند.

دوستانه

ارمنستان

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$  4604 بيش از     3

A r m e n i a تا سال2017 جمعيت
ارمني هاي ساكن آمريكا 
به بيش از 485هزار 
نفر رسيده بود.

روابط دو كشور در بيشتر 
دوره هاي تاريخي و 

در دوران كنوني، 
دوستانه و مبتني بر 

تعامالت ديپلماتيك، 
اقتصادي و فرهنگي 

بوده است.

وابط دوجانبه و دوستانه اقتصادی،  ر
تجاری و ديپلماتيك

بنگالدش

 با 
طه

راب
ان

اير
ت

مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$ 2122 163

B a n g l a d e s h تا سال2019 بيش از
208هزار بنگالدشي در 
آمريكا سكونت 
داشتند.

روابط ديپلماتيك عادي و 
در حال گسترش. به تازگي 

روابط تجاري و 
اقتصادي دو كشور 
بهبود قابل توجهي 

بنگالدش يكی از پيدا كرده است.
متحدان اصلی آمريكا 

در منطقه جنوب آسيا 
ود. اين دو كشور  به شمار می ر

همكاری های گسترده ای در 
زمينه های امنيت منطقه ای و 

وريستی و  جهانی، اقدامات ضد تر
تغييرات اقليمی دارند.

چين

 با 
طه

راب
ان

اير
ت

مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ليارد نفر(
) مي

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$ 10438 1,398

C h i n a 6درصد از تمامي مهاجراني
كه در آمريكا سكونت دارند، 
متولد چين هستند. 
جمعيت مهاجران 
چيني در آمريكا تا 
سال2018 به بيش از 2.5 
ميليون نفر رسيد.

روابط دو كشور از زمان شكل گيري 
جمهوري خلق چين و پس از آن، 

جمهوري اسالمي ايران، 
ثبات قابل توجهي داشته 
اســت. چين يكــي از 

12كشوري است كه با ايران 
لغو رواديد شده است. امضاي 

قرارداد 25ساله همكاري ميان 
چين و ايران نشان ديگري از روابط 

دوستانه ميان دو كشور است.
رابطه اين دو كشور از دوران 

رياست جمهوری دونالد ترامپ 
دچار تنش های بيشتری شد و اين 

تنش ها در دوران رياست جمهوری 
بايدن همچنان ادامه دارد. 

گرجستان

 با 
طه

راب
ان

اير
ت

مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$ 4274 3,72

G e o r g i a اطالعاتی در
دست نيست.

گرجستان از سال2010 
تا به امروز روابط خود را 

با ايران روزبه روز 
مستحكم تر ساخته 

است و ايران يكی 
از شركای تجاری 

گرجستان محسوب 
می شود.

وابط نزديك و  دو كشور ر
دوستانه ای دارند و گرجستان 

يكی از متحدان كليدی آمريكا در 
وپای شرقی است. ار

هندوستان

 با 
طه

راب
ان

اير
ت

مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ليارد نفر(
) مي

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

 2140 1,366

I n d i a تا سال2019، آمار
مهاجران هندی ساكن در 
آمريكا به 2.7 ميليون 
نفر، يعنی 6درصد 
از مجموع مهاجران 
ساكن در آمريكا 
رسيد.

روابط دو كشور باوجود فراز 
و فرودهای فراوان، همواره 

تا حدود زيادی 
پايدار مانده است و 
هندوستان با تأكيد 

بر حفظ روابط با ديگر 
قدرت های جهان، همواره 

تالش داشته تا روابط 
ديپلماتيك، اقتصادی و تجاری 

خود با ايران را حفظ كند.
هندوستان از نظر نظامی، متحد 

ود  هيچ قدرت بزرگی به شمار نمی ر
وابط استراتژيك نزديكی با  اما ر

كشورهای مختلف ازجمله آمريكا دارد.

عراق

 با 
طه

راب
ان

اير
ت

مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$  4288 39,31 

I r a q 2015 بين سال های 2000 تا
بيش از 33هزار عراقی 
به آمريكا مهاجرت 
كردند.

روابط دو كشور، به ويژه 
از زمان حمله داعش به 

عراق، مستحكم تر 
از قبل شد و دو 

كشور در حال حاضر 
روابط ديپلماتيك و 

اقتصادی مستحكمی با 
يكديگر دارند.

دو كشور در حوزه های امنيت 
منطقه، اقتصادی و ديپلماتيك با 

وابط نزديكی دارند. يكديگر ر

ژاپن
 با 

طه
راب

ان
اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$  40146 126,3 

J a p a n جمعيت ژاپنی های
ساكن آمريكا تا 
سال2019 به بيش 
از يك ميليون و 
498هزار نفر رسيده 
بود.

در طول تاريخ، دو كشور 
روابط نسبتا دوستانه 

و مشاركت های 
قدرتمند 

استراتژيك را بين 
خود حفظ كرده اند.

اياالت متحده، ژاپن را يكی از 
نزديك ترين متحدان و شركای 

خود می داند. ژاپن هم يكی از 
آمريكا دوست ترين كشورهای 

ود. جهان به شمار می ر

قزاقستان

 با 
طه

راب
ان

اير
ت

مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$  9130 18,51 

K a z a k h s t a n تا سال2018 بيش از
26هزار مهاجر قزاق در 
آمريكا سكونت 
داشته اند.

اين كشور با حفظ روابط 
دوستانه با آمريكا و اروپا، 

با كشورهای اسالمی 
عربی، ايران و روسيه 

هم روابط سياسی 
و اقتصادی نسبتا 

نزديكی را حفظ كرده 
قزاقستان هشتاد ويكمين شريك است.

تجاری آمريكا در جهان است 
كه ارزش تجارت دوجانبه آنها در 
سال2019 به بيش از 2ميليارد  دالر 

رسيده بود.

لبنان

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$  2802 6,856

L e b a n o n تا سال2019 بيش از
900هزار لبنانی مهاجر 
در آمريكا سكونت 
داشته اند.

ايران همواره روابط خود 
با لبنان را بسيار صميمانه 

و نزديك توصيف 
می كند.

آمريكا لبنان را شريك امنيتی 
خود تلقی می كند و از سال2020 

تا كنون بيش از 4ميليارد  دالر كمك 
مالی به اين كشور كرده است.

وس بالر

 با 
طه

راب
ان

اير
ت

مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$  6399 9,467

B e l a r u s بيش از 600هزار مهاجر
بالروسی در آمريكا 
سكونت دارند.

بالروس ايران را يكی 
از مهم ترين شركای 
اقتصادی و سياسی 

خود می داند. هر 
دو كشور شركای 

مهم روسيه به شمار 
می روند.

وابط  دو كشور با يكديگر ر
ديپلماتيك دارند.

قطر

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$ 61962 2,832

Q a t a r اطالعاتی در
دست نيست.

دو كشور روابط مستحكم 
و عميق تجاری و اقتصادی 

و سياسی با يكديگر 
دارند.

وابط ديپلماتيك آمريكا و قطر از  ر
وابط  سال1972 آغاز شده است و ر

كنونی ميان دو كشور، دوجانبه و بسيار 
مستحكم است.

عمان

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$  14216   4,975 

O m a n اطالعاتی
در دست نيست.

دو كشور روابط دوجانبه 
ديپلماتيك و اقتصادی 

دوستانه ای دارند.

وابط دوستانه طوالنی مدتی  دو كشور ر
با يكديگر دارند.

كره جنوبی

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$ 31637 51,71 

S o u t h  K o r e a مهاجران كره ای يكی از
بزرگ ترين تكه های جمعيتی 
كره ای های خارج 
از كره جنوبی را در 
آمريكا تشكيل داده اند. 
براساس آمارگيری 
سال2010 تا آن سال 
1.7ميليون كره ای در 
آمريكا سكونت داشته اند.

رابطه دو كشور طی 
سال های متوالی نسبتا 

دوستانه باقی مانده 
است و ايران و 

كره جنوبی شركای 
استراتژيك و تجاری 

قدرتمند يكديگر باقی 
مانده اند.

وابط تجاری و نظامی  دو كشور ر
قدرتمندی با يكديگر دارند.

سوريه

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا
آمريكارابطه با 

معيت
ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$  870 17,07 

S y r i a تا سال2016 بيش از
187هزار مهاجر با اصليت 
سوری در آمريكا 
سكونت داشته اند.

دو كشور روابط دوستانه و 
پايداری در حوزه تجاری، 

سياسی، اقتصادی و 
نظامی دارند.

غيردوستانه

تركيه

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$  8548 82

T u r k e y نزديك به 350هزار مهاجر
ترك در آمريكا سكونت 
دارند.

دو كشور روابط تجاری 
و سياسی مستحكمی با 

يكديگر دارند.

از نظر آمريكا، تركيه يكی از 
شركای مهم منطقه ای اين 

كشور محسوب می شود و آمريكا 
وابط ميان  خود را ملزم می داند كه ر

دو كشور را بهبود بخشد. 

ازبكستان

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$ 1685 33,58 

U z b e k i s t a nحدود
 62هزار و713  ازبك 
در آمريكا سكونت 
دارند.

دو كشور روابط تجاری، 
فرهنگی و تاريخی عميقی 

با يكديگر دارند.

وابط دو كشور در حوزه های  ر
اقتصادی، تجاری، امنيتی، سياسی و 

مدنی است.

وسيه ر

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$  10037 144,4 

R u s s i a تا سال2011 بيش از
3.13ميليون مهاجر روس 
در آمريكا سكونت 
داشته اند.

دو كشور روابط 
ديپلماتيك، تجاری، 

سياسی و نظامی 
نزديكی با يكديگر 

دارند.

وابط دوجانبه مناسبی دارند  دو كشور ر
و آفريقای جنوبی شريك تجاری و 

امنيتی آمريكا محسوب می شود.

زيمبابوه از سال2000 توسط آمريكا 
تحريم شده است.

غنا

 با 
طه

راب
ان

اير

ت
مهاجر

 به آمريكا

آمريكارابطه با 
معيت

ج

ن نفر(
ميليو

 (

سرانه توليد 
ناخالص داخلي

$ 2373 30,42

G h a n a تا سال2015 بيش از
235هزار غنايي در آمريكا 
زندگي مي كردند. 
نرخ مهاجرت از 
غنا به آمريكا از 
سال2013 رو به 
افزايش گذاشت. در 
آن سال بيش از 149هزار 
و 500نفر از غنا به آمريكا 
مهاجرت كردند.

روابط ديپلماتيك دو 
كشور سال هاست كه 

دوستانه است و 
مقامات غنا بارها 

براي مالقات با 
مقامات ايراني به 

تهران سفر كرده اند.

دوستانه

وابط ديپلماتيك  دو كشور همواره  ر
پرفراز و نشيبی دارند.



سختي نكشيدم، لذت بردم

ان|
رعي

د زا
سعي

س| 
   عك

  

اميرعابدزاده در گفت و گوي اختصاصي با همشهري ورزشي:

        افتخار مي كنم كه در ليگي بازي مي  كنم كه 2تا سهميه 
غيراروپايي بيشتر ندارد 

       قرار نيست تصميم هايي بگيرم كه بقيه خوشحال شوند 
تصميم هايي مي گيرم كه خودم خوشحال شوم

        وقتي پيشنهاد اسپانيا آمد به بقيه پيشنهادها فكر هم نكردم
        اگر باعث جلب نظر باشگاه هاي پرتغالي به بازيكنان ايراني شدم  
خوشحالم ولي منتي ندارم

ثريا آقايي كه به عنوان نخستين زن ايراني در 
بدمينتون سهميه المپيك گرفته بود، نخستين 
پيروزي اين رشته در المپيك را هم به نام 
خودش ثبت كرد 

  ثريا آقايي
 در تاالر اولين ها 
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   بازي هاي سخت 
واليبال در راه است 

  ركوردشكني هم شناگر ايران را 
به نيمه نهايي نبرد

  نه چندان رؤيايي
  اما همچنان ترسناك

  مشت موسوي
 به هدف ننشست 

سه شنبه   5  مرداد 1400   16 ذي الحجه 1442        سال بيست و نهم        شـماره  8278         4صفحه

+تيمرتبه

82313 ژاپن1

73414  آمريکا2

65718 چين3

45312روسيه4

3317 بريتانيا5

3047 كره جنوبی6

2136 استراليا7

2002 كوزوو8

1449 ايتاليا9

1001  ايران16

 ادامه
 در  صفحه20

محمد زارعي|  از انتخاب امير عابدزاده انتقاد زيادي شــده؛ اينكه چرا 
پس از درخشش در ليگ برتر پرتغال راهي ليگ دسته دوم اسپانيا شده. 
خودش در گفت وگو با همشهري از اين تصميم دفاع مي كند. يادمان باشد 
عابدزاده جونيور فوتبالش را در خارج كشــور از ليگ دسته دوم پرتغال 
آغاز كرده بود و به درخشيدن مقابل تيم هاي بزرگ پرتغالي رسيد. شايد 
اين هم شروع و تولدي دوباره براي دروازه بان ملي پوش ايران باشد. با او از 
هر دري حرف زديم؛ به ويژه دِر ليگ دسته دوم اسپانيا موسوم به سگوندا 
ديويژن. صحبت با امير عابدزاده لذتبخش بود. گاهي در پاسخ به پرسش ها 
حرف هايي مي زد از جنس آنهايي كه دوست داري اجازه بگيري و آن را 
به عنوان استوري منتشر كني. روحيه و شناختي كه از خودش داشت و 
شخصيتي كه براي خودش ساخته بود، دوست داشتني بود و حرف هايي 

كه از جنس آدم حسابي ها بود.

  از ليگ دسته دوم پرتغال شروع كردي و بعدا بهترين دروازه بان 
فصل ليگ برتر فوتبال اين كشور شدي. حتما سختي زيادي كشيدي؛ از 

اين سختي ها براي مان بگو.
اول بايد ببينيم مردم سختي را در چه مي بينند؟! وقتي شما عاشق كاري 
هســتي كه داري و هر روز انجامش مي دهي، حتي اگر هم سخت باشد، 
نمي توان اسمش را سختي گذاشت. مي تواند نامش لذت باشد. كاري كه 
داري انجام مي دهي و قدم مي گذاري تا به هدف هايي كه مي خواهي برسي، 
اسمش كار نيست، لذت اســت. براي همين من كال مخالف كلمه سختي 
هستم. اين درست است كه من در 23ســالگي از رده هاي پايين پرتغال 
شروع كردم و رسيدم به ليگ برتر و همينطور آرام آرام اين تكامل را طي 
كردم و پله پله فيكس شدم و خوب بازي كردم، سعي كردم باثبات باشم، 
حاال باال و پايين هايي هم در اين مسير بود ولي همه اش به نظرم لذت و تجربه 

بود. من هيچ وقت نمي توانم اسمش را سختي بگذارم. خودم از خودم راضي 
بودم كه توانستم نماينده خوبي براي كشورم در ليگ پرتغال باشم.

 
  شايد از پرســش طور ديگري برداشــت كردي. منظور از 
سختي، زحمت است. معلوم است كه زحمت زيادي براي رسيدن به اينجا 

كشيده اي.
 بله، من زحمت كشيدم، چون فوتبال عشقم بود. آدمي كه عاشق كارش 
باشــد، حاال چه در ورزش و چه در زندگي در رقابتي كه وجود دارد، بايد 
تمام تالش خود را انجام دهد. اين زحمت هم قشنگ است. من عاشق اين 
بودم كه در اروپا بازي كنم. خدا هم يك جوري هدايتم كرد كه از پرتغال 
شروع كنم. 5سال پرتغال بودم و در اين مسير اتفاقات خيلي خوبي برايم 
افتاد. خيلي چيزها ياد گرفتم و خيلي تجربه ها بود و توانستم رشد كنم. 
بازي هاي زيادي كردم و مي توانم بگويم توانستم ذهنيت خوبي از خودم 

در تيم ماريتيمو به جا بگذارم.

  فصل قبل در تيم ماريتيمو عملكرد فوق العاده اي داشــتي و 
همه نگاه ها را به سمت خودت بردي. در نهايت هم برترين دروازه بان فصل 
پرتغال شــدي، اما بعد از آن همه انتظار داشتند به تيم يا ليگي بزرگ تر 

بروي. حاال از انتخابي كه كرده اي راضي هستي؟
خودم اعتقاد دارم آدم جايي كه خوشحال باشد، اتفاقات خوبي برايش 
مي افتد. من وقتي به پرتغال آمدم، تنها بعد از 4 ماه به تيم ماريتيمو رفتم. 
در آن مقطع واقعا خوشحال بودم. آنقدر باانگيزه كار مي كردم كه اتفاقات 
خوب راحت برايم خودبه خود پيش مي آمد. من همه هدف را در مســير 
مي بينم و دوست دارم رشد كنم. حاال قرار نيست تصميم هايي بگيرم كه 

بقيه خوشحال شوند، تصميم هايي مي گيرم كه خودم خوشحال شوم.

  در دسته دوم اسپانيا مي تواني خوشحال باشي؟
من حتي قبل از اينكه از آمريكا بخواهم به ايران بيايم، دوست داشتم در 
اسپانيا بازي كنم. وقتي پيشنهاد اسپانيا رسيد، اصال به بقيه پيشنهادهايم 
فكر هم نكردم. پيشــنهادهاي خيلي خوبي داشتم. از تيم هاي ديگر كه 
همه جوره روي كاغذ مي گذاشتي بهتر از اين بود ولي وقتي پيشنهاد اسپانيا 
آمد اصال نمي توانستم به بقيه پيشنهاد ها فكر كنم و واقعا يك تصميم قلبي 
بود. االن هم كه در اين تيم هستم مي فهمم كه چه تصميم خوبي گرفته ام. 

واقعا خوشحالم.

  چرا به الليگا نرفتي؟
طبيعتا خودم هم دوست داشــتم به الليگا بروم اما فكر مي كنم بهتر بود 
مسير تكاملم را در ليگ جديد پله به پله طي كنم و باال بيايم. همان كاري كه 
در پرتغال انجام دادم. جدا از اين يك سري محدوديت ها از لحاظ پاسپورتي 
هست كه انتخاب ها را محدود مي كند؛ مثال گذرنامه غيراتحاديه اروپايي 
داشته باشي، سهميه خارجي محسوب مي شوي و اين دست باشگاه ها را 
براي جذب بازيكن مي بندد. اين موضوع هم خيلي به من كمك نكرد ولي 
با اين حال به خودم و تصميمم افتخار مي كنم كه در ليگي بازي مي  كنم كه 
2تا سهميه غيراروپايي بيشتر ندارد. اصال كم پيش مي آيد يا شايد تاحاال 
اتفاق نيفتاده كه تيم هايي در اين ليگ بخواهند سهميه محدودشان را 

خرج دروازه بان كنند.

  فكر نمي كني يك گام به عقب برداشــته اي و از بازي مقابل 
تيم هاي بزرگ به ليگي گمنام تر با حضور باشگاه هاي كوچك تر رفته اي؟

 اگر از هر بازيكن يا مربي كه در ليگ پرتغال است بپرسيد سگوندا ديويژن 
اسپانيا چه جور ليگي است، پاسخ مي دهد كه اين ليگ از لحاظ كيفيت، 

رقابت، امكانات و سطح فوتبال از ليگ برتر پرتغال بهتر است؛ البته غير از 
3تيم بزرگ پورتو، بنفيكا و اسپورتينگ ليسبون. در ضمن من با مربياني 
مانند ژوزه گومز كه در تيم ماريتيموي خودمان بود و حاال در تيم آلمريا 
مربيگري مي كند و يك مربي فوق العاده است، مشورت داشتم. گفت كه  
سطح دسته دوم اسپانيا خيلي باالتر است. براي همين اين چالش را انتخاب 
كردم. مي دانســتم يك جاي بهتر خودم را يك محك جدي تر مي زنم. 
مي دانم كه با گذر زمان درستي تصميمم مشخص مي شود و خدا هم هدايتم 

مي كند، همانطور كه تا االن هدايتم كرده.

  جواد نكونام كه سال ها سابقه حضور در الليگا را دارد، در مورد 
حضورت در تيم پونفرادينا صحبت كرده و گفته كه اين تصميم بزرگي بوده.

بله شنيدم. از حمايتش ممنونم.

  شايد خيلي ها فكر مي كردند امير عابدزاده هم  مانند طارمي  به 
تيم هاي معروف پرتغال برود. نظرخودت چيست؟

 نه. پيشــنهادم جوري بود كه مي گفتند اگر يكي از دروازه بان هايشان 
بروند، من را مي خواهند. حضور در يكي از اين 3 تيم مي توانست مسير 
جداگانه اي باشد براي رسيدن به هدفم؛ يعني تو مي خواهي از تهران بروي 
شمال حتما نبايد از چالوس بروي؛ مي تواني از هراز هم بروي. خيلي تأكيد 
ويژه ندارم كه حتما از يك مسير خاص بايد حركت كنم. من دارم از حركتي 
كه هر روز انجام مي دهم، لذت مي برم. عشقم فوتبال است و اينكه هر روز 

پيشرفت كنم و برايم خيلي قشنگ است كه خيلي 
مسيرهاي متفاوت را طي كنم و از هر مسيري كه  

خدا من را هدايت مي كند، مي توانم لذت ببرم و به هدفم برسم. براي همين 
واقعا از تصميمي كه گرفته ام خوشحالم.
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  دوئل امير و فرهاد و خوش شانسي نكونام
قرعه كشي مرحله نيمه نهايي جام حذفي ايران روز گذشته برگزار شد و عددي كه نصراهلل عبداللهي سرپرست استقالل از ظرف خارج كرد حكم 
به رويارويي مجدد فرهاد مجيدي و امير قلعه نويي داد. 4تيم استقالل، فوالد، گل گهر و ملوان تا اين مرحله پيش آمده اند كه روز گذشته مراسم 
قرعه كشي با حضور نمايندگان اين 4تيم برگزار شد. در نهايت 2 تيم فوالد و ملوان به يكديگر برخورد كردند و گل گهر سيرجان هم حريف استقالل 

شد. فرهاد مجيدي سال گذشته در مرحله يك چهارم نهايي به سپاهان و امير قلعه نويي خورد كه اين تيم را 2بر صفر در 
تهران شكست داد. امسال اين دو نفر يك مرحله ديرتر به هم رسيدند و در مرحله نيمه نهايي براي صعود به 

فينال پيكار مي كنند. جالب اينكه فصل گذشته مجيدي با فاصله  چند روز در بازي ليگ هم قلعه نويي را 
برد و امسال هم بازي استقالل و گل گهر همين 4هفته قبل با نتيجه 2بر صفر به سود استقالل و مجيدي 
به پايان رسيد. به دليل ميزباني گل گهر در مرحله قبل و ميهماني استقالل در داربي تهران، براي ميزباني 

اين بازي قرعه كشي انجام نشد و آبي پوشان در ورزشگاه آزادي ميزبان مسابقه خواهند بود. اما 
براي ميزباني ديگر بازي نيمه نهايي قرعه كشي انجام شد و تيم فوالد به ميزباني رسيد. به 

اين ترتيب روز 13مرداد يعني 5روز بعد از برگزاري هفته پاياني ليگ بيستم استقالل و 
گل گهر در تهران و فوالد و ملوان در اهواز به مصاف يكديگر خواهند رفت. برندگان اين 
دو مسابقه 4روز بعد يعني 17مردادماه فينال جام حذفي را برگزار مي كنند تا پرونده 

فصل جاري مسابقات فوتبال در ايران بسته شود.

قيام براي گالت
5 نكته در مورد تيمي كه در آستانه قهرماني پنجم است

نكته بازي

آماربازي

بدترين پيش بيني قرن

لعنت به آزادي بيان

انصافا از كجا مي آوريد؟

شيخ دياباته حضور در بازي با نساجي 
را هم از دست داد تا دوران غيبت 
او در مسابقات استقالل طوالني تر 
شود. در چنين شرايطي آدم ياد 
پيش بينــي حيرت انگيز محمود 
فكري در نيم فصل اول مي افتد. سرمربي 
وقت استقالل در آن زمان در واكنش به انتقادها از افت فني 
مهاجم ماليايي گفته بود: »مطمئن باشيد آقاي گل ليگ بيستم 
هم از استقالل معرفي خواهد شــد. در مورد شيخ دياباته هم 
مي توانم بگويم كه بيشتر از فصل گذشته براي استقالل گل 
خواهد زد.« خب اين هر دو پيش بيني فكري غلط از آب درآمد. 
آقاي گل اين فصل به احتمال بســيار زياد سجاد شهباززاده 
خواهد بود و استقاللي ها در چند فرسخي كورس هم حضور 
ندارند. خود شيخ هم كه پارسال 15گل زده بود، امسال فقط 2 

گل به ثمر رسانده. ممنون محمودخان!

سايت رسمي باشگاه پرسپوليس زحمت 
كشيده و آن بخش از مصاحبه يحيي 
گل محمدي كه مربوط به انتقاد از 
مديران باشگاه مي شده را سانسور 
كرده است. يحيي در نشست خبري 
پيش از بازي با تراكتــور از »بي خيالي« 
باشگاه گله كرد، اما رسانه هاي رسمي پرسپوليس تصميم گرفتند 
با وجود انعكاس كامل مصاحبه، آن بخش را حذف كنند. آفرين؛ 
اصال »آزادي بيان« چه معني دارد؟ يك ســري ژست هاي الكي 
روشــنفكري مي گيرند توي اين مايه ها كه بايــد بتوانيم صداي 
مخالف مان را هم بشنويم. اساسا فرد مخالف بيجا كرده عليه ما حرف 
بزند. حذف كنيد برود. اين درست ترين كار است. فقط اينكه وقتي 
سايت باشگاه فوتبال ما ظرفيت الزم براي انعكاس 2 جمله معمولي 
در نقد مديرانش را ندارد، الكي از تك صدايي در بخش هاي جدي تر 

كشور گله نكنيد! ما تمرين مي كنيم كه نشنويم.

يعني روزي نيست كه ويدئوهايي با 
تيتر »اشــتباه وحشتناك مجري 
تلويزيون« در فضاي مجازي داغ 
نشــود. اين آخري اما عالي است. 
آقاي كارشناس در جريان تحليل 
مسابقات المپيك نشسته و به مجري 
برنامه اصرار مي كند چهل و چند ساله پيش كه تيم ملي اميد 
ايران براي آخرين بار راهي المپيك شده، آنجا به مقام قهرماني 
رسيده و مدال طال گرفته است! بنده خدا مجري كف و خون 
قاطي كرده و دلش هم نمي آيد به صراحت مخالفت كند. حاال 
خدا را شكر بعد از يكي دو دقيقه باالخره يك جوري بحث جمع 
شد، اما انصافا تلويزيون يك بار براي هميشه توضيح بدهد اين 
آدم ها را از كجا مي آورد. وقوع اشتباه طبيعي است و براي همه 
ما پيش مي آيد، اما نه در حد قهرماني فوتبال ايران در المپيك! 

نكنيد از اين كارها.

متريكا

فرهاد مجيدي با كسب ميانگين 2/23امتياز 

از هر بازي موفق ترين سرمربي ليگ بيستم 2/23
از اين لحاظ اســت. در فاصله يك هفته تا 
پايان ليگ بيســتم اگرچه گل محمدي و 
نويدكيا با تيم هاي خود در رتبه هاي اول و دوم ليگ باالتر از استقالل قرار 
گرفته اند اما فرهاد مجيدي از زماني كه در استقالل جانشين فكري شده 
كمي بيشتر از اين دو نفر امتياز گرفته است. محرم نويدكيا با 62امتياز از 
29بازي صاحب ميانگين 2/14امتياز از هر بازي است. يحيي از 29بازي 
64امتياز گرفته تا از هر بازي به طور ميانگين 2/21امتياز گرفته باشد. اما 
مجيدي كه از هفته هفدهم به استقالل آمده طي 13بازي 29امتياز گرفته 
و معدل امتيازگيري او 2/23امتياز از هر بازي اســت. پيش از او محمود 

فكري در استقالل 1/69امتياز از هر بازي گرفته بود.

استقالل به روند عالي پيروزي و امتيازگيري 

خود در هفته هــاي اخير ادامــه داد و به 22
هفتمين بردش طي 8بازي دســت يافت. 
آبي ها بعد از باختن داربي تهران هيچ باخت 
ديگري نداشــته اند و تنها يك بار مقابل آلومينيوم با تساوي بدون گل 
متوقف شده اند. 22امتياز از 24امتياز ممكن در اين 8بازي آمار جالبي 
است كه تيم مجيدي به ثبت رسانده است. اگر استقالل همين روند را در 
هفته آخر هم ادامه بدهد، پرســپوليس حتي درصورت شكست مقابل 
پيكان هم قهرمان خواهد شد! جالب اينكه پرسپوليس هم طي همين 
مدت دقيقا عملكردي مشابه داشته اســت. قرمزها هم از 8بازي اخير 
صاحب 7برد و تنها يك مساوي مقابل فوالد هستند. تازه سرخپوشان از 
لحاظ تفاضل گل هم اوضاع خيلي بهتري نســبت به رقيب داشته اند. 
تفاضل گل استقالل طي اين 8هفته 9+ بوده اما تفاضل پرسپوليسي ها 

14+ است.
نفت مسجدســليمان اين هفتــه ركورد 

باخت هــاي متوالــي در فصل جــاري را 05
شكســت. اين تيم در زمان آمدن محمود 
فكري دو سه هفته اي خوب نتيجه گرفت و 
2پيروزي هم به دست آورد. اما خيلي زود دوران ناكامي ها آغاز شد و حاال 
فكري و تيمش صاحب ركورد 5شكســت متوالي هستند. ركوردي كه 
حتي ماشين سازي و ساير قعرنشين ها هم در اين فصل نداشته اند. نفت 
مسجدسليمان حاال يكي از 3تيمي است كه احتمال سقوط آنها در هفته 
آخر وجود دارد و اگر شاگردان فكري در بازي پاياني به ششمين باخت 
متوالي برسند ممكن است با ليگ وداع كنند. جالب اينكه حريف آنها در 
روز آخر آلومينيوم اراك است كه خودش در 4هفته اخير شكست خورده 

و صاحب دومين ركورد فصل در اين زمينه است!

بهروز رسايلي| در يك شب جادويي، در 2ساعتي كه بارها همه  چيز 
عوض شد و ضربان قلب هواداران فوتبال در سراسر كشور باال و پايين 
رفت، پرسپوليس موفق شد تراكتور را با نتيجه 3بر يك شكست بدهد 
و با 64امتياز در فاصله يك هفته به پايان مسابقات ليگ بيستم، بخت 
نخست قهرماني باقي بماند. اگر ذوب آهن از سپاهان امتياز مي گرفت، 
پرسپوليس همين يكشنبه شب كار قهرماني را تمام مي كرد. حاال 
اما چشم ها به هفته آخر دوخته شده؛ جايي كه اگر سرخ ها پيكان 
را ببرند قهرمان خواهند شد و اگر مساوي كنند بايد اميدوار باشند 
سپاهان 62امتيازي با تفاضل بيش از 3گل استقالل را شكست ندهد. 
از دل مسابقه پرسپوليس برابر تراكتور اما چند نكته باقي مانده است:

1  كار جالل حسيني در پرسپوليس تمام است. حاال ديگر ترديدي در 
اين مورد باقي نمانده است. كاپيتان پرسپوليس بدون دليل مشخص براي 
چهارمين بازي پياپي روي نيمكت نشست. البته اين بار برخالف 3مسابقه 
قبلي پرسپوليس گل خورد. همچنين فرشاد فرجي بعد از گل اول تراكتور 
يك بار در كورس كم آورد و بسيار خوش شانس بود كه ضربه مهاجم اين تيم 
به گل دوم تبديل نشد. يك بار هم اواخر نيمه اول عمق دفاع پرسپوليس 
باز شد و ضربه بازيكن تراكتور در حالت تك به تك بيرون رفت. شايد اگر 

پرسپوليس اين بازي را نمي برد، حاال خيلي بيشتر در مورد جالل حسيني 
حرف زده مي شد. با اين حال بعيد است براي فصل بعد خبري از جالل در 

پرسپوليس باشد.

2   بازگشت احسان پهلوان به تركيب پرسپوليس عجيب بود. او هفته 
گذشته برابر ماشين ســازي در ارنج نبود و اين مسابقه تبديل به يكي از 
بهترين نمايش هاي فصل سرخپوشان شد. با اين حال مهدي عبدي بعد از 
آن نمايش درخشان از تركيب بيرون رفت تا پهلوان برگردد. اين اشتباه در 
نيمه دوم اصالح شد. عملكرد عبدي طي 45دقيقه اي كه به ميدان رفت، 
عالي است؛ او 2گل زد و يك بار تير دروازه حريف را لرزاند. عبدي پتانسيل 
بسيار بااليي دارد و شايد اگر نيم فصل اول بحران روحي او مديريت مي شد، 

اين بازيكن االن در كورس آقاي گلي قرار داشت.

3   در فوتبال يك روز مي تواند بدترين روز يك بازيكن باشــد، اما او در 
يك لحظه همه  چيز را عوض كند. اين مورد بسيار رايج است و در مسابقه 
با تراكتور براي مهدي ترابي اتفاق افتاد. ستاره سرخ ها در اين روز عملكرد 
خوبي نداشــت، خيلي جاها محو بود و توپ هم زياد لو داد، اما دريبل او و 
پاس رو به عقبش براي مهدي عبدي روي گل اول به معناي واقعي كلمه 

»استثنايي« بود. ترابي اســتعداد كم نظيرش را در اين صحنه به خوبي 
نشــان داد. اقدام او براي عبور از بازيكن حريف چسبيده به خط عرضي 
زمين، تصميمي نيست كه هر بازيكني بگيرد. بعد هم آن پاس رو به عقب 

با چشم باز.

4   عيسي آل كثير آماده نيست و اگرچه از زمان بازگشت به فوتبال چند 
گل حساس زده، اما مخصوصا بيرون از محوطه جريمه آن شادابي و طراوت 
الزم را ندارد. شهريار مغانلو هم همچنان امتيازش در »تنوع« بازي را به رخ 
مي كشد. شوت هاي ناگهاني، ضربات سر، فوتبال درگيرانه و... مولفه هاي 
بازي شهريار است. در اين بازي هم مي توانست يك سوپرگل تكرارنشدني 

با ضربه قيچي بزند، اما بخت يار او نبود.

5  پرسپوليس در نيمه دوم تصميم گرفت براي حركت به سمت قهرماني 
منتظر كسي نماند. نتيجه اين تصميم هم نمايشي متفاوت و كسب يك 
پيروزي مقتدرانه بود. فرمول نهايي گالت در بــازي هفته آخر با پيكان 
هم همين است. پرسپوليس مي داند نبايد منتظر نتيجه گرفتن استقالل 
بي انگيزه برابر سپاهان باشــد. پس راه قهرماني فقط از پيروزي بر تيمي 

مي گذرد كه البته 9هفته است شكست نخورده است.

طاليي ترين نقره تاريخ؟
كار بزرگي كه محرم نويدكيا در نخستين فصل سرمربيگري اش كرد

كورس پرسپوليس و سپاهان براي كسب عنوان 
قهرماني در ليگ برتر به هفته آخر كشيده شد 
و اين در حالي اســت كه سرخپوشان، آشكارا 
شرايط بهتري براي فتح جام دارند. سرنوشت 
پرسپوليس دســت خودش است و اگر پيكان 
را ببرد، فارغ از هر نتيجه اي در بازي استقالل 
و سپاهان قهرمان ليگ برتر خواهد شد. با اين 
همه حتي اگر سپاهان در هفته آخر تيم مغموم 
ليگ باشد، باز هم كاري كه آنها امسال كردند 
عجيب و غريب و باورنكردني بود. محرم نويدكيا 
در نخستين فصل ســرمربيگري اش به اندازه 
حد نصاب قهرماني و حتي بيشتر از آن امتياز 
جمع كرد، اما بداقبال بود كه يك پرسپوليس 
»بي ترمز« در مقابل اين تيم قرار گرفت و مانع از 

تكميل اين آمار درخشان با فتح جام شد.
ســپاهان امروز از 29بازي 62امتياز گرفته و 
احتماال به نخستين تيم تاريخ ليگ برتر تبديل 
مي شود كه با وجود كســب ميانگين بيش از 
دو امتياز از هر بازي، قهرمان نمي شود. به طور 
دقيق تر ميانگيــن امتيازي طاليي پوشــان 
اصفهاني هم اكنون 2/13 اســت. سپاهان در 

حالي با 62امتياز ممكن است قهرمان نشود كه 
همين تيم در ليگ چهاردهم با 59امتياز روي 
پله اول قرار گرفت و آخرين قهرماني اش تا امروز 
را به دست آورد! عجيب تر اينكه سال بعد از آن 
يعني در ليگ پانزدهم استقالل خوزستان فقط 

با 57امتياز موفق به كسب عنوان قهرماني شد.
اوضاع براي سپاهان تراژيك تر خواهد شد اگر 
آنها بازي آخر را هم از استقالل ببرند و قهرمان 
نشــوند. در اين صورت ســپاهان به امتياز65 
و ميانگين 2/16 خواهد رســيد. جالب است 
بدانيد 2قهرماني از 4قهرماني پرســپوليس با 
كمتر از اين امتياز به دست آمده است. آنها در 
ليگ هفدهم با 64امتياز و در ليگ هجدهم با 
61امتياز قهرمان شــدند. همه اينها را گفتيم 
تا معلوم شــود بي ثمر مانــدن كار بزرگي كه 
سپاهان كرده، آخر بدشانسي است. مخصوصا 
كه روشن نيست فصل آينده بدون پيام نيازمند، 
احسان حاج صفي و شايد حتي محمد محبي 
و... سپاهان توانايي كسب همين نتايج را داشته 
باشد. با اين همه فارغ از اتفاقات هفته آخر بايد به 

محرم نويدكيا تبريك و خدا قوت گفت.

برنامه  بازي ها

جمعه 8 مرداد 1400

13 مرداد

صنعت نفت-ماشین سازی 

استقالل- گل گهر

فوالد- ملوان

پديده-فوالد

آلومینیوم-نفت  مسجدسلیمان

گل گهر-نساجی

استقالل-سپاهان

تراکتور-سايپا

ذوب آهن-مس رفسنجان

پیكان-پرسپولیس

هفته  سي ام

جام حذفي

21:15

فوتبال ايران

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه

291810145143164پرسپولیس1

29188351232862سپاهان2

29168535171856استقالل3

29135113130144گل گهرسیرجان4

29101362718943فوالد5

2911993028242تراکتور6

2991373228440پیكان7
437-29107122731پديده مشهد8
737-2981382532آلومینیوم اراک9

736-2999112229مس رفسنجان10

634-29810112228صنعت نفت آبادان11

732-2995152532نساجی مازندران12

928-29610132029نفت  مسجدسلیمان13

1026-29511132838ذوب آهن14

1126-29511131829سايپا15

3214-2928191850ماشین سازی تبريز16

روز پاياني مسابقات ليگ برتر ايران جمعه 8مرداد برگزار مي شود و در 
انتهاي جدول رقابت ســختي براي انتخاب دومين تيم سقوط كننده 
وجود دارد. يكشنبه شــب و در هفته29 اين مسابقات سايپا برخالف 
پيش بيني ها توانست به يك برد باارزش برسد و به رقباي باالي سرش 
بچســبد. از وقتي فراز كمالوند با نااميدي از ســايپا جدا شد اين تيم 
3امتياز از2بازي گرفته و هفته گذشــته هم در آستانه متوقف كردن 

گل گهر بود اما در دقيقه90شكســت خورد. حاال ســايپا با ذوب آهن 
هم امتياز است و نفت مسجدســليمان هم 2امتياز بيشتر از اين 2تيم 
دارد. در روز پاياني ســايپا به زمين تراكتور مي رود و با توجه به اينكه 
تراكتور هنوز براي سهميه آسيا شــانس دارد حريف سرسختي براي 
ســايپا خواهد بود. ذوب آهن در خانه خودش ميزبان مس رفسنجان 
است و نفت مسجدسليمان هم به زمين آلومينيوم اراك مي رود. نفت 

در 5بازي اخير و آلومينيوم در 4بازي اخير شكســت خورده اند! اگر 
مسجدسليمان پيروز شود خطر سقوطش به طور كامل رفع خواهد شد 
اما درصورت باخت يا تساوي بايد منتظر نتيجه 2 تيم ديگر باشد. سايپا 
براي بقا در ليگ نيازمند پيروزي بر تراكتور است چون حتي درصورت 
تساوي هم به دليل آنكه تفاضل گل كمتري نسبت به ذوب آهن دارد 
فقط بايد منتظر باخت اين تيم مقابل مس رفســنجان باشد كه اتفاق 
بعيدي است. جالب اينكه درصورت پيروزي سايپا و ذوب آهن و تساوي 
نفت مسجدسليمان مقابل آلومينيوم، حتي احتمال هم امتياز شدن 
هر 3تيم هم وجود دارد كه در آن صورت كار به تفاضل گل و بعد از آن 

هم گل هاي زده و بازي هاي رودررو خواهد كشيد.

سايپا، ذوب آهن، نفت؛ مثلث برمودا

دل پيچه فقط بعد از باخت؟
 فيروز كريمي و حرف هايي

 كه تنها از دهان او بيرون مي آيد

انصافا حركت ســازمان ليگ در افزايش جريمه 
عدم حضور ســرمربيان در نشست هاي خبري به 
50ميليون تومان خيلي خوب و مؤثر بود؛ به طوري 
كه اين هفته ها بسياري از سرمربيان گريزپاي را در 
نشست هاي خبري مي بينيم؛ از فرهاد مجيدي و 
يحيي گل محمدي تا امير قلعه نويي. اين وســط 
فيروز كريمي، ســرمربي تراكتور بعد از شكست 
تيمش برابر پرسپوليس حرف هاي عجيب و غريبي 
زده كه فقط ممكن است از او بشنويم. فيروز گفته: 
»هيچ لزومي ندارد كه بعد از بازي حتما سرمربي 
در نشســت خبري حضور پيدا كند. بايد وضعيت 
روحي و جسمي مربيان را هم درنظر بگيرند. االن 
من مشكل داشتم؛ تكليف بيرون روي من چيست؟ 
چه كسي بايد جوابگو باشد؟ حداقل اين است كه 
چند پنپرز بياورند كه اگر كسي وضعيتي مثل من 
داشت بتواند در نشســت خبري حاضر باشد. اگر 
حالت روحي هميشگي را ندارم از همه عذرخواهي 

مي كنم؛ چون درگيري داخلي دارم!«
طبيعتا اين حرف ها در  شــأن يك نشست خبري 
و رســانه اي نيســت. البته ممكن است هر آدمي 
دل پيچه بگيرد، اما كســي كه 90دقيقه لب خط 
فرياد زده و صداي او بيشــتر از گزارشگر به گوش 
مردم رسيده، ناراحتي اش از چيز ديگري است. اين 
دل پيچه فقط به شكست مربوط مي شود. بعد هم 
همه جاي دنيا حضور سرمربيان در نشست هاي 
خبري الزامي اســت. همه هم با هــر حالتي، اعم 
از اينكه درگيري داخلي داشــته باشند يا نه، در 
كنفرانس ها حاضر مي شــوند. حتي بزرگ ترين 
و مســن ترين مربيان دنيا مي آينــد و البته آنجا 

حرف هاي تميز و بهداشتي مي زنند!
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مشت موسوي به هدف ننشست 
شاهين موسوي دومين بوكسور ايراني حاضر در المپيك 
توكيو در مبارزه اول شكست خورد و از دور بازي ها كنار 
رفت. موســوي كه در وزن ۷۵كيلوگرم مبارزه مي كرد 
با يك قرعه سخت در مرحله اول به موري  واكي يوئيتو 
بوكســور ژاپني خورد و به همين دليل كمتر كسي در 
كاروان ايران براي او شانس پيروزي قائل بود. موسوي 
مبارزه را ضعيف شروع كرد و در راند اول با رأي داوران 
شكســت خورد. او در ادامه مبــارزه بهتري به نمايش 
گذاشت و برنده راند دوم شد. راند سوم هم با نتيجه 3 
بر 2 به نفع حريف ژاپني تمام شد. با اينكه گفته مي شود 
يوئيتو در اين مبارزه يك سروگردن باالتر از موسوي بود 
و حتي در كاروان ايران پيروزي را حق او مي دانستند اما 
عليرضا استكي سرمربي تيم ملي مي گويد حذف موسوي 
عادالنه نبود: »قطعا شاهين برنده راندهاي دوم و سوم 
بود. دنبال بهانه نيستم اما كارشناسان مي توانند مسابقه 
را ببينند و قضاوت كنند. از عملكرد شاهين راضي بودم. 
او كار خود را انجام داد و زحمتش را كشيد اما درنهايت 
ميزباني در اعالم نتيجه تأثير داشت.«با حذف موسوي، 
حاال دانيال شــه بخش تنها نماينده بوكــس ايران در 
المپيك است. او در وزن ۵۷كيلوگرم در دور اول بوكسور 
تونسي را برد و روز چهارشنبه بايد مقابل الزارو آلوارز، 
بوكســور قدرتمند كوبايي كه مدال جهان و المپيك 
را دارد، مبارزه كند. شــه بخش در مبارزه اول از ناحيه 
پيشاني آسيب ديد اما استكي مي  گويد او مشكلي براي 
مبارزه ندارد: »دانيال براي مسابقه چهارشنبه آماده است 
و فقط بايد قبل از وزن كشي بخيه هاي او را باز كنيم و فكر 
نمي كنيم مشكلي پيش بيايد. ما كارها و آناليز خود را 

انجام مي دهيم و درنهايت اجرا با دانيال است.«

سهميه اي كه از دست رفت
ورزش ايران يك سهميه ديگر المپيكي اش  را از دست 
داد. اين بار مهدي پيرجهان كرونا دارد و نمي تواند به 
توكيو برود. پيرجهان دونده دوي 400متر با مانع است 
اما 24ساعت مانده به اعزام مشــخص شد كه تست 
كروناي او مثبت است. او سومين ورزشكار ايراني است 
كه با بي تدبيري مديران ورزش، سهميه المپيك را از 
دست مي دهد. پريســا جهانفكريان در وزنه برداري و 
ســجاد  گنج زاده در كاراته سهميه هايشان را از دست 
دادند. هاشــم صيامي، رئيس فدراسيون دووميداني 
ايران كه چند روز قبل از اعزام تيم به توكيو سفر كرده، 
مسئول اصلي از دست رفتن سهميه پيرجهان است. او 
مي گويد: »پيرجهان از ۱2روز قبل از المپيك در تهران 
قرنطينه بوده و معلوم نيست چگونه كرونا گرفته است.« 
غير از پيرجهان، احسان حدادي، حسن تفتيان و فرزانه 
فصيحي در دووميداني سهميه المپيك دارند. صيامي 
مدعي اســت كه المپين ها همه در قرنطينه هستند 
اما حدادي در شــب افتتاحيه المپيك مهمان يكي از 
برنامه هاي تلويزيون بود! مسابقات دووميداني از هشتم 
مرداد ماه آغاز مي شــود و پيرجهان اگر خوش شانس 
باشد و فردا تستش منفي شود مي تواند به توكيو برود 

اما بعيد است اين اتفاق بيفتد.

ايران و چيــن به فينال مســابقات 
تكوانــدوي تيمــي المپيك2020 
رسيدند، مسابقاتي كه براي اولين بار 
به صورت آزمايشي در توكيو برگزار 
مي شود و حاال تكواندوكاران ايران 
اين شانس را دارند تا قهرمان شوند. 
اين مســابقات كه مدال طاليش در 
جدول مسابقات ارزشي ندارد؛ روز 
گذشــته با حضور ۵ تيم برگزار شد. 
ايران با تركيب اميرمحمد بخشــي، 
عرفان ناظمي، كيميا همتي و مليكا 
ميرحســيني، ژاپــن را ۵2 بر 3۱ 
شكســت داد. چين هم ساحل عاج 

و روسيه را برد. 
ايران و چين امروز از ساعت۱۵:30 
فينــال را برگزار خواهنــد كرد. در 
اين مســابقات هر تيم بايد حداقل 
4 و حداكثر ۵ تكواندوكار در تركيب 
خود داشته باشــد. يك تكواندوكار 
ذخيره اســت و 2هوگوپوش مرد با 
يكديگر و 2تكواندوكار زن نيز با هم 

مبارزه مي كنند.
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جواد نصرتي| تيم ملي بسكتبال كشورمان، 
فردا در دومين بــازي اش در مرحله گروهي 
المپيك برابر قعرنشين گروه به زمين مي رود 
اما از شانس ما اين قعر نشين تيمي نيست جز 
آمريكا! در عجيب ترين اتفاق بسكتبال تاريخ 
المپيك، در مرحله گروهــي تيم ايران حتي 
شــده براي 2روز باالتر از آمريكا قرار گرفته 
است. تيم ايران در بازي اول فاصله 22امتيازي 
را جبران كرد و به 4امتياز رساند اما درنهايت 
84 بر ۷8 يعني با فاصله 6امتياز به جمهوري 
چك باخت. آمريــكا اما برابر فرانســه، يك 
نااميدي كامل بود و با نتيجه 83 بر ۷6 باخت. 
اين ششمين باخت تاريخ آمريكا در المپيك ها 
به شمار مي رود. آنها كه آخرين بار در المپيك 
آتن طعم شكســت را چشــيده بودند، برابر 
فرانسه كهكشاني بودند كه انگار ستاره هايش 
در حال تبديل به سياهچاله بودند. هرچقدر 
كه فرانسه در دفاع و حمله منسجم بود، آمريكا 
بدون تمركز و متشــتت بود. نشانه هاي اين 
سردرگمي از پيش بازي ها نمايان بود، يعني در 
بازي هاي دوستانه در خود آمريكا؛ ستاره هاي 
ان بي اي در زمين خودي در 2بازي دوستانه به 
نيجريه و استراليا باختند و مي شد پيش بيني 
كرد كه فرانسه در توكيو زندگي را براي آنها 

سخت كند.
با اين حال، اين شكست واقعا آمريكايي ها را 
شوكه كرده اســت. واكنش ها به اين باخت، 
شــديد و گاهــي افراطي بوده اســت. حتي 
گزارش هايي منتشر شــده كه ادعا مي كنند 
بازيكنان از سيســتم حمله گــرگ پاپوويچ، 
سرمربي سرشــناس تيم گله دارند. پاپوويچ 
يكي از بهتريــن مربيان تاريخ آمريكاســت 
اما نتايجي كه او كســب كرده احتماال باعث 

خواهد شــد بعد از المپيك از تيم جدا شود. 
در بازي با فرانســه، نه فقط تاكتيك هاي او 
بلكه بازيكنان هم عمال افتضاح بودند. ديمين 
ليالرد ، گارد تيم كه ســتاره ان بي اي است،  با 
چندين ترن اوور )لو دادن توپ( نقشي ويرانگر 
در باخت تيمش داشــت. از نظر فردي ديگر 
بازيكنان هم افتضاح بودند؛ براي نمونه تعداد 
خطاهاي شخصي كوين دورانت، زاك الوين 
و ديون بوكر بيشتر از گل هاي منطقه اي شان 

بود.
همه اينهــا اما دليل نمي شــود فكر كنيم ما 
از موضعي باال و يا حتي برابــر بايد به بازي با 
آمريكا نگاه كنيم. ما برابر جمهوري چك در 
كوارتر آخر عالي بوديم اما تكرار اين عملكرد  
در برابر آمريكا احتماال شدني نخواهد بود. بعد 
از بازي با چك، حامد حدادي، ستاره كهنه كار 
تيم ملي كشــورمان به اين مسئله اشاره كرد 
كه چند بازي تداركاتي سطح باال، مي توانست 
بازيكنان را با فضاي بازي در ســطح باال آشنا 
كند و چه بسا با آن تجربه، در بازي با جمهوري 
چك برنده هم مي شديم. حاال همين خامي 
در بازي هاي بزرگ، احتماال چنان دســت و 
پاي بازيكنانمان را برابر ستاره هاي بسكتبال 
دنيا ســنگين خواهد كرد كه يكي دو كوارتر 

طول خواهد كشــيد تا 
بازيكنــان جوان تر به 
فضــا عــادت كنند. 
آمريــكاي امســال، با 

آن تيم هاي رؤيايي فاصله 
زيــادي دارد. امــا هميــن 
كهكشــان ناهماهنــگ و 

نامنســجم و كم نور هم مي تواند 
بدترين كابوس ما باشد.

واليبال ايران به دومين پيروزي اش در المپيك توكيو رسيد. ايران كه 
در بازي اول لهستان را به سختي شكست داده بود، ديروز صبح در يك 
بازي يك طرفه ونزوئال را برد اما آيا اين دو پيروزي مي تواند ايران را به 
صعود اميدوار كند؟ قابل پيش بيني بود كه ايران كار سختي در مقابل 
ونزوئال ندارد. با اين حال شكست  در ليگ ملت ها در مقابل  تيم هايي 
مثل استراليا و آلمان تجربه شــده بود تا واليبال ايران قبل از بازي از 
پيروزي حرف نزند. ايران ونزوئال را در 3 ست با نتايج ۱۷-2۵، 20-2۵ 
و 2۵- ۱8 شكست داد. با پيروزي در اين بازي و بردي كه ايران در بازي 
سخت مقابل لهستان به دست آورد، اين نگراني وجود دارد كه بازيكنان 
دچار غرور كاذب شوند. به نظر مي رسد فعال تنها كسي كه دچار اين 
غرور شده محمدرضا داورزني، رئيس فدراسيون است: »بعد از ليگ 
ملت ها گفتم هزينه اتفاق ديگري را مي دهيم كه منفعت بيشتري براي 
ما دارد. بازي و پيروزي در المپيك هدفي بود كه در ليگ ملت ها دنبال 
مي كرديم. همان موقع گفتيم مردم صبوري كنند تا تيم ملي واقعي 

را در المپيك ببينند.«
اما اين 2 بازي مي تواند مالك خوبي براي تعيين عيار واقعي واليبال 
ايران باشد؟ جمشيد حميدي، كارشناس واليبال مي  گويد: »شرايط 
بازي با لهستان فرق مي كرد. در آن بازي هم لهستان خودش نبود و هم 

اينكه بازيكنان ايران غيرتي و احساساتي شده بودند. بازي با ونزوئال 
هم بازي راحتي بود. بازي و پيروزي هاي ايران در اين 2 بازي ارزشمند 
است اما توان واقعي تيم از چهارشنبه به بعد مشخص مي شود.« ايران 
چهارشنبه با كانادا بازي دارد، جمعه با ايتاليا و يكشنبه با ژاپن ميزبان. 
ديروز نه والديمير آلكنو و نه دستيارانش حاضر نشدند درباره بازي هاي 
آينده و جايگاه احتمالي تيم در المپيك صحبتي بكنند. آلكنو گفت: 
»من به آينده اي دورتر از بازي بعد فكر نمي كنم. به يك روز و نيم بعد 
فكر مي كنم و بازي اي كه در پيش داريــم. بازي به بازي برنامه ريزي 
مي كنم.« آلكنو كه ديروز يك تصميم عجيب در بازي گرفته بود، بعد از 
بازي هم اظهارنظر غيرمنتظره اي داشت. او در ست اول بازي به آرمان 
صالحي ليبروي ذخيره اش بازي داد اما موقع تعويض به جاي اينكه 
مهدي مرندي از بازي بيرون برود، آلكنو امير غفور را بيرون كشيد و 
ايران در لحظات پاياني اين ســت با 2 ليبرو بازي كرد. سرمربي تيم 
بعد از بازي هم گفت: »قبل از بازي اصال حس خوبي به ديدار مقابل 
ونزوئال نداشتم. اين بازي حتي از مسابقه مقابل لهستان هم براي من 
سخت تر بود.« او بعد از تعجب خبرنگاران گفت شوخي كرده است و از 
چيزي نمي ترسد. بعد از بازي هاي ديروز در گروه A ژاپن صدرنشين 

شد.ايران هم در رده دوم قرار گرفت.

ثريا آقايي در تاالر اولين ها 
 ثريا آقايي كه به عنوان نخستين زن ايراني در بدمينتون سهميه المپيك گرفته بود

 نخستين پيروزي اين رشته در المپيك را هم به نام خودش ثبت كرد 

ليلي خرسند| اولين پيروزي بدمينتون ايران در تاريخ بازي هاي 
المپيك به نام ثريا آقايي ثبت شد. آقايي كه به عنوان نخستين زن 
در تاريخ ورزش ايران در رشته بدمينتون سهميه المپيك گرفته 
است، نخستين ايراني در اين رشته است كه در بازي هاي المپيك 
به پيروزي مي رسد. او ديروز با رنكينگ99 فاطيما عبدالرزاق از 
مالديو با رنكينگ 2۵2 را در 2 ســت 2۱-۱4و 2۱- ۷شكست 
داد اما با يك برد اصال قانع نشــده است و مي گويد: »مي خواهم 

با پيروزي مقابل حريف چيني رؤياي ديگري را تجربه كنم.«
قبل از آقايي، فقط كاوه مهرابي در رشته بدمينتون به بازي هاي 
المپيك رفته بود. او در بازي هاي 2008پكن به عنوان نخستين 
بازيكن بدمينتون در خاورميانه ســهميه المپيك گرفت كه در 
بازي اول مقابل حريفي از چين تايپه باخت و حذف شد. قبل از 
اينكه آقايي به توكيو برود، تصور اين بود كه او هم مثل مهرابي 
در بازي اول از المپيك خداحافظي مي كند. در توكيو هم شايد 
هيچ كس فكر نمي كرد آقايي بتواند المپيك را با برد شروع كند. 

اما خود آقايي گفته بــود كه هيچ وقت بــراي باختن به زمين 
نمي رود. آقايي با شناخت كامل به مصاف حريف مالديوي اش 
رفت: »بازيكن مالديو را مي شناختم و بازي هايش را آناليز كرده 
بــودم. او و خواهرش دو نفري بازي مي كننــد و از بهترين هاي 
كشور خودشان هســتند. بازي خوبي انجام دادم، كلي انگيزه 
داشتم تا نخستين پيروزي در المپيك را به دست بياورم.« حاال 
او به پيروزي دوم فكر مي كند: »حريف بعدي من نفر اول چين 
اســت و رنك8دنيا را دارد. قطعا بازي سختي دارم اما هدف من 
مشخص است، انجام بهترين مسابقه با نهايت تالش. از گروه ما 
يك نفر صعود مي كند و هر اتفاقي ممكن است در ورزش بيفتد. 
من يك رؤيا را تجربه كــرده ام و دلم مي خواهد تجربه دوباره اي 

داشته باشم.«
اما شكست دادن رنك8جهان در دسترس دختر ايراني است؟ 
او مي گويد: »در هيچ مســابقه اي براي باخت بازي نكرده ام. از 
روزي كه سهميه ام قطعي شد ژاپن، توكيو و حتي اين سالن را در 

ذهنم تصويرسازي كردم، لحظه به لحظه اش را با تمام جزئيات. 
من استرس داشتم و اين طبيعي است. ۵ماه قبل پايم را جراحي 
كرده بودم و اين نخستين مسابقه جدي ام بود كه در آن شركت 
مي كردم. گام به گام پيش مي روم و مي خواهم ابتدا وارد جدول 
اصلي شوم و ســپس به مســيرم ادامه بدهم. مردم دعا كنند تا 

اتفاق هاي خوبي براي من بيفتد.«
ديروز يك خبرنگار خارجي از آقايي پرســيد كه بدمينتون در 
ورزش ايران اولويت نيست و حاال مردم چه حسي به اين پيروزي 
تو دارند؟ ثريا آقايي جواب داد: »از وقتي كه من سهميه گرفته ام، 
در ايران دختران بيشــتر به اين رشــته عالقه مند شده اند. من 
پيام هاي زيادي در فضاي مجازي دريافــت كرده ام و خيلي ها 
از من مي پرســند كه چطور مي شود به ســمت اين رشته آمد. 
خوشــحالم كه دليل اين تغيير من بودم و اميدوارم اتفاق هاي 
بهتري براي بدمينتون در ايران بيفتد.« آقايي فردا )چهارشنبه( 

مسابقه دوم خود را برگزار مي كند.

نه چندان رؤيايي،  اما همچنان ترسناك
 تيم ملي بسكتبال ايران در دومين بازي خود در المپيك

 به مصاف تيم زخم  خورده آمريكا مي رود

بازي هاي سخت واليبال در راه است 
 رئيس فدراسيون واليبال بعد از پيروزي تيم ايران مقابل ونزوئال ذوق زده است 
اما كارشناسان مي گويند بازي هاي سخت ايران از چهارشنبه آغاز مي شود 

متين بالسيني ديروز در شناي 200متر پروانه بازي هاي 
المپيك توكيو حاضر بود و ركورد ملي ايران را هم جابه جا 
كرد اما نتوانست از مرحله مقدماتي صعود كند. بالسيني 
زمان يك دقيقه و۵9ثانيه و 9صدم ثانيه را ثبت كرد و در 
دســته اول به مقام دوم رســيد. در اين دسته شناگراني 
از جامائيكا، اســلواكي، تايلند، ســوريه و سيشل حضور 
داشتند. بالســيني اميدوار بود با اين ركورد از گروهش 
صعود كند اما اين اتفاق نيفتاد. در اين ماده 36شــناگر 
حضور داشتند كه ۱6نفر راهي مرحله نيمه نهايي شدند. 
بالســيني در رده بندي نهايي نفر33 بود. او در مسابقات 
انتخابي المپيك صربســتان بهترين فيناپوينت را كسب 
كرد و با سهميه يونيورســاليتي راهي بازي هاي المپيك 
توكيو شده بود. ركورد پيشين 200متر پروانه 2دقيقه و 

2ثانيه و 2صدم ثانيه بود كه ۱4ماه پيش به نام بالسيني 
به ثبت رسيده بود. او خوشحال است كه ركورد جديدي 
ثبت كرده اســت: »قول داده بودم كه در ركورد ورودي 
المپيك را ثبت كنم و در خود المپيك موفق شــدم كه 
به اين ركورد برســم. براي نخستين بار 200 متر پروانه را 
در بازي هاي المپيك زير 2 دقيقه شنا كردم. حد نصاب 
خيلي خوبي براي شناي ايران است. اكنون ركورد شناي 
200 متر پروانه ايران با ركورد ملي چند كشــور اروپايي 

ازجمله سوئيس يكي شده است.« 
بالسيني بدون مربي  اش به بازي هاي توكيو اعزام شد و به 
اين خاطر تحت فشار قرار گرفت اما نخواست در اين باره 
صحبت كند. او وعده داده كه در بازي هاي آســيايي به 

فينال مي رسد و شايد هم مدال بگيرد.

 ركوردشكني هم شناگر ايران 
را به نيمه نهايي نبرد

 سه شنبه 5 مرداد 

چهارشنبه 6 مرداد

پنج شنبه 7 مرداد 

جمعه 8 مرداد

برنامه 
بازي هاي المپيك

 توكيو 2020

  تيراندازي )هانيه رســتميان و جــواد فروغي، 10 متــر تپانچه بادي 
مختلط(، ساعت 4:30  

  واليبال ) ايران- كانادا( ساعت 4:30

  تيراندازي)هانيه رستميان، 25 متر تپانچه بادي( ساعت 4:30

دووميداني) احسان حدادي، مقدماتي پرتاب ديسك( ساعت 5:15

بسكتبال) ايران- فرانسه( ساعت 5:30

دووميداني)فرزانه فصيحي، مقدماتي دوي سرعت( ساعت 7:10

واليبال)ايران- ايتاليا( ساعت 15:10

قايقراني)نازنين ماليي، فينال AوB روئينگ( ساعت 6:20

  قايقراني)نازنين ماليي، نيمه نهايي AوB روئينگ(، ساعت 6:20 

  بسكتبال )آمريكا- ايران( ساعت 9:10

  دوچرخه سواري)سعيد صفرزاده، تايم تريل انفرادي( ساعت 9:30

  بوكس  )دانيال شــه بخش، وزن 57 _ كيلوگرم، مرحله يك هشــتم 
نهايي( ساعت 14

  بدمينتون)ثريا آقايي-  نماينده چين( ،ساعت9

  تيراندازي )نجمه خدمتي، آرمينا صادقيان و مهيار صداقت، 10 متر 
تفنگ بادي مختلط( ساعت 8:45 

تيروكمان)ميالد وزيري، مرحله حذفي( ساعت 49: 10 
تكواندو) فينال مسابقات تيمي( ساعت 15:30

محمد پوالدگر به خاطر نتايج ضعيــف تكواندو از مردم 
عذرخواهــي كرد اما 24ســاعت بعد از شكســت هاي 
نااميد كننده تكواندوكاران در المپيك. هر 3 تكواندوكار 
ايران از بازي هاي المپيك توكيو حذف شدند و نتوانستند 
مدالي بگيرند. رئيس فدراســيون كه گفته مي شــود 
مديريت 2۱ســاله و انحصاري او در تكواندو دليل اين 
شكست ها بوده، گفته است: »شــرمنده مردم كشورم 
هســتم و از آنها عذرخواهي مي كنم كــه تكواندو براي 
نخستين بار از ميدان المپيك نتوانست مدالي را كسب 

كرده و دل مردم را شاد كند.«
 گفته مي شود پوالدگر تحت فشار مديران باالدستي اش 
مجبور به عذرخواهي شده است. او كه با سايت فدراسيون 
گفت وگو كرده، داليل مختلفي براي اين شكست ها آورده 
و گفته اســت: »آرمين هادي پور دچار پارگي رباط زانو 
شد و چون سهميه به نام او بود، امكان جايگزيني نبود. 
ميرهاشم حسيني با ترفند كثيف غيرورزشي مسابقات 
جهاني منچستر را از دســت داد و نتوانست رنكينگش 
را باال ببرد. ناهيد كياني هم به خاطر تصميم سياســي 
IOC در دادن ســهميه به پناهنــده ايراني )منظورش 
كيميا عليزاده است(، در سخت ترين شرايط زندگي اش 
قرار گرفت.« او درباره ضعف هــاي مديريت خودش و 

فدراسيون صحبتي نكرده است!

 عذرخواهي تحت فشار 
با تأخير 24ساعته

 تكواندوي تيمي ايران
 به فينال رسيد
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افقي:
 1- ضرر و زيان بزرگ- عقب 

هر چيز- قدم
2- نيمه ديوانــه- هر طبقه 

ساختمان- پشت سر هم
3- جرقه آتــش- از جزاير 
ايرانــــــي خليج فارس- 

كوچك ترين واحد نظامي
4- ضربــه اي بــر صورت- 
ضربه اي در بدمينتون- نفي 

عرب
5- از يك پدر و مادر- نوعي 
پارچــه پنبــه اي- نوعــي 

خويشاوندي
6- نوعي دوخت در خياطي- 
بزرگ ترين مدار كره زمين- 

معبود
7- يك دور بــازي تنيس- 
يكي پس از ديگري- موروثي
8- شوكت- پيروز مسابقه- 

انسان
9- نوعي ميمون- پاره كردن 
و چاك دادن- نشانه مصدر 

جعلي
10- خاطر- طرف معامله- 

اما
11- داروي خميــري- از 
ذرات ريز اتمــي- از قبايل 

قديمي اعراب
12- قســمتي از پا- پايه- 

دهمين خليفه اموي

13- رماني نوشــته يوسف 
عليخاني- تنبل- عاقل

14- حالت و كيفيت- علم 
شعبده- از خواهران برونته

15- چشم چران- منحرف- 
فرزند نتيجه

  
عمودي:

1- كلفتي- پاييني- بخشي 
از مغز

2- الي آخر- نوعي كارد نوك 
تيز- ضربه اي در تكواندو

3- اعزام- ويران كننده- ميوه 
انرژي زا

4- بي بهره- رسم و سنت- 
بعد از مهر

5- ترمز چارپــا- پرنده اي 
بــا پا هــاي بلنــد- زندگي 
اجتماعي در جهت رشــد و 

ترقي- تكرار حرفي
6- نوشيدني ترش و گازدار- 

اسب خالدار- پدر مرده
7- دارو- زمين كشــاورزي 
بي مصرف مانده- حركت و 

جنبش
8- تابلويي زيبا اثر هنرمندانه 

كمال الدين بهزاد
9- واحد طول روسي- بحر- 

مخفف سياه
10- فرمانروايان- بي بنياد- 

پسر گودرز در شاهنامه

11- سيلي- ســمت چپ- جالب 
توجه- پول ژاپن

 12- الــزام و ضــرورت- دوم- 
رسوم

13- حيوان مورد احترام هندوها- 
براي بيــان لزوم گفته مي شــود- 

ويرگول
14- از شهر هاي فلسطين در كرانه 

باختري رود اردن- بهشت- آتش
15- وطن- ويژگي هاي شخصيتي 

و فرهنگي فرد- نوعي ماليات

برسوالطرهشغيتس
اسرجيهموگغورد
زاوشيپهمكدمجر
دنبراشلاوشمه

ههربزياجكدرا
ماوقرغاسنونج
نلهاميالايرذ
اينلگنجزاراكب
هشابنانمتسوه

يخيمتارجشوتر
يناثسييرهيلب
چاماقمروتادي
كبسمنرتمابدرن
مامضناتياسماو
هنادتيارليوروا 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 | 3987
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

415826739
976431528
832957146
753649281
169782354
284315697
391564872
648273915
527198463

متوسط

 4  2      
  9  3  4   
2  7 1    8  
     7 5  1
 9      6  
8  5 4      
 3    6 1  4
  6  9  3   
     3  7  279634581

158297364
364518279
581729643
643851792
792463815
436185927
927346158
815972436

ساده

متوسط

643278915
189635427
257149683
362987541
491352768
875461239
538726194
716894352
924513876

سخت

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

ساده

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

سختي نكشيدم 
لذت  بردم
امير عابدزاده در گفت و گوي 
 اختصاصي با همشهري
 از تصميمش براي رفتن به ليگ دوم 
اسپانيا دفاع مي كند

  برخي رسانه ها در اسپانيا پيش بيني كرده اند 
كه تيم پونفرادينا در اين فصل با هزينه و برنامه ويژه اي كه 

دارد، مي تواند به الليگا صعود كند. درست است؟
همه هدف هاي خودشان را دارند. اين ليگ خيلي پرفشار و پر رقابتي است. به خاطر 
اينكه اكثر تيم هايش سابقه حضور در الليگا را داشته اند. يعني هر تيمي پتانسيل اين 
را دارد كه الليگايي شود. خودتان اسم ها را ببينيد؛ وايادوليد، آلمريا، اوئسكا، لگانس، 
الس پالماس، ماالگا و... يعني همه شان در الليگا تجربه هاي زيادي داشته اند؛ يعني 

مي خواهم بگويم كار خيلي راحتي نيست اما شدني است.

 خودت چنين حســي داري كه در باشگاه مي خواهند الليگايي 
شوند؟

من آن چيزي كه خودم مي بينم انگيزه زيادي در تيم اســت و انگيزه جديد؛ اينكه 
آنها مي خواهند در سالگرد صد سالگي باشگاه كار بزرگي انجام دهند. يك جورهايي 

دارند فعاليت ها را گسترش مي دهند و اينكه شما مي گوييد بعضي رسانه ها 
پيش بيني صعود ما را كرده اند، شــايد دليلش همين باشــد؛ 

صد سالگي باشگاه.
با درخششــي كه در پرتغال داشتي، شايد به نوعي 

باعث جذب 2دروازه بان ايراني ديگر در اين ليگ 
شــدي. بيرانوند و پيام نيازمند از فصل آينده 
در ليگي بازي مي كنند كه خاطرات خوبي 
از عابدزاده در آن وجود دارد. شــايد بشود 
گفت عابدزاده براي دروازه بانان هموطنش 

صف شكن بوده.
اين نظر لطف شما ست. من هر كاري كرده ام 
از روي عشق بوده؛ مي خواستم مسير خودم 

را بروم. اگر فكر مي كنيد كه مسير من باعث 
شده ايراني هاي بيشتري به ليگ پرتغال بروند، 

اين باعث افتخار من است، اما منتي نيست. من 
همه حركاتم، همه انتخاب هايم و همه تصميماتم 

از روي عشق بوده و به خاطر پيشرفت خودم و لذت بردن 
از شغلم. حاال اينكه من كاري كه عاشقش هستم و دارم آن را 

انجام مي دهم همزمان براي وطنم خوب مي شود، فكر مي كنم حسي بهتر 
از اين وجود ندارد. از اين بابت بايد شكر كنم. اينكه تيم هاي پرتغالي دنبال بازيكن 
ايراني مي روند به خاطر اعتمادسازي و عملكرد بازيكناني است مثل طارمي و ديگران 
كه باعث جلب نظر باشگاه هاي اين كشور شده. خيلي سابقه ندارد يك نفر از يك ليگ 
بيگانه و ناشناخته براي پرتغالي ها به ليگ اين كشور برود و از دسته پايين تر شروع 

كند و 5سال هم در سطحي باال ادامه دهد.

  علي عليپور در ماريتيمو ماند. شايد هنوز به هدفي كه داشته، 
نرسيده و نتوانسته مثل تو بدرخشد.

كسي نمي تواند بفهمد در ذهن ديگران چه مي گذرد. بازيكني يا هر فردي اگر روي 
هدفش بايستد و به خاطر چيزي كه قبال آن را دوست دارد، از خودگذشتگي كند، 
نتيجه مي گيرد. خدا الكي آن آرزو و هدف را در دلت نمي گذارد. وقتي تو توانايي اش را 
داري، هدف را به دلت راه مي دهد. تو هم آرام آرام مي تواني به آن برسي. حاال مشكل 
اين است كه همه فكر مي كنند مسيرها همه بايد عين هم باشد. اگر يك بازيكن در 

يك فصل توانسته به موفقيت برسد، دليل نمي شود من يا شخص ديگري هم حتما در 
همان زمان موفق شويم. يعني اگر يكي يك مسير را طي كرده من هم بايد آن مسير 
را بروم و اين چيزي است كه خود آدم بايد با آگاهي هايي كه هر روز بهش مي رسد، 
توكل به خدا و آن تصميم هاي درست بهش برسد. براي عليپور كه هم تيمي سابقم 
بود آرزوي موفقيت مي كنم. عليپور شايد به اين دليل نتوانسته خودش را نشان دهد 
چون دير به تيم اضافه شد و پيش فصل را از دست داد و وقتي هم كه آمد، مهاجمان 
ديگر خيلي گل زده بودند و تصميم براي مربي سخت بود كه از او استفاده كند ولي 
امسال او را مي شناســند و مهم تر اينكه در تمرينات پيش فصل هم حاضر است. 

بنابراين فكر مي كنم اين فصل، فصل عليپور باشد.

   تيتر جالبي از رســانه هاي پرتغالي يــا جمله و لقبي كه 
مفسران پرتغال به تو داده باشند در خاطرت هست؟

 براي من تيترها و لقب ها خيلي مهم نيست. من هميشــه اعتقاد دارم تيتر امروز، 
زباله فردا ست! بايد در حال زندگي كرد. هم انتقادات نبايد روي بازيكن 
تأثير بگذارد، هم تشويق ها باعث غرور بي جا شود. بايد مسير 
خودت را بروي. خيلي درگير لقب ها و تيترها نيستم. 
اگر بخواهي مدام در حال پيشــرفت باشي، بايد 
مثل آب روان و دائما در حال حركت باشــي. 
نه بگذاري انتقادات خيلي اذيتت كند و تو را 
پايين بكشد و نه تعريف ها باعث غرور و از 
خود بي خود شدنت شود. يك ضرب المثل 
هست كه مي گويد هر چه پربارتر شوي، 
افتاده تر مي شوي. موفقيت هاي گذشته 
را جلوي چشمانت بگذار و با خودت بگو 
اگر توانستي تا به اين مرحله برسي، پس 
مي تواني به هدف هاي بعدي ات نيز دست 
پيدا كني. به آن چيزي كه اعتقاد داري ادامه 
بده و مهم ترين چيز هم اينكه خوشحال باش. 
من وقتي خوشحالم مي توانم باانگيزه ادامه بدهم. 
به هرحال يكي كه ناراحت است يا تصميماتي به خاطر 
نظر بقيه مي گيرد تا آنها را خوشحال كند، يك جايي خودش 
را نشان مي دهد؛ يعني مثال وقتي شــما هر روز آشغال ها را زير مبل 
مي ريزيد، يك جايي بوي بد آن باال مي زند. اما وقتي عاشق كاري كه مي كني باشي 
و با قلبت تصميم بگيري، مسير خيلي قشنگ تر مي شود. من خودم حس مي كنم هر 
فصل كه در پرتغال بودم، شرايط برايم دائما بهتر و بهتر شد چون سعي كردم از اين 
قانون خوب استفاده كنم و به خدا خيلي نزديك تر شوم. واقعا بعضي وقت ها فكرش 
را مي كنم اينكه دارم كاري را انجام مي دهم كه عاشقش هستم، به خودم مي گويم 
چيزي باالتر از اين نيست؛ چراكه همه مردم دنيا اين شانس را ندارند هر روز كاري 
را بكنند كه عاشقش هستند. من فوتبال را به عنوان كار نمي بينم بلكه به عنوان يك 
لذت مي بينم. حاال لقب و نمي دانم اينجور چيزها جنبه فان قضيه اســت ولي من 

دنبال اصلش هستم.

   بازيكناني كه به ليگ پرتغال مي روند، از تو مشورت مي  گيرند؟
بله، من با همه حرف مي زنم. همه را تشــويق مي كنم و مي گويــم جايي برو كه 

خوشحالت مي كند.

يك سري 
محدوديت ها از لحاظ 

پاسپورتي هست كه انتخاب ها را محدود 
مي كند؛ مثال گذرنامه غيراتحاديه اروپايي داشته 

باشي، سهميه خارجي محسوب مي شوي و اين دست 
باشگاه ها را براي جذب بازيكن مي بندد. اين موضوع 
هم خيلي به من كمك نكرد ولي با اين حال به خودم و 

تصميمم افتخار مي كنم كه در ليگي بازي مي  كنم كه 2تا 
سهميه غيراروپايي بيشتر ندارد. اصال كم پيش مي آيد 

يا شايد تاحاال اتفاق نيفتاده كه تيم هايي در اين 
ليگ بخواهند سهميه محدودشان را خرج 

دروازه بان كنند
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   واكسن هاي ساخته شده تحت يك نام واحد عرضه شوند
 تعداد واكسن هاي تحت آزمايش در ايران خيلي بيشتر از پيشرفته ترين 
كشورهاي جهان است. بهتر نيست اين افراد يا نهادها متحد شوند و انرژي 
خود را صرف توليد يك واكسن واحد كنند و به جاي صرف اين همه هزينه 

موازي با هزينه كمتر به يك توليد برسند. 
محمدرضا از رشت

   خودروهاي نيم قرن قبل همچنان در معابر 
واقعا چرا سقف عمر خودرو در ايران باالي 50سال است. هنوز هم در معابر 
خودروهايي با سال توليد قبل از  انقالب تردد مي كنند. آيا با اين وضعيت 

هواي شهرها سالم مي ماند؟
عسگري از تهران

   نظارت بر مصرف نمك در توليد فراموش شده است
مصرف بيش از حد نمك در مواد غذايي و نان  ســالمتي همه را تهديد 
مي كند و ظاهرا نظارت بر اين موضوع فراموش شده است زيرا اغلب مواد 

نمك بيش از حد متعارف دارند.
سالمي از بيرجند

پاسخ مسئوالن

همياري مسافران عامل حضور دستفروشان در مترو است
روابط عمومي شركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان: »واگن هاي مخصوص زنان در مترو مملو از دستفروشان 
مرد«، در ستون با مردم روز 21تيرماه پاسخ داده است:» احتراما ضمن تشكر 
از مسافر گرامي، به اطالع مي رساند شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
موافق حضور دستفروشان در قطارها و ايستگاه هاي خطوط هفتگانه مترو، 
به خصوص ورود آقايان دستفروش به واگن ويژه بانوان نبوده و براي اين افراد 
كه آرامش را از مسافران محترم مترو گرفته اند، بايد چاره اي انديشيد و اين 
شركت نيز چنين هدفي را دنبال مي كند. شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه با تمام امكانات در مورد پيشگيري از حضور دستفروشان و متكديان 
و حل اين مشكل اقدام كرده ولي براي كاهش حضور اين افراد در ايستگاه ها 
و قطارها نيازمند همراهي جدي ســازمان هان متولي و همچنين همياري 
مسافران محترم است و اقدامات اين شركت به تنهايي نمي تواند مانع از حضور 
و فعاليت دستفروشان باشد. مسئوالن مربوطه در راستاي رسالت خود در 
جهت تامين امنيت و آرامش مسافران محترم در طول سفر اقدام به پخش 
پيام هاي بازدارنده از طريق پيج ايستگاه ها و پخش فيلم هاي آموزشي مضرات 
خريد از دستفروشان در مانيتورهاي داخل ايستگاه ها و قطارها و نصب بنرهاي 
آموزش شهروندي در ايستگاه ها كرده اند. گفتني است كه استقبال تعدادي 
از مسافران از دستفروشان و خريد اجناس و حمايت علني از آنان، كار را بر 

مأموران ايستگاه هاي مترو و مأموران پليس سخت كرده است.«

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

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

با مردم

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

آخرين دفاع رپر متهم به قتل
 حميد. ص، خواننده رپ كه به اتهام قتل شوهر مادرش محاكمه و به 

قصاص محكوم شده بود، پس از نقض حكمش در ديوان عالي كشور پيگيري
براي دومين مرتبه در دادگاه كيفري محاكمه شد. او در اين جلسه در 
دفاع از خودش گفت كه از بيماري مقتول بي اطالع بوده و مرگ وي يك حادثه است 

نه قتل.
به گزارش همشهري، حميد. ص پيش از روز 24مرداد  ماه سال96 چندان مشهور 
نبود. رپري كه به شكل زيرزميني فعاليت مي كرد و مخاطبان چنداني نداشت، اما 
آن روز حادثه اي اتفاق افتاد كه زندگي اش را دگرگون كرد. پدر و مادر حميد 10سال 
قبل از يكديگر جدا شده بودند و مادرش با مرد ديگري به نام هوشنگ ازدواج كرده 
بود. حميد آن روز متوجه شد كه مادرش با شوهرش كه 66سال داشت درگير شده 
است. فورا خودش را به خانه آنها رساند تا ميانجيگري كند، اما با هوشنگ درگير شد. 
هرچند اين درگيري با كشمكش و بگومگو همراه بود و حميد يك گلدان را شكست، 
اما هوشنگ كه به تازگي قلبش را جراحي كرده بود و داروهاي ضدانعقاد خون مصرف 
مي كرد حالش بد و به بيمارستان منتقل شد. پزشكان تالش زيادي براي مداواي او 
كردند، اما 3روز بعد روي تحت بيمارستان جانش را از دست داد تا با شكايت خانواده 
هوشنگ، حميد به اتهام قتل بازداشت شود. حميد در جريان تحقيقات در دادسراي 
امور جنايي درگيري با شوهر مادرش را تأييد كرد، اما گفت هيچ ضربه اي كه كشنده 
باشد به او نزده است. او توضيح داد: روز حادثه با مقتول بحثم شد و يك گلدان برداشتم 
و به ديوار كوبيدم تا او را بترسانم. بعد به سمتش رفتم و ضربه اي به صورتش زدم. 
همسايه ها با شنيدن صداي دعوا مقابل خانه ما آمدند و دعوا خاتمه يافت و من و مادرم 
از خانه خارج شديم. مهم ترين معماي اين پرونده جنايي علت اصلي فوت هوشنگ 
بود و بايد مشخص مي شد كه او به دليل بيماري اش فوت شده يا درگيري حميد با او 
در مرگش مؤثر بوده است؛ به همين دليل پرونده چندين مرتبه به كميسيون پزشكي 
قانوني فرستاده و هر بار نظر متفاوتي ارائه شد. با اينكه در نظريه اوليه اعالم شده بود 
متوفي به دليل اصابت جسم سخت به سرش جانش را از دست داده، اما نظريه هاي 
بعدي نظريه اوليه را رد كرد. همين موضوع باعث شد خواننده جوان براي مدتي با 
سپردن وثيقه از زندان آزاد شود. در نهايت پرونده به كميسيون 11نفره فرستاده شد. 
اين بار اما اعضاي كميسيون اعالم كردند عالوه بر جراحات روز حادثه، بيماري هاي 
زمينه اي متوفي مانند فشار خون و بيماري قلبي نيز در مرگ او مؤثر بوده است. در 
اين شرايط بود كه پرونده حميد با صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست با اتهام 

مباشرت در قتل عمدي به دادگاه فرستاده شد.
در نخستين دور از محاكمه كه اسفندماه سال99 در شعبه دهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران برگزار شد يكي از فرزندان مقتول براي متهم درخواست قصاص كرد 
و حميد در دفاع از خودش گفت كه مرتكب قتل نشده و اتهام را قبول ندارد. او گفت: 
ضربه زدن من به متوفي در حد هل دادن بوده و از بيماري ديابت و مشكالت انعقاد 
خون متوفي چيزي نمي دانستم. با وجود اين قضات دادگاه بعد از شور، حميد را در 

مرگ هوشنگ مقصر دانسته و او را به قصاص محكوم كردند.

اميد تازه
هرچند صدور حكم قصاص اميدهاي اين خواننده براي نجات يافتن از اين مخمصه 
را كمرنگ كرده بود، اما او و وكالي مدافعش به رأي دادگاه اعتراض كردند و پرونده 
به شعبه39 ديوان عالي كشور فرستاده شد. قضات ديوان با بررسي رأي دادگاه كه در 

آن دو نفر از قضات، رأي به قصاص و يكي رأي به برائت حميد داده بودند، رأي دادگاه 
را نقض كردند و در چنين شرايطي بود كه پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شد.

آخرين محاكمه
در دومين دور از محاكمه اين خواننده رپ متهم به قتل كه در شعبه هشتم دادگاه 
كيفري يك استان تهران به رياست قاضي رحماني برگزار شد وكالي اولياي دم به 
نمايندگي از آنها حضور داشتند و از سوي آنها خواستار صدور حكم قصاص براي متهم 
شدند. در ادامه حميد در جايگاه ايستاد و هيأت قضايي به تحقيق از او پرداختند. متهم 
باز هم اتهام قتل عمدي را انكار كرد و گفت: ما با يكديگر رابطه خوبي داشتيم. گاهي با 
هم رستوران مي رفتيم. حتي روز قبل از حادثه حاج آقا برايم تولد گرفته بود. حاج آقا 
)مقتول( مرد توداري بود و از مشكالتش حرفي نمي زد. من از مشكالت قلبي حاج آقا 
)مقتول( بي اطالع بودم و نمي دانستم قبال قلبش را جراحي كرده است. او همچنين 
درباره اختالفات مادرش با مقتول گفت: حاج آقا كمي تندخو و عصباني بود. اختالفات 
مادرم با او در حد اختالفات زن و شوهري و عادي بود. هميشه به مادرم تذكر مي دادم 
كه آرام باشد و از حاج آقا هم خواهش مي كردم كوتاه بيايد. از طرفي مهريه مادر من 
14سكه بود و اگر اختالفات آنها شديد بود مي توانستند به راحتي جدا شوند. خواننده 
جوان در ادامه دفاعياتش گفت: بعد از درگيري، حاج آقا روي پاهايش جلوي تلويزيون 
ايستاده بود و دخترش به من و مادرم مي گفت برويد بيرون. من هم مادرم را به خانه 
مادربزرگم بردم، اما بعد مادرم تماس گرفت و گفت حاج آقا را به بيمارستان برده اند. 
باور كنيد من در مرگ حاج آقا تقصيري نــدارم. در گزارش ها گفته اند كه او با پاي 
خودش سوار آمبوالنس شده و حتي قبل از آن يكي، دو ساعتي هم با همسايه ها حرف 
زده است. در ادامه اين جلسه يكي از وكالي مدافع متهم نيز به دفاع از او پرداخت 
و گفت: در گزارش پزشــكي قانوني آثاري از ضرب و جرح در متوفي ديده نشده و 
شكستگي جمجمه نيز در سر ديده نشده است. اين موضوع نشان مي دهد كه ضربه 
شديدي به متوفي اصابت نكرده است و طبق نظر كميسيون 11نفره پزشكي قانوني، 

استرس باعث خونريزي و فوت متوفي شده است، نه ضربه به سر.
در پايان اين جلسه رئيس دادگاه، ختم جلسه را اعالم كرد و قرار است هيأت قضايي 
پس از استعالم مجدد از پزشكي قانوني درخصوص اين پرونده تصميم گيري كنند. 

حميد. ص، براي دومين مرتبه به اتهام قتل شوهر مادرش محاكمه شد

دختر جوان تنها چند روز پس از خريد 
خانه اي جديد در آنجا به قتل رســيد. جنايي

اســرار اين جنايت زماني فاش شد كه 
مردي به دليل عذاب وجدان راهي اداره پليس شد تا 
اسرار قتل او را برمال كند. به گزارش همشهري، شامگاه 
27تيرماه با پيدا شدن جسد دختري جوان به نام پريسا 
در خانه اش تحقيقات براي كشف راز اين جنايت آغاز 
شد. مقتول در خانه جديدي كه به تازگي در مركز شهر 
خريده و قصد بازسازي آن را داشت، با ضربات متعدد 
چاقو به قتل رســيده بود. نخستين فردي كه با جسد 
مواجه شد، برادر وي بود. او مي گفت كه خواهرش قرار 
بوده براي انجام تعميرات خانه جديد به آنجا برود، اما 
چون چند ساعتي گذشته و خبري از او نشده، نگران 
شــده و به آنجا رفته و پس از ورود به خانه با جســد 
خونين او در سالن پذيرايي مواجه شده بود. بررسي ها 
حكايت از اين داشت كه قتل از سوي يك آشنا رخ داده 
و كيف پول و گوشي موبايل دختر جوان سرقت شده 
بود. درحالي  كه كارآگاهــان اداره دهم پليس آگاهي 
تهران با دستور قاضي مصطفي واحدي، بازپرس جنايي 
تهران تحقيقات خــود را براي شناســايي عامل اين 
جنايت آغاز كرده بودند، روز يكشــنبه مرد جواني به 
اداره پليس رفت و به قتل دختر جوان اعتراف كرد. او 
دوست مقتول بود كه مي گفت در درگيري با وي دست 
به جنايت زده و در اين مدت يك شــب خواب راحت 
نداشته و به شدت عذاب وجدان داشته است تا اينكه 

تصميم گرفته خود را معرفي كند. 

ماجراي قرض 10ميليوني 
متهم به قتل 35ســاله و متاهل اســت. او مي گويد 
حدود يك ماه قبل با مقتول آشنا شده بود و روز حادثه 

درخواست 10ميليون تومان پول از او كرده بود و بر سر 
همين با يكديگر درگير شده بودند.

چه شد كه درگيري شما به قتل ختم شد؟
من نمي خواستم او را به قتل برسانم اما پريسا تهديدم 
كرد. گفت اگر 10 ميليون به او پول ندهم عكسي كه از 

من دارد را به همسرم نشان مي دهد.
چند وقت از آشنايي تان مي گذشت؟

حدود يك ماه قبل با او آشــنا شدم. آشنايي ما مربوط 
به مسائل كاري بود. او در يك مغازه كار مي كرد و من 
براي خريد به آنجا مي رفتم. وقتي متوجه شــد كه در 
يك توليدي لباس كار مي كنم پيشنهاد داد تا برايش 
تعدادي تي شــرت ببرم. گاهي در واتساپ به من پيام 

مي داد. من به او گفته بودم كه متاهلم و فرزند دارم.
از روز حادثه بگو؟

صبح روز حادثه از من خواست تا او را به مقابل خانه اي 
كه تازه خريده برسانم. من هم همراه او رفتم و بعد اصرار 
كرد كه به داخل آپارتمان بروم و آنجا را ببينم. من هم 
رفتم و بعد گفت به خاطر خريد خانه حدود 100ميليون 
تومان بدهكار شده است. يكي از طلبكاران دوستش 
بود كه 20ميليون تومان پولش را مي خواست. پريسا 
هم شــرايط برگرداندن پولش را نداشــت. او از من 
خواســت تا به او پول قرض بدهم. گفتم ندارم. گفت 
حداقل 10ميليون تومان برايش جور كنم. بحث مان 
شد و تهديدم كرد كه عكسم را براي همسرم مي فرستد 
و همين باعث شد تا كنترلم را از دست بدهم و با ضربات 
چاقو جانش را بگيرم. بعد از قتل هم فقط موبايلش را 
برداشتم نه كيف پولش را. موبايل را هم به خاطر عكس 
شخصي كه از من داشت و پيام هايي كه رد و بدل شده 
بود با خودم بردم. اما از آن روز به بعد به شــدت عذاب 

وجدان دارم.

متهم به دليل عذاب وجدان خود را به پليس معرفي كرد

افشاي راز قتل دختر جوان در خانه نو
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سریال

يازدهمينتحركمردگان
 تازه ترین فصل سریال پرطرفدار 

»مردگان متحرك«، از به زودی پخش خواهد شد 

تریلر)پيش نمایش سریال( كامل فصل 
یازدهم و پایاني »مــردگان متحرك« 
در جریان رویدادي در »كاميك كان« 
شهر سن دیگو به نمایش در آمد. فصل پایاني این سریال قرار است 
در قالب 3بخش مجزا پخش شود. پيش تر اعالم شده بود كه فصل 
یازدهم سریال بزرگ و موفقيت آميز مردگان متحرك قرار است در 
22 آگوست)31مرداد( پخش شــود. البته قرار است كه 8قسمت 
اول این فصل، كه به گفته »اسكات گيمپل« مسئول محتواي این 
سریال، گستره و مقياسي كه هواداران از مردگان متحرك انتظار 
دارند را دربر خواهد داشــت، یك هفته قبل از انتشــار رسمي آن 
از طریق »اي ام ســي پالس« انتشــار یابد. فصل یازدهم مردگان 
متحرك در مجموع شــامل 3بخش 8قسمتي اســت و در كل در 
24قسمت پخش خواهد شــد. البته بخش هاي دوم و سوم فصل 
پایاني مردگان متحرك قرار است در سال2022 انتشار یابند. البته 
تاریخ دقيقي هنوز براي پخش دو قســمت آخر این سریال اعالم 
نشده است. »نورمن ریداس«، »مليسا مك براید«، »الورن كوهان«، 
»كریستيان ســراتوس«، »جاش مك  درميت«، »ست گيليام« و 
»جفري دین مورگان« از بازیگران قدیمي تر این سریال هستند كه 
در كنار بازیگران جدیدي نظير »الیال رابينز«، »جاش هميلتون«، 
»ریچي كاســتر« و »مارگوت بين«ایفاي نقش مي كند. ســریال 
مردگان متحرك ازجمله ســریال هاي پرطرفدار در ميان جوانان 
ایراني است كه فصل هایي از آن در شبكه نمایش خانگي، سایت ها 
و پلتفرم هاي اینترنتي مرتبط با نمایش فيلم در داخل كشور، نيز 
در دسترس عالقه مندان به سریال هاي ترسناك و هيجان انگيز با 
محوریت داستان زامبي ها)مردگان متحرك(قرار دارد. پخش این 
مجموعه از 31 اكتبر 2010)9آبان 1389( از شبكه »اي ام سي« 
در آمریكا آغاز شده و تاكنون 10فصل از آن پخش شده كه فصل 

یازدهم، آخرین فصل این سریال تلویزیوني است.

آرشنهاوندي
مترجم

تعطيلي ها، دشمن تئاتر خصوصي تهران
تماشاخانه ها بدون حمایت رها شده اند

نيمه تير ماه، با اعالم ستاد 
مقابله بــا كرونــا 2هفته 
تعطيلي براي تئاتر و سينما 
و دیگر مشاغل اعالم شد و از 6 روز گذشته نيز تعطيلي كامل 
به دليل قرنطينه پایتخت اعالم شد؛ اما در 2هفته ابتدایي 
تنها مركزي كه فعاليت خود را تعطيل كرد سالن هاي تئاتر 
بودند و مابقــي همچنان فعاليت خود را داشــتند. در این 
ميان برخي از تماشاخانه هاي خصوصي با توجه به وضعيت 
موجود تصميم گرفتند كه چراغ ســالن خود را روشن نگه 
دارند. یكي از آنها تماشاخانه استاد جمشيد مشایخي بود. 
شاهين چگيني در ســالن خود نمایش »خداي كشتار« را 
اجرا كرده و مي كند. نمایشي كه یاسمينا رضا آن را نوشته 
اســت. چگيني مي گوید: »در 2 هفتــه اول اعالم تعطيلي 
فقط مركز هنرهاي نمایشي فورا ســالن ها را تعطيل كرد 
درحالي كه سينماداران فعاليتشان را ادامه دادند و به نظرم با 
تعطيلي تئاتر قرار نيست همه  چيز سر جاي اول بازگردد. به 

همين دليل تصميم گرفتم نمایش را در همين 2هفته 
اجرا كنم.« شــاهين چگيني، كارگردان تئاتر و 
مدیر یكي از تماشــاخانه هاي خصوصي اعالم 
عدد و رقم حمایت هاي 3 تا 5ميليون توماني را 
براي گروه هاي نمایشي یك بي احترامي بزرگ 

مي داند و به همشهري توضيح مي دهد: 
»وقتي اعالم مي شــود كه به خاطر 

وضعيت قرمز باید همه فعاليت ها 
تعطيل شــوند، نخستين جایي 

كه اعالم تعطيلي مي كند مركز هنرهاي نمایشــي اســت 
درحالي كه مابقي جاها همچنان فعال هســتند. به همين 
دليل در هفته های قبل من هم تماشاخانه را تعطيل نكردم 
و به اجراي خود ادامه دادم و این در حالي بود كه در تماسي 
كه از سوي مركز با من گرفته شد عنوان كردم اگر اماكن هم 
ایراد بگيرد خواهم گفت كه رستوران ها و دیگر مراكز فعال 
هستند و دليلي بر تعطيلي تماشاخانه وجود ندارد. همين 
مورد نيز باعث شــد برخي از تماشاخانه هاي خصوصي هم 
اعالم فعاليت كنند.«  وي ادامه مي دهد: »باتوجه به شرایط 
اعالم شده در 6 روزي كه همه ادارات تعطيل شد و با توجه 
به اعالم وضعيت قرمز تهران در 2هفته اي كه گذشــت، ما 
هم تصميم گرفتيم سالن هاي تئاتر را تعطيل كنيم اما واقعا 
نمي دانم دليل این نوع تعطيلي ها چيست وقتي كه مشكلي 

را حل نمي كند.«
مدیر تماشاخانه مشایخي درباره حمایت هاي مركز هنرهاي 
نمایشي هم مي گوید: »شاید برخي از گروه ها كمك هزینه 
دریافت كرده باشند اما مقدار این كمك هزینه واقعا جاي 
سؤال دارد. زماني مركز عنوان كرد كه 70درصد از 
هزینه هاي صندلي هاي خالي را كه براي اجراي 
پروتكل بوده و بليت فروشي هم نبوده  مي پردازد 
اما فعال خبري نيســت. در تئاتر این حمایت ها 
دردي را دوا نمي كنــد. هزینه ها آنقدر 
سرســام آور و وضعيت تئاتر آنقدر 
خراب اســت كــه حمایت هاي 

مقطعي كاري از پيش نمي برد.«

به رغم اینكه در هفته هاي اخير خيز پنجم 
كرونا بر تعداد قربانيانش افزوده، »دیناميت« 
ســاخته مســعود اطيابي موفق شد كه در 
گيشه آتش بازي راه بيندازد و در این اوضاع و 
احوال كه دل و دماغي براي سينما رفتن باقي 
نمانده، بيش از 5ميليارد تومان فروش داشته 
باشد. به این مبلغ باید بودجه حمایتي اي را 
كه درنظر گرفته شــده افزود. پيش تر مقرر 
شــده بود به فيلم هایي بــا قابليت جذب 
مخاطب پــس از آنكه فروششــان از مبلغ 
2ميليــارد تومان عبور كــرد، یك ميليارد 
تومان پرداخت شود و پس از فروش5ميليارد 
تومان، یك و نيم ميليــارد تومان دیگر )در 
مجموع 2و نيم ميليارد تومان( پرداخت شود. 
حاال با عبور »دیناميــت« از مرز 5ميليارد 
تومان، بودجه حمایتــي 2و نيم ميلياردي 
به آن تعلــق مي گيرد. فــروش قابل قبول 
»دیناميت« در زمان اوج كرونا نشان دهنده 
2نكته است؛ اول اینكه مردم از طوالني شدن 
مدت زمان كرونــا و اعمال محدودیت ها به 
تنگ آمده اند و دیگر براي رعایت پروتكل هاي 
بهداشتي انگيزه و مراقبت الزم را ندارند. در 
یك سال و اندي گذشــته كه كرونا مشغول 
جوالن دادن در كشــور بود، ســينمادارها 
معموال از نبود تماشــاگر گله مي كردند، اما 
حاال به رغم شدت گرفتن كرونا، مردم دیگر 
واهمه اي ندارند از اینكه به ســينما بروند و 
سالمتي شان را با دیدن فيلم در سالن سينما 
تاخت بزنند. دومين نكته بــه نياز اكران به 

فيلم هایــي برمي گردد كــه توانایي جذب 
مخاطب را داشته باشند. بعد از »دیناميت«، 
تعــدادي از فيلم ها متقاضي اكران شــدند 
كه از ميان آنها 3فيلــم »مدیترانه« )هادي 
حاجتمند(، »ســياه باز« )حميد همتي( و 
»قصه عشق پدرم«  )محمدرضا ورزي( چند 
روزي است كه اكران شده اند، اما بعيد است 
كه هيچ یك از این فيلم ها بتوانند موفقيت 
 »دیناميــت« را در گيشــه تكــرار كنند. 
مهدي نيك آئين، مدیر ســينما »سپيده« 
تهران، درباره اكــران فيلم هایي كه بتواند 
مخاطب را به ســينما بكشاند به مهر گفت: 
»تجربه اكران »دیناميــت« ثابت كرد، اگر 
فيلم جذابي روي پرده سينماها باشد، مردم 
با رعایــت پروتكل ها، حاضر بــه حضور در 
سالن ها هستند، اما متأســفانه هم اكنون 
تنها فيلمي كه چنين ظرفيتي ایجاد كرده 
»دیناميت« اســت. منتظر هستيم ببينيم 
در ادامه چه تصميماتي براي چرخه اكران 
گرفته مي شــود و چه فيلم هاي تازه اي پاي 
كار مي آیند. شاید الزم باشد برخي فيلم هاي 
دیگر هم فداكاري كنند تا گيشه سينماها 
تكاني بخورد. كمااینكه وزارت ارشاد هم باید 
حمایت بيشتري از فيلم هاي اكران شده در 
این شرایط داشته باشــد.« اكران هيچ یك 
از 3فيلم »مدیترانه«، »ســياه باز« و »قصه 
عشــق پدرم« نه تنها فداكاري نيست، بلكه 
مصداق بارز روغن ریخته را نــذر امامزاده 
كردن اســت. نگاهي به گروه بازیگران این 
3 فيلم نشــان مي دهد كه هيچ یك از آنها 
نمي تواند جذابيتي براي اكران ایجاد كند كه 

سينما تكاني بخورد و گيشه اش رونقي بگيرد. 
حضور پوریا پورســرخ، مهراوه شریفي نيا و 
بهرنگ علوي در »مدیترانه« تركيبي نيست 
كه بتواند گروه وسيعي از تماشاگران را قانع 
سازد كه سالمت شــان را براي دیدن بازي 
این بازیگران به خطر بيندازند. پوریا پورسرخ 
و مهراوه شریفي نيا در بهترین حالت، بازیگر 
سریال هاي معمولي تلویزیون هستند و تا به 
حال باعث موفقيت هيچ فيلمي در گيشــه 

نشده اند.
 »قصه عشق پدرم« با حضور مصطفي زماني، 
مرحوم چنگيز جليلوند، بهنوش طباطبایي و 
محمدرضا و مهراوه شریفي نيا، فيلمي است 
محصول سال1390 كه بعيد به نظر مي رسد 
بتواند به اكران رونق دهــد؛ خصوصا در این 
روزها كه جامعه ایران نســبت به پدیده هاي 
مختلف با سختگيري قضاوت مي كند، فيلمي 
از محمدرضا ورزي - كه كارنامه ناموفقي در 
ساخت سریال هایي از تاریخ معاصر ایران دارد 
- از این نقدها در امان نخواهد بود. »سياه باز« 
هم با بازي سام قریبيان، شاهد احمدلو، افسانه 
بایگان و آتيال پسياني دستش خالي تر از آن 
است كه اميدي به فروش داشته باشد. براي 
رونق اكران، اول واكســن و بعــد فيلم هایي 
جذاب براي گيشــه نياز است. البته فراموش 
نكنيم كه موفقيت فيلمي مثل »دیناميت« 
كه فيلمنامه اش بــر موقعيت هایي تكراري 
استوار است، افشــاگر این واقعيت است كه 
سطح سليقه نازل تماشاگران سينماي ایران، 
تهيه  كنندگان را به موفقيت هر فيلم ضعيفي 

در گيشه اميدوار مي كند.

فيلم هاي جدیدي كه اكران شده اند براي تماشاگر جذاب نيستند
اميدهاي وافر، سليقه هاي نازل 
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سياوشفالحپور
خبرنگار

كيوسك

 به فاصله يك هفته پس از 
استعفاي ســعد حريري، گزارش1

پارلمــان لبنــان نجيب 
ميقاتي را به عنوان مأمور جديد تشكيل 
كابينه به دولت معرفي كــرد. مجموعه 
نخست وزيران سابق لبنان روز يكشنبه نام 
ميقاتي را به عنوان گزينه مورد تأييد خود، 
پــس از كناره گيري حريــري در اختيار 

پارلمان قرار داده بودند.
حريري، رهبر حزب المستقبل )مهم ترين 
حزب اهل سنت لبنان( همزمان با تقديم 
پيام نخســت وزيران ســابق به روساي 
جمهــور و پارلمان گفت: پافشــاري بر 
مواضع سياسي در شرايط كنوني لبنان 
جايز نيســت. به رغم اصرار طرف مقابل 
بر وقت كشي در شــرايط بحراني، ما نام 
ميقاتي را به عنوان سياســتمداري توانا 
بــراي عبور از بحــران تقديــم پارلمان 
مي كنيم. به موازات طرح نام ميقاتي در 
سطح رســانه ها، ارزش دالر در بازارهاي 
لبنان بيش از 4هزار لير كاهش پيدا كرد 
و به كمتر از 18هزار لير رســيد. شبكه 
الجديد، اين رخداد را نشــانه اي مثبت از 
نگاه بازار و بدنه جامعه به نخست وزيري 
ميقاتي توصيف كرده است. در عين حال، 
قيمت هيچ يك از كاالهايي كه با افزايش 
نرخ دالر گران شــده بود بــه حالت قبل 

بازنگشته است.
بســياري اميد دارند نجيــب ميقاتي با 
تشكيل ســريع دولت، دســت كم روند 
فروپاشي فعلي در لبنان را متوقف كرده 
و در مراحل بعد، گام هاي اساســي براي 
بهبود وضعيت معيشــتي مردم در اين 
كشور بردارد. با اين حال بايد توجه داشت 
كه موافقت پارلمان با يــك گزينه لزوما 

به معناي تشــكيل دولت نيســت. پيش 
از اين نيــز پارلمان لبنان بــا 65رأي به 
نخست وزيري ســعد حريري رأي مثبت 
داده بود اما او سرانجام پس از گذشت 9 ماه 
به دليل بي نتيجه مانــدن رايزني ها براي 
تشكيل كابينه از رياســت دولت جديد 

استعفا داد.
شــبكه الجديد به نقل از يك منبع آگاه 
مدعي شده، ميقاتي در جريان مذاكرات 
خود با نبيه بري، رئيــس پارلمان و رهبر 
جنبش شيعي امل وعده داده درصورت 
بي نتيجه ماندن رايزني ها براي تشــكيل 
دولت پس از گذشــت يك  ماه اســتعفا 
خواهــد داد. مهم تريــن ماموريت هاي 
پيش روي دولت جديــد لبنان، تكميل 
مذاكرات بــا صنــدوق بين المللي پول، 
دريافــت وام هاي جديد، اجــراي برنامه 
رياضت اقتصادي مــورد تأييد صندوق و 
البته زمينه سازي  براي برگزاري انتخابات 
پارلماني در سال آينده است؛ انتخاباتي 
كه مي تواند موازنه قدرت در اين كشــور 

را بر هم بزند.

مواضعاحزابدرپارلمان
مهم تريــن حاميــان نجيــب ميقاتي در 
رأي گيري روز گذشته، 2 حزب المستقبل 
)ســعد حريري( و امل )نبيه بري( بودند. 
اگرچه انتظار مي رفت حزب اهلل لبنان تنها 
به عدم مخالفت با ميقاتي بســنده كرده و 
وارد مجموعه حاميان وي نشود، اما موضع 
احزاب مسيحي باعث شــد تا فراكسيون 
وفاي به مقاومت )وابسته به حزب اهلل( نيز 
رسما از نخست وزيري ميقاتي حمايت كند. 
به اين ترتيب بدنه رأي اصلي ميقاتي با تكيه 
بر3حزب يادشــده و برخي مجموعه هاي 

محدود و مستقل در پارلمان شكل گرفت.
در مقابل، حزب قوات به رهبري ســمير 
جعجع كه تالش مي كند با دور شــدن از 

احزاب سياســي، پايگاهي اجتماعي در 
ميان بدنه معتــرض جامعه لبنان را براي 
خود مهيا كند در رأي گيري روز گذشته، 
شركت نكرد. پيش از اين برخي رسانه ها 
مدعي شده بودند حزب قوات، نواف سالم، 
نماينده لبنان در سازمان ملل را به عنوان 
رقيب ميقاتي در رأي گيري پارلمان معرفي 
خواهد كرد اما ســمير جعجع با تكذيب 
اين خبر گفت: ما احــزاب و دولت فعلي 
لبنان را شايســته اداره كشور نمي دانيم 
و بر اين اســاس از ورود به فرايند انتخاب 

نخست وزيري خودداري مي كنيم.
اما مهم تريــن بخــش از رأي گيري روز 
گذشــته پارلمان لبنان به موضع حزب 
جريان آزاد ملي به رهبري جبران باسيل 
)داماد ميشل عون( برمي گردد. اين حزب 
مهم ترين متحد مسيحي حزب اهلل و يكي 
از سه ضلع ائتالف 8مارس، مقابل ائتالف 
14مارس )نزديك به آمريكا و عربستان( 
شناخته مي شــود. با وجود اين، موضع 
جريان آزاد ملي همســو با متحدان خود 
)حزب اهلل و امل( نبود. اين حزب ابتدا روز 
يكشنبه اعالم كرد كه به نشانه مخالفت 
با نخســت وزيري ميقاتي، نواف سالم را 
به عنوان گزينه مورد تأييد خود به پارلمان 
معرفي مي كند. اما سرانجام روز گذشته، 
نمايندگان فراكســيون جريان آزاد ملي 
تصميم گرفتند به هيچ يك از گزينه هاي 
مطرح شده، ازجمله نجيب ميقاتي رأي 

مثبت ندهند.

تكرارسرنوشتحريري؟
با توجه به 9 ماه زماني كه از سوي حريري 
براي تشــكيل دولت هــدر رفت، فرصت 
چنداني پيــش روي ميقاتي وجود ندارد. 
بــدون شــك مهم ترين دليل شكســت 
حريــري، مخالفــت قاطع عربســتان با 
بازگشــت او به رياســت دولت بود. اين 
كشــور كه همواره مهم ترين حامي حزب 
المســتقبل و خاندان حريــري بوده طي 
ســال هاي اخير و مشــخصا پس از روي 
كار آمدن محمد بن ســلمان رفتار خود را 
تغيير داده اســت. قطع شدن كمك هاي 
مالي به شركت اوجيه )متعلق به خانواده 
حريري(، بازداشت چند روزه سعد حريري 
در ريــاض و اخيــرا مخالفت با تشــكيل 
دولت به رياســت او، مهم ترين نشانه هاي 
چرخش عربســتان در لبنان به حســاب 
مي آيد. ســعودي ها متحدان لبناني خود 
را ناتوان از مقابله با حــزب اهلل مي دانند و 
بر اين اساس، حمايت هاي سابق خود را از 
آنان دريغ كرده اند. به گفته سفير سعودي 
در لبنان، شرط از سرگيري حمايت هاي 
سياسي و مالي سعودي ها براي اين كشور، 
خروج حزب اهلل از دولت و خلع سالح اين 
گروه اســت. اگرچه موضع ســعودي در 
 اين زمينه تغيير چشــمگيري نداشته اما 
برخي سياســتمداران لبنانــي نظير وئام 
وهاب معتقدند افزايش فشارهاي فرانسه و 
آمريكا براي تشكيل دولت در لبنان ممكن 
است موضع عربستان را تحت الشعاع  خود 

قرار دهد. دومين مانع تشــكيل دولت به 
رياست حريري، مخالفت رئيس جمهور و 
يا به طور دقيق تر، جبران باسيل با تركيب 
كابينه مورد نظر او بود. باســيل به عنوان 
داماد رئيس جمهور و رهبر مهم ترين حزب 
مســيحي لبنان اصــرار دارد وزارت هاي 
دادگستري و كشور در دولت جديد را در 
اختيار داشته باشد. گفته مي شود علت اين 
اصرار، تمايل وي به رياســت جمهوري در 
دور آينده است. پافشاري وي بر اين مطالبه 
و اصرار حريري بر حفــظ تركيب كابينه 
مورد نظر خود باعث شــد تــالش  او براي 
تشــكيل دولت بي نتيجه بماند. درصورت 
عدم موفقيت ميقاتي در عبــور از اين دو 
چالش، بدون شــك او نيز به سرنوشــت 

حريري دچار خواهد شد.

 تشكيل دولت جديد لبنان به رياست نجيب ميقاتي مي تواند 
روند فروپاشي اقتصادي و اجتماعي در اين كشور را متوقف كند

 روزنه اميد 
براي نجات لبنان

لندنقصدداردچينراازقرارداد20ميلياردپوندي
ساختيكنيروگاههستهايدرشرقانگليس
اخراجكند.فايننشالتايمزهمزمانباافشاياين
خبرنوشتهكهدولتانگليسهمچونآمريكا،در
حالافزايشفشارهابهچيناست.قراردادساخت
ايننيروگاهدرسال2015ميان2كشورامضاشدو

چينبهاينتصميماعتراضكردهاست.

روزنامهوالاستريتژورنال]آمريكا[

روزنامهفايننشالتايمز]انگليس[

آتشبهجانجنگلهايكاليفرنيا

دعوايهستهايانگليسوچين

آتشبارديگرجنگلهايايالتكاليفرنيادرغرب
آمريكارادربرگرفتهاست.آتشسوزيدرچندين
منطقهاز2هفتهقبلآغازشدهوبههمپيوستگي
آتشهايكوچكتر،بهبحرانيبزرگبراياين

ايالتتبديلشدهاست.

جهان نما

افزايش47درصدي
تلفاتغيرنظامياندرافغانستان

تازه ترين گزارش دفتر نمايندگي سياسي سازمان ملل در افغانستان )يوناما( 
از افزايش 47درصدي تلفات در ميان غيرنظاميان در اين كشور طي 6 ماه 

نخست سال2021 در مقايسه با سال گذشته ميالدي حكايت دارد.
در اين گزارش آمده كه طي 6 ماه گذشته 5هزارو183نفر از مردم افغانستان 
قرباني درگيري ها شــده اند كه از اين ميان هزار و659نفر كشته و 3هزار 
و254نفر زخمي شده اند. اين گزارش همچنين نشان مي دهد كه حدود 
نيمي از اين تلفات مربوط به 2 ماه گذشته است؛ 2ماهي كه حمالت طالبان 
به شهرها و روستاها در نقاط مختلف افغانستان افزايش يافته و در نتيجه 
آتش جنگ در اين كشور شعله ورتر شــده است. براساس گزارش يوناما، 
783نفر طي 2 ماه كشته شده اند؛ به عبارت ديگر هر روز 13نفر. اين رقم، 
بيشترين ميزان تلفات در جنگ افغانســتان طي 12سال گذشته است. 
طبق اطالعات منتشر شده در اين گزارش، 39درصد از غيرنظامياني كه 
طي 6 ماه گذشته در افغانستان كشته شده اند، قرباني حمالت نيروهاي 
طالبان بوده اند. 9درصد توسط داعش، 16درصد توسط ساير گروه هاي 
مخالف دولت و 23درصد هم توسط نيروهاي دولتي افغانستان و 11درصد 
هم در تبادل آتش ميان طرف هاي درگير كشته شده اند. سازمان ملل با 
هشدار به دو طرف درگيري، از آنها خواســته است تا هر چه زودتر بر سر 
اجراي يك آتش بس فراگير توافق كنند. با اين حال، خبري از آتش بس 
نيست و گروه هاي مذاكره كننده در دوحه همچنان مشغول بحث بر سر 
شيوه كار مذاكرات هستند. از سوي ديگر، درگيري ها در مناطق مختلف 
افغانستان، به خصوص در استان هاي شمالي و شرقي، شديدتر از روزهاي 
قبل ادامه دارد. طالبان توانسته كنترل خود بر بيش از نيمي از شهرهاي 
افغانســتان را تثبيت كند. تمركز نيروهاي دولتي بر تامين امنيت مراكز 
استان ها و آزادسازي شــهرهاي مرزي و گذرگاه هاي مرزي بوده است. با 
ادامه پيشروي هاي طالبان، فرمانده ارشد آمريكا در منطقه ديروز اعالم 
كرد كه با وجود خروج نيروهاي اين كشــور از افغانستان، حمالت هوايي 
ارتش آمريكا در حمايت از نيروهاي افغان عليه طالبان ادامه خواهد يافت. 
ژنرال كنت مكنزي كه به تازگي به اين سمت منصوب شده، پيش از اين 
در مورد ضرورت حمايت از ارتش افغانستان و احتمال فروپاشي اين نيرو 
هشدار داده بود. طالبان ادامه حمالت هوايي آمريكا را نقض توافق صلح 

سال گذشته خوانده است.

اعتراض به واكسن و قرنطينه در 2سوي دنيا 

همزمان با اوج گيري دوباره كرونا در سراسر 
جهان، مردم در استراليا، فرانسه،  انگليس و گزارش2

ايتاليا بــه اعمــال محدوديت هاي جديد 
اعتراض كرده  و گفته اند كه اين كار آزادي شان را محدود 

مي كند.
به گزارش الجزيره،  اين اعتراض هاي خياباني، در فرانسه 
به خشونت كشــيده شــده و پليس براي متفرق كردن 
معترضان در پاريس، از ماشين آبپاش استفاده كرده است.
در اين كشور، معترضان بيش از 160هزار نفر بودند و در 
شهرهاي مختلف اين كشور عليه طرح پاسپورت سالمت 
امانوئل مكرون به خيابان ها ريختند. اين طرح، دسترسي 
افرادي كه واكســن نزده اند را به مكان هــاي عمومي و 

رستوران ها به شدت محدود مي كند.
معترضان در فرانســه، فرياد »آزادي،  آزادي« سر دادند و 

مكرون را ظالم خواندند.
در ايتاليا هم طرح مشابهي با مخالفت گسترده مواجه شده 
است و مخالفان طرح كه »پاسپورت سبز« نام دارد، در رم، 
ناپل و تورين خواســتار »آزادي« شدند و شعار »مرگ بر 

ديكتاتور« سر دادند.
براســاس اين طرح، تنها افرادي مي توانند از ماه آينده در 
اين شرايط به رستوران و سينما و ديگر مكان هاي سربسته 
بروند كه پاسپورت سبز داشــته باشند. اين پاسپورت،  به 
افرادي داده مي شود كه واكسن زده باشند. در اعتراض ها 

در ايتاليا، بسياري حتي ماسك هم نزده بودند.
موج اعترا ض ها به لندن هم رسيده است و هزاران نفر،  در 
اعتراض به چيزي كه آن را حذف آزادي هاي مدني خود 

مي خوانند، تجمع كردند.
آنها معتقدند كه اپليكيشن رديابي، حركات آنها را محدود 
مي كنــد. اين اپليكيشــن، طي يك هفته بــه 600هزار 
بريتانيايي گفته است كه خودشان را ايزوله كنند. لندني ها 
در حالي به خيابان ها ريخته اند كه يك هفته پيش، بخش 

اعظم محدوديت هاي كرونايي لغو شده است.
در آن سوي دنيا، ســيدني بزرگ ترين شهر استراليا هم 
شاهد اعتراض هاي فراگيري بوده است. پليس، تعدادي از 
معترضان را به خاطر حضور در راهپيمايي غيرمجاز در شهر 
دستگير كرده است. تصاويري هم از زد و خورد بين دوطرف 

منتشر شده است. برگزاركنندگان اين راهپيمايي، نام آن 
را »تظاهرات آزادي« گذاشته بودند. شركت كنندگان در 
اين راهپيمايي، پالكاردهايي در دست داشتند كه روي آنها 

نوشته بود »استراليا بيدار شو«.
هايدلي الرسون، استاد مردم شناسي در دانشگاه پزشكي 
لندن،  مي گويد: در شرايطي كه دنيا آن را تجربه مي كند، 
استفاده از پاسپورت ســالمت، »منطقي« است. او گفته 
است: »واكسن زدن، به آنها كه معتقدند اجبار به اين كار 

نقض آزادي شان است،  آزادي هاي متفاوتي مي دهد.«
گابريل اسكالي، استاد بهداشت عامه در دانشگاه بريستول 
هم معتقد اســت كه اين اعتراض ها، چيز جديدي نيست 
و هربار كــه اقدامــات محدود كننــده در همه گيري ها 
اعمال مي شــود، بخشــي از جامعه ناراحت مي شــوند؛ 
»اين تظاهرات  ها نسبتا كوچك هســتند. در تمام طول 
همه گيري،  ما شاهد اين بوده ايم كه گروه هاي كوچكي از 
مردم به خيابان ها آمده اند تا اعتراض خود را به چيزهاي 
مختلف نشــان دهند. برخي معتقدند كه ويروسي وجود 
ندارد. برخي فكر مي كنند اعالم وضعيت همه گيري، يك 

توطئه است. اينها اصال مســئله جديدي نيست. در طول 
تاريخ، واكسن زدن مخالفان زيادي داشته است.« 

به گزارش دويچه وله ، اعتراض هــا در هفته هاي اخير به 
اين دليل اوج گرفته است كه دولت هاي اروپايي، فشار را 
بر افرادي كه نمي خواهند واكسن بزنند افزايش داده اند. 
برخالف بيشتر كشورهاي دنيا كه كمبود واكسن معضل 
اصلي شان است، در اروپا و آمريكاي شمالي، مشكل بزرگ 

دولت ها اين است كه بخشي از جامعه، نه تنها حاضر نيست 
واكسن بزند كه ســختگيري دولت بر افراد واكسن نزده را 

هم نقض آزادي فردي مي پندارد.
اين سختگيري ها در هيچ كجا به اندازه فرانسه نبوده است، 
جايي كه انتشار ويروس كرونا در هفته هاي اخير دوباره اوج 
گرفته است و دولت به همين خاطر، تزريق واكسن براي 

كاركنان بخش بهداشت و درمان را اجباري كرده است.

 مكرون، رئيس جمهور فرانســه به شــدت از اين طرح
 دفاع كرده و گفته اســت هركس در بخش بهداشت 
و درمان نمي خواهد واكســن بزند، مي تواند اســتعفا 

بدهد و برود.
در ايتاليا هم ماريو دراگي، نخست وزير از طرح پاسپورت 
سبز دفاع كرده. دولت گفته است اين قانون، به خصوص 
حاال كه گونه دلتا در حال اوج گيري است، بايد با جديت 
بيشتري پيگيري شــود. دراگي گفته است: »گونه دلتا از 
ديگر گونه ها خطرناك تر است. پاســپورت سبز به ما اين 
امكان را مي دهد كه اقتصاد را تعطيل نكنيم. بدون واكسن، 

همه  چيز بايد دوباره تعطيل شود.«
در استراليا، مشــكل اصلي مردم، اعمال دوباره قرنطينه 
اســت؛ موارد ابتالي جديد، در يك هفته گذشته 2بار در 
استراليا ركورد زده است و به خاطر اوج گيري كرونا، سيدني 
بيش از 4هفته پيش دوباره وارد قرنطينه شــده اســت. 
در ملبورن هم وضعيت مشــابه، مردم را به تنگ آورده و 
همچون سيدني، مردم در اين شهر هم به خيابان ها ريخته  

و عليه محدوديت هاي جديد شعار داده اند.
آنها دولت را متهــم مي كنند كه از شــرايط همه گيري 
سوءاستفاده مي كند تا مردم را بيش از گذشته كنترل كند. 
مقامات اســتراليايي گفته اند براي حفظ سالمت عمومي 

جامعه، چاره اي جز اعمال قرنطينه ندارند.
واكسيناسيون در اســتراليا، طبق برنامه پيش نرفته و تا 
جمعه، تنها 15.4درصد جمعيت باالي 16ســال در اين 

كشور هردو دوز واكسن خود را دريافت كرده بودند.

 ده ها هزار نفر در اروپا و استراليا به خيابا ن ها ريخته و عليه محدوديت هاي وضع شده 
به خاطر كرونا و واكسيناسيون اجباري شعار داده اند
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مادربــزرگ و پدربزرگ  نگارنده هميشه نماد 2 مهدياگلمحمدي
رويكرد تربيتي در جامعه كوچك ما يعني خانواده بودند. 
ما نــوه و نتيجه ها به محــض اينكه دســت از پا خطا 
مي كرديم پدربزرگ بعد از چند چشم غره و غرولند يك 
ابرو را باال مي انداخت و رو به مــا مي گفت: » آدم باس 
خودش عاقل باشه« و هنوز كالمش منعقد نشده بود كه 
مادربزرگ از باالي عينكي كه هر لحظه منتظر بوديم از 
نوك بيني اش بيفتد به مادرم نگاه مي كرد و مي گفت: 
»بچه عزيزه با تربيتش عزيزتر« كه يعني اينها گناهي 

ندارند تو بايد اين سرتق ها را جمع و جورشون كني.
اين 2 رويكرد متفــاوت تربيتي و رفتاري اين روز ها در 
جامعه بزرگ تري به نام ايران هم ديده مي شود. در دوره 
كرونا مردم و مسئوالن به صورت پينگ پنگي مدام توپ 

را در زمين حريف انداختند. دولت پيرو نظريه پدربزرگ 
بر اين باور بود كه آدم )در اين مورد خاص مردم( بايد 
خودش عاقل باشد و مردم هم پيرو نظريه مادربزرگ، 
نبود امكانات و اعمال قوانيــن كاربردي دولت را عامل 
شيوع كرونا دانسته و بر اين باور بودند كه نظارت درست 

و درماني از سمت مسئوالن ديده نمي شود.
در چند روز گذشته اما سينما با اكران فيلم »بوتاكس« 
زيباتر شد و كنسرت هاي موسيقي هم با دستگاه هاي 
ليزر جديد خوش آب و  رنگ تر خواهند شد؛ اما پرسش 
اينجاست كه ما به عنوان مخاطب هنر هفتم و هنر اول، 
هنگام حضور در ســالن هاي ســينما و موسيقي بايد 
منتظر قوانين بازدارنده باشــيم يــا اينكه خودمان به 
تنهايي آنها را رعايت كنيم؟ براي پاسخ به اين پرسش 
ابتدا ســري به فلسفه و ســپس به رويداد هاي دنياي 

موســيقي و ســينماي جهان مي زنيم. به قول يوهان 
فيشــته فيلســوف آلماني هر تز )برنهاد( و آنتي تزي 
)برابرنهاد( مي تواند منتج به سنتزي )هم نهاد( كاربردي 
شــود. در اين مورد خاص، يعني باز بودن سينما ها ما 
به عنوان مخاطب بايد عاقل باشــيم، دولتمردان بايد 
پيگير ارائه امكانات و نظارت بر قوانين باشــند و خود 
مســئوالن ســينما ها و كنســرت ها هم مي توانند در 
كنار اين دو عامل نقش آفريني كننــد. در نمونه هاي 
قابل ذكر خارجي اريك كلپتون، نوازنده و آهنگســاز 
راك، كنسرتش را به دليل رعايت نشدن پروتكل هاي 
بهداشتي خيلي بي رودربايستي تعطيل كرد. شان پن، 
بازيگر سرشــناس هاليوود هم به تنهايي فيلمبرداري 
سريال گاسليت را قطع كرد تا وقتي كه تمامي عوامل 

واكسن دريافت كنند.

تز  و آنتي تز كرونا
استان

مدیركل دفتر برنامه ریزی، 
فناوری و بودجه سازمان 

زمین شناسی و اكتشافات 
معدنی كشور گفته: 

۳۰ استان از ۳۱ استان 
كشور در معرض مخاطره 
فرونشست زمین قرار دارد 
و زمانی برای آزمون و خطای 
برنامه ریزی در حوزه ذخایر 
معدنی و مخاطرات طبیعی 
زمین شناختی نداریم. تنها 

استانی كه هنوز به طور 
جدی با این پدیده مواجه 

نشده گیالن است، هرچند 
این خطه نیز معضالت 

زیست محیطی خاص خود 
را دارد.
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سانتی متر
در تهران روزانه یك 

میلی متر و ساالنه ۳6سانتی 
متر فرو نشست زمین اتفاق 
می افتد، این میزان نشست 
در هیج  جای جهان تاكنون 
گزارش نشده است و تهران 
ركورددار فرونشست  زمین 

در دنیا به شمار می آید.

36

میلیارد
در استان تهران ساالنه 

حدود 4میلیارد مترمكعب 
آب از چاه ها برداشت 

می شود و حدود 5۰هزار 
حلقه چاه كه بیش از یك 

سوم آنها غیرمجاز هستند، 
در این استان وجود دارد.

4

در حالت عــادي، نماينده هاي مجلس 
انتخاب مي شوند تا حقوق مردم را از قوه 
مجريه، حكومت، خارجي ها، داخلي ها 
و... بگيرند نه اينكه مســتقيم خودشان 
»حقوق مــردم« را بگيرند يــا در واقع 
به جيب بزننــد. اما اين مــورد دوم اين 
نزديكي ها كه نــه! در اوگانــدا رخ داد. 
يعني نماينده هاي مجلس خيلي شيك 
و مجلســي در مجموع چيــزي معادل 
25ميليون يــورو وام گرفتنــد آن هم 
براي خريد خودرو. اين در حالي اســت 
كه هر انسان بينايي به محض اينكه نام 
كشور اوگاندا به گوش اش مي خورد، اگر 
تصوير كودكي را كه به  دليل سوءتغذيه 
شــكمش باال آمده تصــور نكند، حتما 
تصوير بزرگســالي را كه هيكلش مانند 
مغز مداد اســت تصور خواهد كرد. اين 
ورشكستگي اخالقي مجلس اوگاندا در 
حالي روي داد كه كوويد-19 هم زندگي 
بسياري را در اين كشور گرفته و مشغول 
يكه تازي است. به گزارش فرانس پرس، 
طي ماه هاي گذشته صدها دوز واكسن 
تقلبي در اوگاندا به شــهروندان تزريق 
شــده كه در برخي از ايــن تزريق هاي 
غيرقانوني ردپــاي دولتمردان هم ديده 
مي شود. نانا آنت، مدير يك نهاد مدافع 
حقوق بشــر در اوگاندا بــه خبرگزاري 
فرانســه گفت: »غيرقابل قبول است كه 
دولت، كاالهاي لوكسي را براي گروهي 
كوچك در پارلمان كه بيش از 30ميليون 
شــيلينگ )7هزار يورو( حقوق ماهانه 

دارند، خريداري كند.«

ورشكستگي 
اخالقي

عدد خبر

گرينويچ

حافظ

تو همچو صبحي و من شمع خلوت سحرم

تبسمي كن و جان بين كه چون همي سپرم

آب و آفتاب، كودكانه اي خاطره انگيز...   عكس: محمد عباس نژاد اول آخر

 سفر براي بازگشت
يكي از چيزهايي كه كرونا از ما گرفت،  سفر بود. مي رفتيم ســفر كه به خانه شيدااعتماد
برگرديم كه وقتي در خانه را باز مي كنيم همه  چيز در چشم هايمان 
نو شود. آن گوشه دنج خوشايند كنار پنجره را دوباره كشف كنيم. 
دوباره رد شــعاع نوري را كه مي تابد به ديوار بگيريم و برسيم به 
گلدان ها و گياه ها را از نو ببينيم. تا برگ هايشان را مثل نخستين 
بار لمس كنيم و ببينيم كه رنگ سبزشان چقدر با هم فرق دارد. 
دوباره آن ســكوت خوب خانه را تجربه كنيم؛ ســكوت وقتي كه 

چمدان را خالي كرده اي و همه  چيز را برگردانده اي سر جايش و 
نشسته اي روي مبل. كرونا ناگزير با محدود كردن زندگي جمعي 
و اجتماعي همراه بود. خانه شد آخرين و تنها پناه. خانه هميشه 
آخرين پناه بود اما بال پرواز ما را كرونا بســت. تا نتوانيم از خانه 
فاصله بگيريم و نتوانيم به ياد بياوريم كه »خانه« چيســت. اين 
روزها شده ايم مثل ماهيان نديده غير از آب. دنبال آب مي گرديم. 
دنبال حس خوبي كه گم شده. دنبال تجربه دوباره خانه هايي كه 
آنقدر احاطه مان كرده اند كه خسته ترين شده ايم. همه دلمان براي 
سفر تنگ شــده. مخصوصا براي زيباترين قسمت سفر كه همان 

برگشتن به خانه است.

مان

را كسي مي گفت كه يك دنيا غم به مريمساحلي دل كه سفره نيست، بازش كنم. اين 
دلش بود و هزار و يك تازيانــه از روزگار خورده بود. همين كه 
مي گفت دلش سفره نيســت، من در خيالم، ميان بطن چپ 
قلبش، ســفره اي چهل تكه مي ديدم. تكه پارچه هاي رنگي با 
بخيه هاي درشت به هم دوخته شده بودند و كاسه هاي سفالي 
لب پر و بشقاب هاي گل ســرخي كنار تنگ هاي بلور رويش 
نشسته بودند.  سفره  با هر پوم تاك قلب مي لرزيد و  وسط يك 
ور شدن كاسه  و بشقاب ها، يكي مي گفت: آدم اگر حرف نزند 

غمباد مي گيرد.
او كه مي گفت دلش سفره نيســت، حاال سال هاست عمرش 
را داده به شــما. اما اگر بود مي گفتم، كم نديدم آدم هايي كه 
سفره دلشان را پيش يكي كه گمان مي بردند نزديك است و 
دوست، باز كردند اما ديري نپاييد كه انگشت پشيماني به دندان 
گزيدند و باز كم نبودند آنها كه سنگ صبور بودند و اگر كسي 
سفره دلي در محضرشــان تكاند، دردي بر دردش نيفزودند. 
واقعيت اما اين است؛ عنان آنچه از درون ما به بيرون راه يافته 
ديگر رها شده است. عمر او كه مي گفت دلش سفره نيست، 
به دنيا نماند تا ببيند اين روزها آدم هايي هســتند كه سفره 
دل خويش را براي كرور كرور آدمي كه از آن سوي صفحات 

شيشه اي به تماشايشان نشسته اند، مي گشايند.  او حاال نيست 
اما اگر بود مي گفتم كاش مي شد سفره دل را ميان باد تكاند. 
دريا اگر نزديك باشد، مي شود راه بيفتيم و سفره هايمان را در 
خلوت ترين ساعات ساحل بتكانيم تا باد ال به الي پرواز مرغان 
دريايي، حرف هايمان را ببرد. اهل كوير هم كه باشيم، مي شود 
سفره دل را ميان شنزار تكاند تا حرف هايمان شب هنگام گره 
بخورند به نگاه ستاره ها؛ رودخانه ها و چاه ها هم هستند، حتي 
خيابان هاي شلوغ. مي شود در امتداد شلوغ ترين خيابان شهر 
راه افتاد و ميان صداي بوق و بوي لنت ترمزها آرام آرام سفره دل 
را تكاند و واژه واژه درد را به خياباني سپرد كه باران دير يا زود بر 

آن مي بارد و حرف ها را مي برد.

دغدغه

آنجا كه مي شود سفره دل را تكاند

كمتر كسي باور مي كرد روزي برسد كه براي خريد  چند قلم ميوه مجبور باشي حساب كتاب كني و ببيني فاطمهعباسي
پول باقيمانده در كارت اعتباري ات به اندازه هست يا نه، چون حاال ديگر خريد همين 
چند قلم ميوه مي تواند از درآمد يك روز يك كارگر هم بيشتر شود. عدد اتيكت قيمت 
ميوه هاي رنگ به رنگ تابستاني در ميوه فروشي ها روزبه روز باالتر مي رود و برخي از 
مردم فقط مي توانند نظاره گر باشند و عده اي هم براي اينكه بچه هايشان ميوه بخورند، 
ســراغ وانتي هايي كه ميوه مي فروشند مي روند و متأســفانه برخي هم ميوه هاي 
پالسيده و كهنه را با قيمتي پايين تر مي خرند. همه مغازه ها ميوه را از يك مكان معلوم 
به نام ميدان مركزي ميوه و تره بار مي خرند اما قيمت ها از جنوب تا شمال شهر چند 

برابر است.
 ميوه فروش ها براســاس اجاره مغازه اي كه مي پردازند نرخ ميوه هايشان را تعيين 
مي كنند و مسئوالني كه گمارده شده اند تا سر و ساماني به اين وضعيت بدهند كاري 
از دستشان بر نمي آيد. مسئوالن معموال هر ماه وعده مي دهند كه قيمت ها كاهش 
پيدا مي كند اما اين وعده ها تا امروز عملي نشده است. انگار به زعم بعضي مسئوالن، 
مردم بايد به نخوردن، نپوشيدن و درمان نشدن عادت كنند چرا كه معموال پاسخي 

براي اين گراني هاي افسار گسيخته ندارند. 
روز گذشته نماينده اردبيل در مجلس از گراني ميوه گاليه كرد و گفت كه »مردم 
نمي توانند بيشتر از نيم كيلو ميوه بخرند« اما هيچ راهكاري براي كاهش قيمت ها 
پيشنهاد نشد. واقعيت اين است كه اگر اوضاع همينطور بماند، مردم ديگر همان نيم 
كيلو ميوه را هم نمي توانند بخرند و بايد ميوه را هم مثل گوشت، مرغ، لبنيات، روغن 
و... به مرور از سبد غذايي شان حذف كنند. البته نمی توان اين مهم را هم از ياد برد 
كه ديگر خيلی وقت است برای همه مسجل شده است كه می توان با خوردن ميوه 
و سبزيجات شرايط جسمانی خود را بهبود بخشــيد و در مقابل بيماری ها با سپر 
ويتامين مقاومت كرد. حاال اين گرانی ها را بگذاريد كنار جوالن كرونا و هزار و يك 
درد ديگر تا متوجه شويد كه وقتی از گرانی ميوه حرف می زنيم دقيقا از چه حرف 

می زنيم.

وداع با ويتامين



ویالسازی،روستاهایالبرزرامیبلعد
اغلبآسيبهازيرلوايفرآينديبهنام»تغييركاربري«بهروستاهاوطبيعتواردميشود
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زهرااشرفزاده
خبرنگار

ويالســازیدرروســتاهایالبرزپديدهامروزوديروزنيســتو
سالهاستكهروستاهایخوشآبوهوایاستانمانند»برغان«،
»كردان«و»آغشت«كهروستاهایهدفگردشگرینيزهستند،
موردهجومســاختوســازهاقرارگرفتهاند.ازآنجاكهشــلوغی
شهرهایشمالیوترافيکاينمسيرهابرایمردمآزاردهندهشده،
روســتاهایالبرزموردتوجهقرارگرفتهاند.حاالديگرخانههای
سادهوصميمیروســتا،تبديلبهويالهاوباغهایلوكسشده
وارمغانآنهابرایروســتاييانچيزیجزترافيک،آلودگیهای
زيســتمحيطی،كمآبی،معضالتفرهنگیوازبينرفتنباغها
نيست.میتوانگفتهمانشلوغیجادههایشمالیرامیتوان
روزهایپنجشنبهوجمعهدرمسيرروســتايیمانندبرغانديد.
هرچندتخريبويالهایغيرمجازدراســتانالبرز2سالیاست
كهســرعتگرفتهوباعثشــدهبســيارینتواننددراينبخش
ســرمايهگذاریكنند،اماهنوزهمافرادیهســتندكهبهقانون

توجهینمیكنند.

دستدرازیسودجویانبهطبیعتبرغان
برغان؛شناختهشدهترينروســتایهدفگردشگریالبرزاست
كهقدمتويالسازیدرآنبيشــترازسايرروستاهاستودرميان
درختانسربهفلکكشــيدهاش،ويالهایمدرنیديدهمیشوند

كهبهحريمطبيعتتجاوزكردهاند.يکیازريشسفيدانروستابا
بياناينکهصاحباناينويالهاازاهالیبرغاننبودهومعموالازقشر
مرفهوپايتختنشينهستند،میگويد:اينافرادبهحريمطبيعتو
مناطقیكهدرگذشتهبهروستايياناختصاصداشته،تجاوزكرده
واجازهترددهمنمیدهند؛ويالهايیكهازيکسوبهرودخانهواز
مسيرديگربهباغراهدارندوصاحبانآنهاهركارغيرقانونیانجام

میدهندتاارزشملکخودراباالترببرند.
اواضافهمیكند:درطولمسيررودخانهبهتابلوهایورودممنوع
برخوردمیكنيم،درحالیكهماكودكــیوجوانیخودرادركنار
رودخانهوبــدونهيچمانعیگذراندهايم،اماحاالافرادســودجو
بدوننظارتدســتگاههایمتولیدراســتان،بهحريمطبيعت

دستدرازیمیكنند.

ویالهایلوکسفرخآباد
فرخآباددرزيبادشتازتوابعشهرستانفرديسازديگرروستاهای
هدفگردشگریاستاناستكهيکیازســاكنانآنباگاليهاز
ويالســازیدراينمنطقهمیگويد:فرخآبادزمانیيکروستای
معمولیبودكهمردمباآرامــشدرآنزندگیمیكردند،اماحاال
چندسالیاستكهبهيکمنطقهگردشگریتبديلشدهوويالهای
چندميلياردتومانیدرآنساختهمیشــود.اينموضوععالوهبر
ازبينبردنباغوزمينهایكشاورزیروستا،برفرهنگمردمهم
تاثيرگذاشتهاست،چونرفتاروسبکزندگيبرخیگردشگرانو

صاحبانويالروستاييانراآزارمیدهد.

محمدنورانیمیافزايد:بســياریاززمينهایكشاورزیازبين
رفتهوبهويالتبديلشدهاست.آخرهفتههاجمعيت10هزارنفری
روستا2برابرمیشودوحاالديگراززمينهایكشاورزیوباغهای
گيالسوزردآلویفرخآبادچيززيادیباقینماندهاست.سودهای
كالنیكهازفروشزمينوويالسازیبهدستمیآيد،باعثشده

زميندارانباغهایخودراتفکيکكنندوبهفروشبرسانند.
ویادامهمیدهد:بــاوجودیكهگفتهمیشــودتغييركاربری
زمينهایكشاورزیغيرمجازاست،اماهنوزهمشاهدساختويال

وتغييركاربریهستيم.

سودباالیویالسازی
يکیازمشاورانامالکدرمنطقهچهارباغكهزمانیدراينمنطقه
كشاورزیمیكردهاست،بااشارهبهسودباالیويالسازیمیگويد:
هرروزتعدادزيادیبهويژهازتهرانبــرایخريديکتکهزمين،
باغ،باغچهوويالبهاينمنطقهمیآيندوبيشــتردوستدارنددر
مناطقخوشآبوهوامانندكردان،آغشــت،برغــان،دروانو...

زمينوباغبخرند.
اوادامهمیدهد:زميندارانهمبهدليلاينکهباغداریوكشاورزی
ديگربرايشانصرفهاقتصادیندارد،ترجيحمیدهندزمينهای
خودرابفروشــندياخودبهويالســازیرویآورند.درستاست
كهويالسازیممنوعشــدهودريکیدوسالاخيرشاهدتخريب
هســتيم،اماتخلفبرخیادارههایخدماترسانوبرخیاعمال

نفوذهارانمیتوانناديدهگرفت.

ویالسازییاگردشگریروستایی؟
دهيارروستایكردان،ويالســازیهایگستردهدرروستاهارادر
تعارضبابحثگردشــگریمیداندومیگويد:اينروستاحدود
4هزارنفرجمعيتداردكهدرآخــرهفتههاوبهويژهدرفصلبهار
وتابســتاناينعدد4برابرمیشود.شــلوغی،ترافيکسنگينو
چالشهایفرهنگیساكنانروستاراآزارمیدهد،چونروستاهايی
مانندكردان،آغشتوبرغانكششاينحجمازمسافرراندارندو
سازوكارمشخصیهمبراینظارتبرساختوسازهاوجودنداردتا
سازندگانويالهایچندميلياردتومانی،عوارضخودرابهروستا

پرداختكنند.
»رضامديرزارع«میافزايد:گردشــگریبهمعنایتغييركاربری
زمينهاوازبينرفتنبافتروستانيســت.اينصعنتبايدباعث
رونقزندگیروستاييانشودونظارتدقيقیبراينمسألهصورت
گيرد.اكنونكردانديگرهويتروستايیخودراازدستدادهوبه
يکشهرکويالنشينتبديلشدهاست،اماهنوزبرایساماندهی
ويالهایســاختهشــدهبرنامهایوجودندارد.بيشتراينويالها
كهتوسطافرادغيربومیدرروســتاساختهشده،بدونمجوزندو

انشعاباتآبوبرقآنهانيزبهصورتغيرقانونیبرقرارشدهاست.

برخورددستگاهقضا
رئيسكلدادگستریاستانالبرزنيزتخلفادارههایخدماترسان
مانندآب،برقوگازوهمچنينفعاليتباندهایويالسازیونقش
تعداديافرادصاحبنفوذرادرتخريبگســتردهباغهاواراضی

كشاورزیوساختويالهایغيرمجازمشهودمیداندومیگويد:
ارائهخدمات،متخلفانرابهادامــهفعاليتترغيبمیكند،چون

مانعیدربرابرتخلفخودنمیبينند.
حسينفاضلیهريکندیاظهارمیكند:ساختهربنایغيرمجاز
ياتصــرفاراضیملیوتغييــركاربری،موضوعینيســتكهبا
پنهانكاریودرخفاانجامشود.البتهدريکسالگذشتهباشيوع
كروناوايجادبرخیمشکالتدرروندنظارتدستگاههایمتولی،
عدهایازاينفرصتسوءاستفادهواقدامبهتغييرغيرمجازكاربری
وويالسازیدراراضیزراعیوباغهاكردند.ویمیافزايد:بررسیها
نشــاندادتغييركاربریبرخیازاينزمينهاتوسطبرخیافراد
انجامشده،اماقانونمبارزهباتغييراراضیبهصورتجدیوبدون
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   سه شنبه 5 مرداد 1400    شماره 8278 

قزوین
بافــت تاریخی 8هکتاری در دل شــهر قزوین، 
منظر فرهنگــی- تاریخی قلعــه الموت و 
محوطه تاریخی »سمیران« 3پایگاه ملی 
میراث فرهنگــی در اســتان قزوین 
محســوب می شــوند که این روزها در 
وضعیت مناسبی به سر نمی برند و همچنان 
چشــم راه توجه دستگاه های مســئول هستند. 
دراین میان بافت تاریخی شهرقزوین که با آب انبارها، 
بازارها، کاروانســراها و خانه های تاریخی اش شــناخته 
می شود، نیاز به توجه و ساماندهی دارد، هرچند کاروانسرای 
سعدالســلطنه، عمارت دولت خانه صفوی و عمارت چهلستون در 
قلب این بافت تاریخی مرمت شــده اند و پذیرای گردشگران هستند، 
اما به نظر می رســد شــهر قزوین برای جذب گردشــگران هنوز آمادگی 
کامل ندارد. در قلعه الموت نیز سال هاست که انتظارها برای راه اندازی موزه ای 
مناسب باهدف نمایش آثار تاریخی کشف شــده در منطقه بی نتیجه مانده است؛ 
ظرفیتی که می تواند گردشــگران داخلی و خارجی را برای مدت زمان بیشتری 
دراین منطقــه نگاه دارد.  ازســوی دیگر قلعه تاریخی ســمیران کــه مربوط به 
 دوره دیلمیان اســت، به دالیــل مختلف هنوز مــورد توجه قرارنگرفته اســت. 
با توجه به قرارگرفتن بنای تاریخی قلعه سمیران درمنطقه طارم و در اطراف مناطق 
روستایی که زندگی اهالی از طریق دامپروری می گذرد، درحریم این اثرتاریخی 
گاه شاهد استقرار گله های دام هستیم که عالوه بر منظر ناخوشایندی که ایجاد 

می کند، موجب وارد آمدن آسیب به این بنای ارزشمند تاریخی شده است.

اردبیل
استان اردبیل 2منطقه پایگاه ملی میراث فرهنگی دارد که هنوز نیازمند 
کاوش های دقیق و مستمر است. »شهر یئری« یا »پیرازمیان« یکی 
از پایگاه های ملی میراث فرهنگی با قدمت 8هزارسال قبل از میالد 
مسیح است که در ۶۵کیلومتری اردبیل قراردارد. وسعت این منطقه 
تاریخی با ترکیبی از 3قسمت »دژ نظامی«، »معبد« و »قوشاتپه«، 
۴۰۰هکتار است که تنها بخشی جزئی از آن، کاوش شده است. دراین 
منطقه سنگ های ایستاده با حکاکی های خاص، نظر باستان شناسان 
و عالقه مندان تاریخ را به خود جلب  می کند. ســنگ افراشته های 
تاریخی که زیرخاک مدفون بودند نیز در دهه های گذشته از خاک 
بیرون کشیده شده و درمعرض باد و هوا و آب قرارگرفته اند. هرچند 
کارشناسان بارها نسبت به تخریب این سنگ ها ابراز نگرانی کرده اند، 
اما تاکنون به جز ساخت یک سایه بان، کار خاصی انجام نشده و تنها 
یک نگهبان دراین محل حضور دارد که راهنمای گردشــگران نیز 
محسوب می شود. روســتای تاریخی »کنزق« هم که یک روستا با 

خانه های دســتکند زیرزمینی در نزدیکی سرعین 
اســت که از دیگر پایگاه های میراث فرهنگی این 

استان به شــمار می رود. درســال97 کاوش های 
باستان شناسی دراین روستا آغاز شد و مسئوالن 

می گویند پروژه کاوش منطقه کنزق ۵سال طول 
می کشد؛ با این حال نیروی انسانی چندانی 

برای حفاظت از منطقه حضورندارند. 

اصفهان
 اســتان اصفهان دارای 9پایگاه میراث ملی شــامل پایگاه ملی بافت تاریخی 
زواره، محوطه باستانی سیلک، روستای قهی، شهر زیرزمینی نوش آباد، نیاسر، 
روستای ابیانه، کلیســای وانک و محوطه تاریخی ویگل است. دراین پایگاه ها 
نیروهای جدید و جوانی مشغول به کار شــده اند که عموماً متخصص هستند. 
همچنین تمرکز این نیروها به طور نقطه ای بر رویدادها و رخدادهایی است که 
درمنطقه تحت نظارت شان رخ می دهد و می توانند ورود امکانات جدید زندگی 
و تکنولوژی را به بافت تاریخی کنترل کنند تا درعین اینکه زندگی ســاکنان 
مختل نشود، ساختار تاریخی مجموعه هم درنظر گرفته شود. آنها برنامه ریزی 
می کنند تا مجموعه شــاخص های تاریخی و هویتی خود را برای زمان حال و 
آینده حفظ کنند. این پایگاه ها که در ۱۰ســال اخیر تشــکیل شده اند، ازنظر 
امکانات و تجهیزات الزم در وضعیت نســبتا مطلوبی قرار دارند، اما مهم ترین 
مشکل آنها، اختصاص اعتبارات است تا بتوانند فضای تاریخی  تحت نظارت خود 
را پوشــش دهند.  یکی از فعال ترین پایگاه های ملی میراث فرهنگی در استان، 
پایگاه ملی روستای ابیانه است که درچند سال اخیر از پایگاه منطقه ای به پایگاه 

ملی تبدیل شده است.

همدان
 نخستین پایگاه ملی میراث فرهنگی اســتان همدان، بافت تاریخی شهرهمدان 
است که معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان به عنوان سرپرست 
و یک نیروی کار آن را مدیریت می کنند. قراربود شهرداری منطقه بافت تاریخی، 
راه اندازی و  به صورت تخصصی مدیریت شــود که این وعــده هیچ وقت عملی 
نشد. دومین پایگاه میراث ملی استان در هگمتانه، به عنوان قدیمی ترین پایگاه 
میراث ملی همدان، یک مدیر و ۵نیرو دارد که باتوجه به وسعت این اثرتاریخی، 
این تعداد نیرو بسیارکم است. پایگاه میراث نوشــیجان در شهرستان مالیر نیز 
ازسوی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان مالیر و با3 نیرو مدیریت می شود. 
پایگاه دستکندهای »سامن« و »ارزانفود« نیز ازسوی معاون گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی استان و بدون نیروی کار اداره می شود. پایگاه روستاهای تاریخی 
»ورکانه« و »سیمین« نیز توســط رئیس دفتر مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اداره می شود. با این شــرایط، تعداد نیروهایی که این پایگاه ها را اداره می کنند، 
محدود هستند و چون میراث فرهنگی اجازه استخدام نیروی جدید را نمی دهد، 
از سایر نیروهای اداره کل برای مدیریت این پایگاه ها کمک گرفته می شود. وضعیت 
اعتبار این پایگاه ها مطلوب است و مدیران دراین سال ها اعتبارات خوبی برای این 
پایگاه ها از وزارتخانه گرفته اند. از لحاظ تجهیزات نیز فقط پایگاه هگمتانه وسیله 

نقلیه دارد و بقیه پایگاه ها از امکانات و تجهیزات محرومند.

البرز
حدود ۶مــاه قبــل کاخ مروارید به عنــوان نخســتین پایگاه پژوهشــی ملی 
میراث فرهنگی در استان البرز به ثبت رســید. این کاخ تاریخی که در دهه ۴۰ با 
معماری منحصربه فرد در منطقه مهرشهر کرج ساخته شده بود، 
در سال های گذشــته به دلیل بی توجهی های صورت گرفته، 
تخریب و اشــیای تاریخی آن ازبین رفت و امید می رود 
انتخاب این مجموعه به عنوان پایگاه پژوهشــی در 
مرمت و احیای مجموعــه کاخ مروارید، اثرگذار 
باشد. اکنون بازسازی داخل کاخ آغاز شده، 
اما کمبود اعتبار مهم ترین مانع درمســیر 
سرعت گرفتن احیای کاخ است. سال قبل 
یک ملیاردو 2۰۰میلیون تومان اعتبار برای 
مرمت کاخ اختصاص یافت که به هیچ عنوان 
پاســخگوی حجــم تخریب ها نیســت و 
ازســوی دیگــر اداره کل میراث فرهنگی 
ســند مالکیت بنا را ندارد، به همین دلیل 
نمی تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای 
احیای بنا کمــک بگیرد. با توجــه به این 
موضوع بــا افزایش اعتبار و کمــک دولت و 
بخش خصوصی، می توان ایــن کاخ را به چرخه 
بازدید بازگرداند تــا درآمد حاصــل از بازدید و ورود 

گردشگر را صرف زیرساخت و و نگهداری کاخ کرد.

سیستانوبلوچستان
 سیستان وبلوچســتان 3پایــگاه 
ملــی میراث فرهنگــی شــامل 
»منظر فرهنگی - طبیعی باغ شهر 
جالق«، »مجموعه تاریخی بمپور« 
و »محوطه تاریخــی کوه خواجه« 
دارد که از مهم تریــن چالش های 
پیش روی این پایگاه ها می توان به 
کمبود اعتبارات و نبــود نیروهای 
متخصص اشــاره کرد که درصورت 
تامین هردو مــورد، فعالیت در این 
پایگاه ها ســرعت می گیرد. بقعه، 
قبرســتان، تپه، مســجد، مدرســه، 
ســنگ نگاره ها، قلعه و مناظــر طبیعی و 
قنات های پرآب از آثار تاریخی شهر جالق است 
که بســیاری از آنها مربوط به دوران پیش از میالد، 
اشکانی، ساسانی و دوره اسالمی هستند. آثاری همچون 
قلعه های شیشه ریز و کوه کن، تپه میرعمر، سنگ نگاره های 
نگاران و قلعه های سینوکان هم در فهرست آثارملی کشور به ثبت 
رســیده اند.  بمپور نیز یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران و مربوط به 
دوره ساسانیان و اشکانیان است و از نقاط دیدنی آن می توان به ارگ بمپور و 
رودخانه بمپور اشاره کرد. کوه خواجه هم عارضه ای طبیعی و کوه ذوزنقه ای شکل 
در دشت سیستان است که از سنگ های بازالت سیاه تشکیل شده است. دراطراف 
این کوه آثار باستانی کوه خواجه )کوه رستم(، مجموعه کاخ ها، قلعه کهک کهزاد، 
قلعه چهل دختر، قلعه سرســنگ، آرامگاه خواجه غلطان، ســاختمان پیر گندم 

بریان، و... دیده می شود. 

گلستان
 در استان گلستان 3پایگاه ملی میراث فرهنگی با عنوان »بافت تاریخی گرگان«، 
»دیوار دفاعی گرگان« و »شهرتاریخی جرجان« به ثبت رسیده است. بافت تاریخی 
گرگان، نخستین بافت تاریخی کشور است که در سال۱3۱۰ به ثبت رسیده است. 
در 2۰سال گذشته و درجریان توسعه شهری، حدود ۵هکتار ازاین بافت تاریخی 
به طورکامل تخریب شد؛ با این حال این محدوده تنها بافت تاریخی درمیان سایر 
بافت های تاریخی سراسرکشور است که درهمه طول حیات خود، روابط اجتماعی 
و اقتصادی اش را بدون انقطاع حفظ کرده است. عالوه براین دیوارتاریخی گرگان 
اثری به جا مانده از قرن پنجم میالدی و به طول 2۰۰کیلومتر در جنوب اترک و 
شمال بندرترکمن اســت. با وجود ثبت این اثر درفهرست آثار ملی و همچنین 
فهرست انتظار یونسکو، به دلیل کمبود امکانات و نیروهای حفاظتی، بخش زیادی 
از آن تخریب شده است. شهرتاریخی جرجان نیز در سال97 به عنوان پایگاه ملی 
میراث فرهنگی ثبت شد. این اثرتاریخی، شهری مربوط به دوره حکومت آل زیار و 
ساخته شده بر ویرانه های شهری ساسانی است. بخش بزرگی ازاین شهر امروز در 
اراضی کشاورزی واقع شده است و امکان کاوش درآن وجود ندارد. همچنین نبود 
دائم نگهبان و پایش غیرمستمر، محدوده این شهرتاریخی را به جوالنگاه حفاران 

غیرمجاز تبدیل کرده است.

کردستان
قلعه زیویه و غار کرفتو، 2پایگاه ملی میراث فرهنگی در استان کردستان به شمار 
می روند.  قلعه تاریخی زیویه در شــمال روستایی به همین نام در ۵۵کیلومتری 
شهرسقز قراردارد. این قلعه تاریخی و باستانی 3۵۰۰ساله، یکی از شاهکارهای 
معماری بشریت در سده نهم تا ششم پیش از میالد است و به دلیل بی توجهی های 
صورت گرفته، درآستانه تخریب و نابودی قرار دارد. زیویه هم ازنظر معماری و هم 
ازنظر آثار هنری یکی از شاخص ترین مکان های دوره تاریخی محسوب می شود 
. غار کرفتو نیز در ۶7کیلومتری شهر دیواندره قراردارد. بررسی ها نشان می دهد 
این غار آهکی و باستانی در دوران مزوزوئیک شکل گرفته است. از دالئل اهمیت 
غارکرفتو، وجود کتیبه ارزشمند به خط یونانی در طبقه سوم آن است. غار کرفتو 
در سال ۱3۱8 در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است. دراین میان باید 
اشاره کرد که کمبود نیرو، کافی نبودن اعتبارت اختصاص یافته و... از مهم ترین 

مشکالت این 2پایگاه ملی میراث فرهنگی در کشور است.

لرستان
استان لرستان 3پایگاه ملی میراث فرهنگی شــامل قلعه فلک االفالک، پل های 
تاریخی و بافت تاریخی بروجــرد دارد. هرکدام از ایــن پایگاه ها ردیف اعتباری 
جداگانه ای برای پیشــبرد اهداف خاص خود دارند که در اموری از قبیل مرمت، 
اجرای طرح های پژوهشــی، تعیین حریم ها و... صرف می شود. با توجه به اینکه 
مدیریت این پایگاه هــا عموما به افرادی ازبدنــه اداره کل میراث فرهنگی واگذار 
شده، فعالیت ها با همکاری کارشناســان انجام می شود. بودجه پایگاه ها با وجود 
کمبود اعتبارات، وضعیت نامناسبی ندارد و تاکنون مرمت های خوبی در آنها انجام 
شده است. اینها درحالی است که گستردگی آثار تاریخی موجود دراین پایگاه ها، 

ضرورت اختصاص بودجه های کافی و موردنیاز را دوچندان کرده است.

ایالم
استان ایالم دارای 3پایگاه ملی میراث فرهنگی شامل محوطه تاریخی دره شهر، 
محوطه تاریخی دهلران و محوطه تاریخی ســیروان است. شهرستان دره شهر 
۱۵۰اثر تاریخی ثبت شــده درفهرســت آثارملی دارد و شــهرتاریخی سیمره 
بزرگ ترین محوطه تاریخی اســتان ایالم محســوب می شــود که در حاشیه 
جنوب شرقی شهر کنونی دره شهر واقع  شده اســت. این اثر بزرگ ترین محوطه 
تاریخی در استان ایالم است که بیش از 2۰۰هکتار وســعت دارد و با اختصاص 
2میلیاردریال اعتبار از محل اعتبارات ملی، عملیات حفاظت، مرمت و سامان دهی 
آن از بهمن ماه سال گذشته آغاز شــده و همچنان ادامه دارد. عملیات حفاظت، 
سامان دهی و مرمت محوطه تاریخی دهلران نیز با اعتبار تخصیص یافته ازمحل 
اعتبارات ملی به مبلغ 2میلیاردو ۶۰۰میلیون ریال در یک ماه گذشته انجام شد. 
همچنین شهر تاریخی ســیروان مربوط به دوره ساسانیان و دوران های تاریخی 
پس از اسالم است و در شهرستان سیروان، روستای سراب کالن واقع شده و در 
۱۰مهر8۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده اســت. پایگاه پژوهشی 
این محوطه تاریخی نیز با اعتبار تخصیص یافتــه از محل اعتبارات ملی مرمت 

شده است.

کهگیلویهوبویراحمد
در اســتان کهگیلویه وبویراحمد فقط یک پایگاه میراث ملی وجود دارد؛ شهر 
تاریخی دهدشت یا بالدشاپور. این شهر تاریخی در ضلع جنوبی شهر دهدشت، 
مرکز شهرســتان کهگیلویه قرار دارد و آن را »تخت جمشید فراموش شده« 
استان می دانند. شــهر تاریخی بالدشاپور توسط »شــاپوراول ساسانی« پسر 
»اردشیر« بنا شده و در دوران صفویه به اوج پیشرفت تمدنی خود رسیده است. 
آثار ارزشمندی مانند بقعه 7امامزاده، 2مدرسه، یک کاروانسرا، ۴مسجد، حمام 
تاریخی کهیار، چاه تاریخی دالور، بازاری بزرگ و منازل مسکونی متعدد دراین 
محوطه دیده می شود. میراث ملی دهدشت تا چند سال پیش درحال تخریب 
بود، اما از سال گذشــته ۱۰میلیاردتومان ردیف اعتبارملی برای ســاماندهی 
بناهای تاریخی بافت دهدشــت اختصاص یافت کــه به گفته مدیرکل میراث 
فرهنگی کهگیلویــه و بویراحمد، تا امروز 2میلیــاردو 8۰۰میلیون تومان آن 
پرداخت شده است. ساخت جاده ســالمت، محوطه سازی مسجد ابوذرغفاری 
و مرمت امامــزاده جابر)ع( از پروژه هــای درحال اجرا درایــن بافت تاریخی 
اســت. با هماهنگی صندوق احیا و بهره برداری از اماکــن تاریخی و فرهنگی، 
2بخش از بناهای ایــن بافت تاریخی یعنی کاروانســرا و حمام تاریخی کهیار 
به ســرمایه گذار واگذار شده اســت. همچنین با اعتبار دریافت شده، مسجد 
۴۵۰ساله ابوذرغفاری، یکی از بهترین مساجد شــهر هفت گنبد یا بالدشاپور 

هم مرمت شده است.

خراسانرضوی
خراسان رضوی با بیش از ۴هزارهکتار بافت  تاریخی، 9پایگاه  میراث ملی دارد. با 
توجه به اینکه بیشتر این پایگاه ها وسعت زیادی دارند ، سازمان میراث فرهنگی 
با همکاری دیگــر بخش ها، ازجملــه شــهرداری ها، فرمانداری هــا، اداره کل 
جهادکشاورزی، صمت و... از این آثار محافظت  می کند. یکی از مشکالت پایگاه های 
میراث فرهنگی، کیفیت همکاری دیگر دستگاه ها با اداره کل میراث فرهنگی  است 
که با توجه به اینکه هریک با اهداف، مسئولیت ها و قوانین مرتبط با سازمان خود 
فعالیت می کنند، بعضا با اهداف پایگاه هــای میراث فرهنگی هماهنگی چندانی 
ندارند. اداره کل میراث فرهنگی به تنهایی متولی عرصه های تاریخی نیست و تنها 
وظیفه نظارت عالیه بر حفاظت از این آثار را برعهده  دارد. آثارملی ممکن است در 
حیطه مالکیت سازمان های  دیگر مانند منابع طبیعی و... باشند که براساس قانون، 
این سازمان  ها باید در بودجه ساالنه خود، مبلغی را برای حفاظت از این آثارملی 
درنظر بگیرند. اگر برای حفظ و نگهداری آثار ملی همکاری و براساس قانون عمل 
شود، اداره کل میراث فرهنگی با کمبود نیرو مواجه نخواهد شد ، اما در بیشتر مواقع 
سازمان های مربوط به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند. همچنین پایگاه های 
میراث ملی خراســان رضوی نیازمند همکاری بخش خصوصی برای مرمت آثار 

تاریخی است.

خوزستان
در استان خوزستان ۴پایگاه میراث ملی جندی شــاپور، هفت تپه و چغازنبیل، 
ایذه و ارجان و چگاســفلی قراردارد و به طورکلی کمبود اعتبار و نیرو و توسعه 
شهر و روســتاهای اطراف، از مهم ترین چالش های محوطه های میراث ملی در 
خوزستان محسوب می شــود.  محدوده جندی شاپور در دزفول فقط چند عضو 
داشــت که کار حفاظت از این محوطه تاریخی را برعهده داشتند، اما تاخیر در 
پرداخت حقوق  آنها، حاشــیه های زیادی برای جندی شــاپور ایجاد کرد. البته 
سال گذشته عملیات ساماندهی، حفاظت و مرمت بخش های مختلف محوطه 
تاریخی جندی شاپور در دستورکار قرارگرفت تا با اعتبار 3میلیاردریال از محل 
اعتبار عمرانی ملی تا آبان امسال به ســرانجام برسد. میراث جهانی چغازنبیل و 
هفت تپه اما سال گذشته چالش مهم تری را پشت سر گذاشت. ساخت کارخانه 
قند درحریم اثرجهانی چغازنبیل سبب شد تا به گفته »عاطفه رشنویی«، مدیر 
پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه، یونسکو خواهان توضیح دراین باره 
شود. معبد چغازنبیل نخستین اثر باستانی ایران است که به ثبت جهانی رسیده و 
به دلیل اهمیت این محوطه، بعد از حاشیه های فراوان سرانجام دستور جابه جایی 
کارخانه قند صادرشد. حفاری های غیرمجاز و حضور قاچاقچیان اشیای تاریخی 
هم از چالش های میراث ملی ایذه و ارجان و چگاسفلی هستند که نگرانی ها درباره 

آنها هنوز وجود دارد. 
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شهر تاریخی یئری در 
استان اردبیل

 باغ عباس آباد بهشهر
 در استان مازندران

 قلعه فلک االفالک
در استان لرستان

بافت تاریخی ابرکوه در استان یزد - عکس ها: همشهری

گنجهايبيبضاعت
 همشهری در پرونده ویژه ای وضعیت اعتبار

 و نیروي انساني پایگاه های ملی میراث فرهنگی را 
در سراسر کشور بررسی کرده است

بافت های تاریخی موجود در اســتان های مختلف، گنجینه ای گر ان بها محســوب می شوند 
که رازهای بســیاری را از زمان های دور، در دل خود جا داده اند. حفاظت و نگهداری از حریم 
این بافت ها اهمیت بســیاری دارد و به همین دلیل هم در قالب پایگاه های میرا ث فرهنگی، 
از بخش های دیگر شهرها مجزا شــده اند تا با تامین اعتبار و حضور نیروهای متخصص، مورد 

بازســازی قرارگیرند.  دراین میان اما چالش های بسیاری برسر راه حفاظت از این 
پایگاه ها قرار دارد که ازجمله آنها می توان به ضعف ساختار و نبود بودجه مناسب 

و همچنین کمبود نیرو اشاره کرد. دراین گزارش پایگاه های میراث ملی را 
در استان های مختلف ازنظر چالش هایی که با آن دست به گریبانند و 

همچنین ضعف های مدیریتی، وضعیت اعتبار و... مورد بررسی 
قرار داده ایم که در ادامه می خوانید.



   سه شنبه 5 مرداد 1400    شماره 8278 

چهارمحالوبختیاری
چهارمحال وبختیاری اگرچه تاکنون از داشــتن پایگاه میراث جهانی بی نصیب 
مانده است، اما در حوزه پایگاه های میراث ملی دارای پایگاه »قلعه های تاریخی« 
است. این پایگاه شامل قلعه های تاریخی چالشــتر، قلعه بارده، قلعه دزک، قلعه 
سورک، قلعه صمصام السلطنه شلمزار و قلعه اسفندیاری فرخشهر است. به گفته 
مدیر پایگاه  قلعه های استان، تا سال98 وزارت میراث فرهنگی مسئولیت حفاظت و 
نگهداری از همه قلعه هایی که ثبت آثار ملی بوده اند را برعهده داشت، اما پس از آن 
براساس قانونی جدید، مقرر شده است تا میراث فرهنگی تنها به مرمت و حفاظت از 
آثاری بپردازد که در تملک این سازمان است و متولی هر قلعه، مسئولیت حفاظت 
قانونی از آن بنا را داشته باشد. همچنین به گفته مسئوالن، مهم ترین چالشی که 
درخصوص مراقبت از این قلعه ها و مرمت آنها وجود دارد، کمبود اعتبار است. این 
موضوع سبب شده اســت تا در تأمین نیروی موردنیاز برای نگهداری از قلعه ها، 
مشکالتی ایجاد شود و ازسوی دیگر مرمت و بازسازی این بناها نیز با تأخیر روبه رو 

شده و این موضوع آسیب جدی به این بناها وارد می کند.

هرمزگان
در هرمزگان بافت های تاریخی کنگ در بندرلنگه، حریره در جزیره کیش و الفت 
در جزیره قشم در فهرست پایگاه های میراث ملی به ثبت رسیده اند، اما درمیان 
این 3بافت تاریخی، روستای تاریخی الفت به دلیل دوگانگی مدیریتی، با مشکالت 
عدیده ای مواجه است. در سال98 ازسوی وزارت میراث فرهنگی، امور مربوط به 
حفاظت از این بافت تاریخی به سازمان منطقه آزاد قشم تفویض اختیار شد، اما 
این موضوع تنها ازبین رفتن بافت قدیمی و بادگیرهای الفت را به دنبال داشــته 
است. دوگانگی به وجود آمده در مرمت، حفظ و حراست از بادگیرها و بافت های 
قدیمی، سبب تأخیر در بازسازی بناهای تاریخی این روستا می شود. با توجه به 
آب وهوای جزیره قشم که شرجی و در فصل تابستان با گرمای زیادی همراه است، 
سرعت فرسودگی و تخریب بناهای تاریخی الفت بسیار بیشتر از سرعت اقدام های 

این ۲دستگاه است.

گیالن
گیالن دارای 4پایگاه ملی میراث فرهنگی شامل ماســوله، قلعه رودخان، موزه 
میراث روســتایی و همچنین پایگاه جنگل های هیرکانی است. کارکرد آخرین 
پایگاه ملی میراث فرهنگی دراستان، حفاظت از حریم جنگل های هیرکانی ثبت 
شده در فهرست میراث فرهنگی کشور اســت؛ از این رو وظایف آن نیز به تازگی 
ابالغ شده است. با این حال وضعیت پایگاه های ملی میراث فرهنگی گیالن ازنظر 
برخورداری از نیروی انســانی، خدمات و تجهیزات نســبت به دیگر بخش های 
میراث فرهنگی بهتر اســت. مهم ترین چالش این پایگاه هــا تأمین بودجه برای 
حفاظت و نیز همکاری مردم برای اجرای برنامه های مدنظر است. به عنوان نمونه 
در ماسوله، مهم ترین چالش، همکاری مردم و مسئوالن با این نهاد برای حفاظت از 
این منطقه تاریخی براساس ضوابط است. پایگاه ملی میراث فرهنگی قلعه رودخان 

نیز با مشکل کمبود اعتبار برای مرمت اصولی بنا روبه روست.

کرمان
درحال حاضر ۲پایگاه میراث ملی با عنوان »بافــت تاریخی کرمان« و »محوطه 
تاریخی جیرفت« در استان کرمان به ثبت رســیده اند. دراین میان به طورکلی 
میراث فرهنگی استان با چالش جدی کمبود اعتبارات مواجه است و این پایگاه ها 
نیز از این امر مستثنی نیستند. مشکل بزرگ دیگر، اما مربوط به چارت سازمانی 
پایگاه های میراث ملی است که باعث شده ازلحاظ نیروی انسانی با کمبود مواجه 
شوند، چراکه تعریف مشــخصی برای جایگاه های مختلفی ازجمله حوزه مالی، 
حمل ونقل و... وجود ندارد. مشکل بعدی مربوط به تنفیذ اختیارات است. پیش 
از این، پایگاه ها مسئولیت تصمیم گیری برای عرصه و حریم بافت های تاریخی را 
برعهده داشتند، اما اکنون کل فرایند به معاونت میراث فرهنگی و شورای فنی و 
حریم واگذار شده است. اگرچه این موضوع سبب می شود مدیریت واحدی اعمال 
شود، اما کارها زمان بر شده است. درمجموع اما، حرکت های خوبی در زمینه امور 
مربوط به پایگاه ها آغاز و باعث شده اســت ســاماندهی و مدیریت آثار به سمت 

بهبودی باشد؛ اگرچه تا وضعیت ایده آل هنوز فاصله زیادی باقی مانده است.

یزد
در فهرست پایگاه های میراث ملی کشور، استان یزد 3نماینده دارد؛ »بافت تاریخی 
میبد«، »بافت تاریخی اردکان« و »بافت تاریخی ابرکوه«. 3۰درصد از وســعت 
3هزارو ۲۰۰هکتاری شــهرمیبد، یعنی هزارهکتار آن، بافت تاریخی است که به 
ثبت ملی رسیده است. بافت تاریخی داخل حصار اردکان هم یکی از بزرگ ترین 
بافت های خشتی اســتان در دل شهرکویری اردکان اســت که مساحتی حدود 
5۰هکتار دارد. این بافت دارای 1۲محله و 1۲دروازه بوده، اما حاال فقط 4برج از آنها 
باقی مانده است و بازار، مساجد تاریخی، حمام های فراوان، خانه هایی بهشت گونه و 
کوچه ها وساباط ها دیده می شوند. بافت تاریخی ابرکوه نیز 1۶۲هکتار وسعت دارد. 
بسیاری از ساکنان بافت تاریخی به دالیل مختلف ازجمله نداشتن امکانات، ناتوانی 
در مرمت بناها و نبود دسترسی، این بافت را ترک کرده اند و ساکنان غیربومی در 
بافت سکنی گزیده اند. همچنین مرمت نشــدن امالک خصوصی، نبود اعتبارات 
دولتی برای مرمت بناها و همچنین تبدیل برخی از بناها به مخروبه، بافت تاریخی 
به محلی برای بروز آسیب های اجتماعی تبدیل شده است. اعتباری برای مرمت و 
حفاظت از بناها دراختیار نیست و بسیاری از ساکنان بافت تاریخی، انگیزه ای برای 
مرمت خانه هایشان ندارند؛ ازاین رو باید با ابزار تشویقی، هم ساکنان بومی را به 

بافت تاریخی بازگرداند و هم زندگی را به بافت هدیه داد.

خراسانشمالی
محوطه تاریخی بلقیس، محوطه تاریخی ریوی و روستای تاریخی روئین 3پایگاه 
میراث ملی در استان خراسان شمالی هستند. آبان ماه سال گذشته محوطه تاریخی 
ریوی در شهرستان مانه و سملقان، به پایگاه میراث ملی ارتقا یافت و به این ترتیب 
فصل جدیدی در پژوهش های این منطقه باستانی آغازشد. محوطه تاریخی ریوی 
در سال4۶ در فهرست آثارملی به ثبت رســیده که طی کاوش اخیر دربخشی از 
ساختارشهری در ریوی بقایای یک دژ قدیمی مربوط به دوران هخامنشی نمایان 
شده است و ازچندماه گذشته تاکنون هشتمین فصل کاوش های باستان شناسی 
در محوطه تاریخی ریوی شهرســتان مانه وســملقان اســتان خراسان شمالی 
درحال انجام است. شهرکهن اســفراین معروف به شــهر بلقیس نیز با وسعت 
18۰هکتار شامل ارگ و خندق پیرامون آن، شارســتان، ویرانه هاي معروف به 
»تپه منار«)مســجد جامع(، مقبره شیخ آذري، قســمت صنعتي شهر، آب انبار، 
کاروانسرا، مجموعه معروف به یخدان ها و یک گورستان وسیع در نزدیکي دروازه 
شرقي است. این مجموعه تاریخي با توجه به اهمیت و غناي تاریخي و شهري قدیم 
در سال88 به عنوان پایگاه میراث فرهنگي مصوب و فعالیت مطالعاتي، مرمتي و 

باستان شناسي آن آغاز شده است. 

فارس
استان فارس دارای 3پایگاه ملی میراث فرهنگی شامل بافت تاریخی شیراز، بافت 
تاریخی الر و مجموعه تاریخی ایزدخواست است. بافت تاریخی شیراز، قلب و هسته 
اولیه شکل گیری این شهر است که طی قرون و ســال ها تکامل یافته و زندگی و 
فرهنگ، از آن به دیگر کوچه ها و محله ها جاری شده است. بسیاری از خانه های 
این منطقه 3۶۰هکتاری نمایان گر هنر دوره های مختلف است؛ از زندیه گرفته تا 
قاجار، دروازه های گوناگون، چند محور فرهنگی و حدود 4۰۰اثر باارزش میراثی 
که دراین بافت قرار گرفته اند. در گوشه گوشه بافت تاریخی الر نیز می توان آثاری 
را از تمامی دوره های تاریخی پیدا کرد، از بازار قیصریه که متعلق به پیش از اسالم 
است تا کاروان سراهایی که متعلق به دوران قاجار هستند. همچنین شهر تاریخی 
ایزدخواست از آثار میراثی بسیار با اهمیت اما مغفول مانده استان فارس به شمار 
می رود که طی این سال ها، پای کمتر گردشگری به آن باز شده است. پایگاه ملی 
میراث فرهنگی شهر تاریخی ایزدخواست باهدف حفاظت و احیای آثار تاریخی 
این مجموعه آبان ماه سال گذشته راه اندازی شد که می تواند تحولی برای تقویت 
پژوهش های تاریخــی و ایجاد فضای تخصصی برای موضوع باستان شناســی و 

مرمت باشد.

بوشهر
 در استان بوشــهر 4پایگاه ملی میراث فرهنگی فعال شــامل بافت تاریخی شهر 
بوشــهر، پایگاه ملی میراث  فرهنگی کاخ های هخامنشی دشتستان، پایگاه ملی 
میراث فرهنگی بندرتاریخی سیراف و همچنین پایگاه ملی میراث فرهنگی جزیره 
خارک وجود دارد. یکی از چالش های اساســی این پایگاه ها، کمبود نیروســت 
که برنامه ریزی جدی برای آن انجام نشــده و باعث ضعف در ســاختار عملیاتی 
شده است. هرچند دراین ساختار به ظاهر کم نیرو، کارهایی بزرگ در حوزه میراث 
فرهنگی انجام می شود، اما نیازمند بازنگری و تفویض قدرت اجرایی و بازدارنده، 
برای جلوگیری از برخی عملیات مردم محور در حوزه های جغرافیایی است. این 
پایگاه ها اغلب دارای نیروهای قراردادی هستند که خود یک ضعف تلقی و سبب 
عدم تمرکز افراد شاغل دراین حوزه می شود. البته باید گفت روندی که پایگاه های 
میراث فرهنگی استان بوشــهر درچند ســال اخیر طی کرده اند، مثبت ارزیابی 
می شود که نمونه آن، ساماندهی آثار تاریخی شهر سیراف، تاسیس بانک سفال 
دشتستان و ساماندهی کاخ های هخامنشی این منطقه و همچنین مرمت واحیای 
برخی از عمارت های بافت تاریخی و ســنگفرش و تاسیسات آب، فاضالب و گاز 

دراین حوزه است. 

قم
تنها پایگاه میراث ملی اســتان قم »تپه قلی درویش«، نماد تمدن 7هزارساله قم 
است. »سیامک سرلک« رئیس این پایگاه، یکی از باستان شناسان مطرح کشور 
است و کاوش های این تپه تاریخی، زیرنظر او انجام شده است. سرلک ۲جلد کتاب 
درباره یافته های تپه قلی درویش نوشته و گوشه ای از غنای تاریخی این منطقه را 
به نمایش درآورده است. هرچند این پایگاه تاریخی بیش از 1۰۰کیلومتر وسعت 
دارد، اما امروزه حدود 3۰هکتار آن به شــکل مسطح برجا مانده و نیروی انسانی 
کافی هم برای حفاظت نداشته و بودجه ای هم برای ادامه الیه نگاری و کاوش ها 
وجود ندارد. همچنین باید یک مکان اختصاصی برای به نمایش گذاشــتن آثار 
تاریخی کشف شده ساخته شود. هرچند برای ســاخت سایت موزه قلی درویش 
۲5۰میلیون تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شــده، اما اشیای تاریخی کشف 
شــده از این محوطه تاریخی در مخزن نگهداری می شود و تکمیل مخزن امن و 
پیشرفته هم نیازمند اعتبار اســت. تپه قلی درویش به دلیل اهمیت تاریخی اش، 
به عنوان پایگاه میراث ملی انتخاب شده است؛ وگرنه این پایگاه ساختار تشکیالتی 

و بودجه مناسب ندارد. 

مرکزی
بافت تاریخی نراق و مسجد جامع ســاوه، ۲پایگاه ملی میراث فرهنگی در استان 
مرکزی هستند که از ساختار تشــکیالتی الزم برای مراقبت و مرمت برخوردار 
نیستند. پایگاه مسجد جامع ساوه حدود یک ســال ونیم است که رئیس ندارد و 
نیروی جایگزین هم که به پایگاه کشــوری معرفی شده، هنوز تأیید نشده است. 
دراین مدت اداره میراث فرهنگی ساوه مسئولیت تعمیر و مراقبت از مسجد جامع 
را با اعتبارات استانی برعهده دارد. اما در شهر نراق یک کارشناس مرمت بناهای 
تاریخی به تنهایی عهده دار مســئولیت پایگاه ملی بافت تاریخی این شهر است. 
»پروین السادات طیبی« کارشناس ارشد مرمت بافت وابنیه تاریخی از آذرماه97 
ریاســت پایگاه ملی بافت تاریخی نراق را برعهده دارد. وی 3مسئولیت دیگرهم 
در اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی عهده دار است. در شهر نراق ۲۰خانه 
تاریخی، 11بنای ثبت شده، آب انبار، مســجد و بازار قدیمی وجود دارد که خانم 
طیبی همه امور مربوط به مرمت، مراقبت و نظارت را به تنهایی پیگیری می کند. 
براساس بررسی های انجام شــده، هر۲ پایگاه میراث فرهنگی در استان مرکزی، 

نیاز مبرم به نیروی انسانی متخصص و اعتبارات مورد نیاز دارد.

خراسانجنوبی
خراســان جنوبی معــروف 

به سرزمیــن طالی سرخ و دیار 
کویرهای رویایي با وســعت بیش از 

151هزارکیلومترمربع و شرایط اقلیمي 
متنوع درشرق کشور، از پیشینه تاریخي 
بسیاری برخوردار است. بافت های تاریخی 
بیرجند ، تون، بشــرویه و خوسف 4پایگاه  
میراث ملی در اســتان خراســان جنوبی 

هستند. حفظ آثار تاریخی مهم ترین رسالت 
نسل کنونی است که وظیفه ســنگین تری را نیز 

متوجه دســتگاه های متولی ازجمله اداره کل میراث 
فرهنگی می کند. وقتی یک اثر تاریخی، طبیعی یا معنوی 

در فهرســت آثارملی قرار می گیــرد، از اعتبــارات ملی برای 
مرمت، حفظ و بازســازی نیز برخوردار می شــود. ســال گذشته 

97۰میلیون تومان اعتبارملی برای حفاظت و بازسازی بافت های تاریخی 
بیرجند، خوسف، بشرویه، تون فردوس و آســبادها تخصیص داده شد، اما 

باتوجه به وسعت مناطق تاریخی، اعتبارات بیشتری برای حفظ و نگهداری آثار 
تاریخی الزم است. مشــکل اصلی در پایگاه های  میراث ملی استان کمبود نیرو 
نیست، بلکه ناکافی بودن اعتبارات یک سد بزرگ برای احیای بافت تاریخی این 

استان به شمار می رود.

مازندران
تاکنون ۶مجوز برای تاسیس پایگاه میراث ملی در مازندران صادر شده که ازاین 
میان، 5پایگاه تشکیل شده اســت. پایگاه های میراث ملی باغ عباس آباد بهشهر، 
روســتای یوش، مجموعه تاریخی فرح آباد، غار اســپهبد خورشید و مجموعه 
باغ های صفی آباد، باغشاه، باغ تپه و چشمه عمارت با عنوان باغ های صفوی بهشهر 
5پایگاه میراث ملی مازندران هستند. پایگاه میراث ملی جنگل های هیرکانی هم 
باید در مازندران راه اندازی شــود که هنوز تشکیل نشده است. قرار است با توجه 
به پراکنده بــودن لکه های هیرکانی در مازندران، این پایگاه در ۲نقطه شــرق و 
غرب با ۲گروه اداری و یک مدیریت واحد برپاشود. مهم ترین مشکالت مربوط به 
پایگاه های میراث ملی استان درحوزه نیروی انسانی است. درحال حاضر حدود 
3۰نفر در 5پایگاه میراث ملی مازندران فعالند. ازنظر اعتباری نیز هرسال مبالغی 
به این پایگاه ها اختصاص داده می شود که بخش مهمی از آن، صرف تأمین نیروی 
کار برای انجام امور مرمت و حفاظت می شود. به گفته مسئوالن میراث فرهنگی 
استان، ساالنه بین 3۰۰ تا ۶۰۰میلیون تومان برای هرپایگاه بودجه درنظر گرفته 
می شود، اما در سال جدید برای عباس آباد، فرح آباد، اسپهبد خورشید و باغ های 

صفوی، رقمی بیش از یک میلیاردتومان پیشنهادشد.

آذربایجانشرقی
 اردیبهشت ماه امســال روســتای تاریخی »صور« واقع در شهرســتان بناب، 
به عنوان پنجمین پایگاه ملی میراث فرهنگی در استان مصوب شد. پیش از این 
نیز 4مجموعه دیگر که مطرح ترین آنها ربع رشــیدی و روستای کندوان است، 
به عنوان پایگاه ملی میراث فرهنگی در استان شناخته شده بود. هدف از این اقدام، 
بهره برداری بهتر از ظرفیت های این مکا ن های تاریخی اعالم شده است. میراث 
فرهنگی استان برنامه افزایش تعداد روستاها را به عنوان پایگاه ملی میراث فرهنگی 
در دستورکار دارد تا با تبدیل روستاهای تاریخی و برخوردار به پایگاه ملی، عالوه بر 
فراهم  کردن بستر مناسب برای صیانت از این ظرفیت های ارزشمند، زمینه توسعه 
بیش ازپیش گردشگری فرهنگی استان را فراهم کند. حداقل 3مکان تاریخی در 
استان برای تبدیل شدن به عنوان پایگاه میراث فرهنگی شاخصه های الزم را دارند. 
اما به اعتقاد فعاالن گردشگری استان به جز روستای کندوان، 4پایگاه دیگر برای 
مردم شناخته شده نیست و درشرایط کنونی، امکان رونق گردشگری درآنها وجود 
ندارد. در سال های اخیر اعتبارات ملی و استانی  توسعه و بهسازی مجموعه های 
تاریخی ازجمله پایگاه های میراث فرهنگی دراستان چندان مطلوب نبوده یا میزان 
تخصیص اعتبار کافی نبوده اســت. دراین میان مسئوالن استانی تالش دارند از 

ظرفیت های بخش خصوصی دراین زمینه استفاده بیشتری کنند.

زنجان
معدن نمک »چهرآباد« زنجان، تنها پایگاه ملی میراث فرهنگی اســتان زنجان 
است. این مجموعه تاریخی شگفتی های زیادی دارد و مقادیر قابل  توجهی مواد 
ارگانیک، ابزارهای معدن کاوی و نیز مومیایی های طبیعی موسوم به مردان نمکی 
را درخود جا  داده است. این منطقه به دلیل ترکیب نمکی، به محافظت دقیق نیاز 
دارد در سال های گذشته حتی شــاهد بوده ایم پوشش سقف این معدن تخریب 
و بازسازی شده است. در سال137۲ نخستین انسان نمکی دراین معدن کشف 
شد که قدمت آن با استفاده از فناوری کربن14، حدود 17۰۰سال تخمین زده  
شده است. فاز جدید مطالعات دراین منطقه از اردیبهشت سال گذشته آغاز شد و 
تیم های کاوشگر درحال بررسی های تاریخی درباره DNA مردان نمکی کشف 
شده دراین محل هستند. به گفته مســئوالن، نتایج جالب توجهی از کاوش بدن 
یک گوسفند نمکی کشف شده از این منطقه به دست آمده است. نتایج بررسی ها 
با استفاده از فناوری های جدید، نژاد و روش های پرورش دام را در دوره ساسانیان 
نشان می  دهد. همچنین مســئوالن اعالم می کنند برای حفاظت از این منطقه 
تاریخی، مشکل نیروی انسانی وجود ندارد و کاوش ها به تناسب اعتبارات تخصیص 

یافته انجام می شود.

سمنان
تنها پایگاه میراث ملی فعال در استان ســمنان، پایگاه بسطام و خرقان است که 
زیرنظر دفتر حفظ و احیای بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی کشور، پروژه های 
مرتبط با این محوطه تاریخی اجرا می شود. یکی از چالش های این پایگاه میراث 

ملی، کمبود نیروی انســانی اســت. دراین پایگاه فقط یک نفر 
به عنوان مدیر حضور دارد و عمده کارهای مرمتی هم باحضور 

و همراهی دانشجویان معماری و براساس ضوابط زیرنظر 
این مدیر و کارشــناس انجام می شود. در یک سال 

اخیر در کنار فعالیت های حفاظتی و مرمتی این 
محوطه که مســتمر انجام می شود، ساخت 
مقبره بایزید بســطامی نیز در دســتورکار 
قرارگرفته که ســبب شــده بخش عمده 
اعتبارات پایگاه صرف اجرای این پروژه ملی 
حوزه میراث فرهنگی شــود. برای ساخت 
این مقبره بین ۲ تا ۲/5میلیاردتومان اعتبار 
نیاز است و تاکنون حدود یک میلیاردتومان 
تأمین اعتبار شده است. اهمیت و اولویت این 
پروژه نیز سبب شده بخشــی از برنامه های 
حفاظتی مد نظــر برای ایــن مجموعه در 

اولویت های بعدی قرارگیرد. عالوه براین پایگاه 
میراث ملی، اخیرا مجوز راه اندازی یک پایگاه میراث 

ملی دیگر باعنوان پایگاه بافت تاریخی سمنان نیز صادر که 
البته هنوز راه اندازی نشده است.

آذربایجانغربی
هرچنــد آذربایجان غربی ازنظــر دارا بــودن آثارتاریخی 

منحصربه فرد، یکی از استان های ویژه کشور محسوب 
می شــود، اما همواره ازنظر نگهداری، کمبود نیرو 

و تجهیــزات و همچنین حفاظــت و مرمت 
این مجموعه هــا انتقادهای جدی وجود 

داشته است. درحالی که دژبسطام در 
چایپاره و تپه حسنلو در نقده به عنوان 

پایگاه های میراث ملی معرفی شده اند، اما 
روند حفاظت، ســاماندهی و نگهــداری، ایجاد 

زیرساخت ها و معرفی این پایگاه های ملی که هویتی 
جهانی دارند، از حدود 4ســال قبل و با اعتباری حدود 

۶میلیاردتومان ازمحل اعتبارات ملی آغازشــده، اما مراحل 
تخصیص اعتبارات صدرصدی نبوده اســت. یکــی از چالش های 

جدی در زمینه جذب گردشگر به این مکان های تاریخی، نبود محل 
اقامتی مناسب دراطراف این مجموعه هاست که موجب شده گردشگران 

بیشتر از چندساعت نتوانند در اطراف این مجموعه های تاریخی بمانند یا اصال 
رنج سفر به این مکان ها را متحمل نمی شــوند. یکی از برنامه های آتی اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان، جلب همراهی بخش خصوصی برای معرفی بیشــتر و 

استفاده از ظرفیت های این مجموعه ها برای کل گردشگری استان است.

کرمانشاه
 کتیبه جهانی بیســتون، نقش برجسته طاق بســتان در کرمانشاه، پایگاه محور 
ساسانی کرمانشاه در قصرشیرین، منطقه اورامانات و معبدآناهیتا در شهرستان 
کنگاور 5پایگاه ملی میراث فرهنگی در اســتان کرمانشــاه هســتند. همچنین 
۲۲تیرماه85 در ســی امین اجالس یونسکو که در شــهر »ویلنیوس« لیتوانی 
برگزارشد، کتیبه و نقش برجسته داریوش در فهرست میراث جهاني به ثبت رسید. 
این اثر پس از ثبت تخت جمشید، چغازنبیل، میدان نقش جهان، تخت سلیمان، 
پاسارگاد، گنبد سلطانیه و بم و منظر فرهنگی آن، هشتمین اثر ایرانی است که در 
فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. طاق بستان کرمانشاه آثاری 
همچون سنگ نگاره اردشیر دوم در دوران ساسانیان و ۲ایوان سنگی به نام های 
ایوان کوچک و بزرگ را درخود جا داده اســت. معبد آناهیتا هم بزرگ ترین بنای 

سنگی ایران بعد از تخت جمشــید است. درباره ثبت جهانی 
طاق بستان نیز دغدغه هایی ازجمله طرح های مونوریل و 

تله کابین مطرح می شود. مشکل بزرگ ثبت جهانی 
طاق بستان، بناهای اطراف این محوطه به ویژه 

رستوران ها و کبابی هاست و باید آزادسازی 
محوطه اطــراف طاق بســتان انجام 

شود. کمبود نیروی انسانی، کمبود 
اعتبارات، وجود معارض و وســعت 
عرصه هــا از مهم ترین مشــکالت 
پایگاه های ملی میراث فرهنگی در 

کرمانشاه است.
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مسجد جامع ساوه در استان مرکزی

محوطه تاریخی کوه خواجه در 
استان سیستان و بلوچستان

بافت تاریخی شهرکرمان 
دراستان کرمان

ابیانه

قلعه رود خان 

محوطه تاریخی چغازنبیل 
در استان خوزستان
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  تأخیر در پرداخت وام ازدواج 
نزدیک به 3ماه اســت که برای دریافت وام ازدواج به یکی از بانک های شهرستان کنارک در 
استان سیستان و بلوچستان مراجعه و ثبت نام کرده ام، اما هنوز اقدام های الزم برای تعیین شعبه 
انجام نشده است و مشخص نیست چه زمانی می توانم از این وام استفاده کنم. مسئوالن مربوط 
دراستان باید بدانند که طوالنی شدن روند اختصاص وام ازدواج، جوانان استان را با مشکالت 

بسیاری در آستانه تشکیل زندگی مواجه می کند.
یک شهروند از کنارک استان سیستان وبلوچستان

  کمبود امکانات درمانی 
یکی از شهروندان »کشاورز« از شــهرهای توابع شاهین دژ دراستان آذربایجان غربی هستم. 
اهالی این منطقه از دسترسی به امکانات مناســب درمانی محرومند و این شهر همچنان از 
کمبود زیرساخت های موردنیاز دراین حوزه رنج می برد. این شهر هر روز شاهد پس رفت در 
زمینه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی است و تنها درمانگاه آن برای رفع نیازهای اهالی کافی 
نیست.  این درحالی است که شهر کشــاورز، عالوه بر جمعیت خود، باید جوابگوی نیازهای 
درمانی اهالی بیش از 120 روستای اطراف باشد که لزوم توجه به وضعیت درمانگاه و توسعه آن 

به بیمارستان را دوچندان می کند.
سهراب مهربان از شهر کشاورز دراستان آذربایجان غربی

   قلعه»بیدسکان« رسیدگی ویژه می خواهد
روستای تاریخی »بیدسکان« دراستان خراسان جنوبی دارای بافت ارزشمند تاریخی است که 
همچنان، بدون تغییر باقی مانده است. قرارگرفتن این روستا در منطقه کوهستانی و وجود دره ها 
و کوه های زیبا و پوشیده از درختان بید و باغ های میوه، ازجمله جاذبه های گردشگری این منطقه 
است، اما مرمت میراث فرهنگی این منطقه و حفاظت از آن، به بودجه کافی نیاز دارد. همچنین 
ساخت  دکل مخابراتی در نزدیکی قطعه بیدسکان، چهره گردشگری آن را خراب کرده است. از 
مسئوالن مربوط می خواهیم توجه بیشتری به احیای جاذبه های تاریخی این منطقه داشته باشند.
جوادزاده از روستای بیدسکان در خراسان جنوبی

صدای همشهری

حسنیه سادات مهدوی
خبرنگار

زنگ هشدار برای تغییرات اقلیمی در ایران و 
جهان، سال هاســت که به صدا درآمده است؛ 
تغییراتی ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای و 
گرمایش زمین کــه در خاورمیانه و شــمال آفریقا خود را 
به صورت افزایش دمای شدید نشان می دهد و نمود آن برای 
مرکز ایران کم بارشی و خشکسالی است.برهمین اساس هم 
هست که منطقه شرق و شمال استان اصفهان دچار بحران 
کم آبی شدید به ویژه در حوزه کشاورزی شده اند؛ چالشی که 
خیزش گردوغبار یکی از مصائب آن است و زندگی مردم این 
منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به این 
موضوع، اگر دراین حوزه شفاف سازی ها و آگاه سازی های 
الزم انجام نشود و مدیریت دقیق منابع آبی صورت نگیرد 
باید درانتظار چالش های عمیق تری بود. کارشناسان محیط 
زیستی معتقدند اگر دراین حوزه به درجه ای از تاب آوری و 
سازگاری با تغییرات اقلیمی دست پیدا نکنیم، شاهد فاجعه 
زیست محیطی و مهاجرت های گسترده در سال های پیش 

رو خواهیم بود.

افزایش بی سابقه دما
براساس بررسی های انجام شــده ازسوی مرکز تحقیقات 
هواشناسی کاربردی اســتان اصفهان در بهار سال جاری، 
در شهرســتان های غــرب و جنــوب ایــن اســتان، که 
سرچشمه های اصلی منابع آبی اصفهان به شمار می روند، 
نسبت به بلندمدت کاهش بارش چشمگیری دیده می شود؛ 
موضوعی که می توان آن را هشداری جدی برای خشکسالی 

ارزیابی کرد.
 عالوه براین، دراین مدت میانگین دمای استان 28/9درجه 
سانتیگراد بوده که نســبت به حالت طبیعی و بلندمدت، 
حدود 2/9درجه  افزایش داشته است. همچنین بررسی ها 
نشان می دهد دمای هوای صبحگاهی نیز در استان افزایش 

محسوسی داشته است. به عنوان مثال آمارها نشان می دهد 
میانگین دمای هوای صبحگاهی در اردیبهشت ماه دراستان 
14/7درجه سانتیگراد بوده که نسبت به میانگین بلندمدت 

2/2درجه افزایش نشان می دهد.

آینده ای همچنان بی باران
رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان اصفهان 
دراین باره می گوید: بررسی های انجام شده نشان می دهد 
دراین استان هم دمای صبح افزایش داشته هم دمای ظهر. 
بنابراین میانگین دمای کل روز نیز افزایش داشــته است. 
زمانی که دمــای کل روز افزایش پیــدا می کند، تبخیر و 
تعرق بیشتری هم به همراه می آورد؛ موضوعی که کم آبی و 
خشکسالی یکی از تبعات آن است و زیست بوم منطقه را با 

مشکالت بسیاری مواجه می کند.
»لیال امینی« با بیان اینکه براســاس شاخص خشکسالی 
)SPEI(، تمام پهنه استان درگیر درجه های »خفیف« تا 
»بسیارشدید« خشکسالی است، می افزاید: خشکسالی در 
استان پدیده ای است که هرسال یک گام به پیش می گذارد 
و هیچ وقت تعدیل نشده و کاهش نیافته است؛ باید هشدارها 

دراین زمینه را جدی گرفت.
وی ادامه می دهد: خشکســالی فرایندی خزنده و طوالنی 
مدت است و آثارش را بعدها ملموس تر می توان حس کرد؛ 
بالیی که مانند خوره به جان زیست بوم منطقه می افتد و آن 
را ذره ذره فرســایش می دهد. این روند قطعا زندگی مردم 

منطقه را نیز با چالش های متعددی مواجه خواهد کرد.

گسترش هر روزه خشکسالی
امینی عنوان می کند: گســترش هر روزه خشکسالی در 
جغرافیای اســتان اصفهان درحالی اســت که از یک سو 
مصرف آب در حوزه های خانگی، صنعتی و کشاورزی روز 
به روز بیشتر می شود و همه گیری ویروس کرونا هم مزید 
بر علت شده است و ازســوی دیگر ذخایر پشت سدها نیز 
روند کاهشی محسوسی به خود گرفته اند و هرسال درصد 

بیشتری از ذخایر آبی استان بدون اینکه جبران شود، کم 
می شود. 

رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان اصفهان 
اظهار می کند: در افق پیش رو وبا بررسی های انجام شده، 
برای پاییز بارش به هنگامی پیش بینی نمی شــود. شواهد 
نشــان می دهد بارش ها در پاییز امســال دیررس خواهد 
بود و این موضوع به شــرایط موجود در حوزه خشکسالی 
دامن می زند.امینی اضافه می کند: عــالوه براین، با توجه 
به مدل هایی که میزان بارندگی ها در ســال های آینده را 
پیش بینی می کنند، می توان چنیــن پیش بینی کرد که 
بارشی که ســدها را پر کند و آب را در جوی ها و رودهای 
خشکیده استان روان کند، نخواهیم داشت؛ موضوعی که 
اگرچه ناامید کننده است، اما می توان با اتخاذ تدابیر مناسب، 

به مدیریت شرایط سخت پیش رو پرداخت.

افزایش کانون های گرد و غبار
این درشرایطی اســت که کانون های گرد و غباری که در 
سال های گذشته، در خارج از کشور برای ما مشکل آفرین 
شده بودند، اکنون در داخل جغرافیای ایران فعال شده اند. 
برهمین اســاس اکنون دیگر خیزش گرد و غبار نه تنها در 
شرق اصفهان، بلکه در شمال استان نیز درحال شکل گیری 
است.بررسی ها نشان می دهد که این چالش به دلیل مجاورت 
با استان هایی مانند سمنان و قم که از کانون های گرد و غبار 
به شــمار می روند، درحال روی دادن اســت. براین اساس 
»نوش آباد« و کویر »دق سرخ« اردستان ازجمله کانون های 

درحال شکل گیری گرد وغبار محسوب می شوند. 
حتی در داخل شــهر اصفهان و در منطقه تودشک نیز با 
کم ترین وزش بادی، گرد و غبار ایجاد می شود و شهروندان 
را با مشکالت عدیده ای مواجه می کند. تاکنون فقط مناطق 
غرب و جنوب اســتان از گرد و غبار مصون مانده بودند که 

براساس آخرین گزارش ها، در غرب استان و در منطقه 
چالشتر چهارمحال وبختیاری هم کانون هایی از گرد 

و غبار تشکیل شده است.

برخورد تاب آورانه
اینها درحالی اســت که براســاس گزارش های معتبر 
بین المللــی، تغییــرات آب و هوایی به صــورت قابل 
مالحظه ای، زمینه ســاز بدترشدن شــرایط زندگی در 
خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد شد. موج های گرمایی 
و طوفان های شن و ماسه ممکن است برخی مناطق را 
غیرقابل ســکونت کند که مطمئناً در چنین شرایطی 
مهاجرت برای تعــداد قابل توجهی از ســاکنان بومی 
گریز ناپذیر می شود. همچنین در نتیجه افزایش گرما و 
خشکسالی، بادهای شدید در آینده گرد و غبار بیشتری 
ایجاد می کنند و زندگی افــرادی که گرفتار طوفان گرد 
و غبار می شــوند، درمعرض تهدید قرار خواهد گرفت. 
اینها خطراتی است که در کمین مناطق مرکزی ایران، 
ازجمله اصفهان هم نشسته است. رئیس مرکز تحقیقات 
هواشناسی کاربردی استان اصفهان دراین باره می گوید: 
اگرچه با تغییرات اقلیمی چندان نمی توانیم مقابله کنیم، 
اما تقویت تاب آوری درمقابل تغییرات اقلیمی و سازگاری 

با آن، باید جزو برنامه های مسئوالن مربوط باشد.
امینی می افزاید: تنها با شفافیت و دقت در مدیریت منابع 
آبی، در کنار تغییر الگوی کشت، آن هم به صورت گسترده 

و در سراسر استان، می توان بحران را مدیریت کرد.
وی ادامه می دهد: به نظرم دیگر بــرای انجام اقدام های 
پیشگیرانه و درمانگر درمقابل تغییرات اقلیمی بسیار دیر 
شده است و تنها می توان جلوی ضرر بیشتر را گرفت تا 

شاید منفعتی حاصل شود.
امینی با بیــان اینکه بایــد به تدابیر آینده مســئوالن 
دراین حوزه و مسئولیت پذیری مبتنی بر تخصص آنها 
امیدوار بود، اضافه می کند: مدیریــت بحران در زمینه 
تغییرات اقلیمــی، توجه ویژه مســئوالن را می طلبد؛ 
درغیراین صورت، در آینــده زندگی جمعیت زیادی در 
مرکز ایران تحت تأثیر قــرار می گیرد؛ آینده ای که 
نشانه های آن در شرق و شــمال اصفهان پدیدار 

شده است.

  سه شنبه 5 مرداد 1400 
شماره 8278 

 زندگی عشایر آذربایجان شرقی زیرسایه کرونا 
ضعف امکانات درمانی برای خدمت رسانی به عشایر در زمان همه گیری ویروس کرونا ازجمله مشکالت عشایر این استان است

اگر به مناطق کوهستانی و دشت های آذربایجان شرقی سفر کرده 
باشید، حتما با چادرهای کوچک و بزرگ پشمی و برزنتی در کنار 
جاده روبه رو شده اید که زنان و مردانی با لباس محلی، در اطراف آنها 
درحال کار کردن هســتند و صدها رأس دام نیز در حصارهای دست ساز به چرا 

مشغولند.
در نگاه نخســت این چادرها پراکندگی نامنظمی دارند و به نظر می رسد عشایر 
به صورت پراکنده و به دلخواه در کنار جاده اتراق کرده اند، اما واقعیت این است 
که این چادرهای به ظاهر پراکنده، براساس اصول زندگی قشالقی و ییالقی و در 
ناحیه ویژه خود برپا شده اند؛ موضوعی که نشان می دهد زندگی عشایر از نظمی 
ویژه و درونی برخوردار است. دراین میان عشایر آذربایجان شرقی در فصل گرما 
به مناطق کوهستانی می روند و در زمستان، در مناطق ییالقی این استان سکونت 
می کنند و نقش مهمی دراقتصاد اســتان، به ویژه در حــوزه دامداری و لبنیات 

برعهده دارند.

جمعیت عشایر استان
آمارها نشان می دهد جمعیت عشایری آذربایجان شرقی در دوره ییالقی 13هزارو 
29۵ خانوار و بیش از 70هزارو ۵77نفر اســت که این تعداد در دوره قشالقی به 
8هزارو 97خانوار و حدود 43هزارو 8۵7 نفــر کاهش می یابد که در قالب 2ایل 
»قره داغ« و »شاهسون« و 9طایفه مستقل در دوره ییالقی و 7طایفه مستقل در 

دوره قشالقی شکل گرفته اند.
با وجود اینکه عشایر آذربایجان شــرقی کم تر از 2درصد جمعیت این استان را 
شامل می شوند، اما بیش از 20درصد جمعیت دام سبک آذربایجان شرقی را در 
اختیار داشته و نقشی محوری در تولید محصوالت دامی و لبنی این استان برعهده 
دارند. با وجود این نقش مهم، اما مشکالت متعددی در زمینه دسترسی به آب و 
مرتع و همچنین خدمات بهداشتی و درمانی پیش روی عشایر استان قرار دارد که 

از زمان همه گیری ویروس کرونا از اواخر سال98، دوچندان شده است.

2 مشکل اساسی
»قاسم علی پور« یکی از عشایر ایل »قره داغ« است که مدتی می شود به مناطق 
ییالقی میان »اهر« و »کلیبر« کوچ کرده اند، اما با مشکالتی مواجهند که رفع آنها 
تالش ویژه مسئوالن مربوط دراستان را می طلبد. وی دراین باره می گوید: در فصل 
بهار به مناطق ییالقی میان اهر و کلیبر کوچ می کنیم  و به دامپروری و کشاورزی 
دراین مناطق می پردازیم  و در اواخر فصل تابستان هم به مناطق قشالقی خود در 
دشت مغان برمی گردیم. وی ادامه می دهد: با همه گیری ویروس کرونا در تردد 
به مناطق ییالقی و قشالقی با مشکالتی روبه رو هستیم، چرا که زمان حرکت مان 
دچار تغییر شده و چون زمان مناسبی برای کوچ نداریم، راه ها نیز مناسب نیست.

علی پور اضافه می کند: به عنوان مثال، زمان کوچ را به نحوی تنظیم می کنیم که 
باران و برف جاده ها را خراب نکند یا بتوانیم در نبود پل، از رودخانه کم آب عبور 
کنیم، اما مدتی است به دلیل همه گیری ویروس کرونا هم زمان مناسب را از دست 
می دهیم و هم اینکه از ترس ابتال و انتقال ویروس کرونا، نمی توانیم به روستاها 
نزدیک شویم. بنابراین راه های مناســب را از دست می دهیم و به منابع آبی هم 

دسترسی نداریم.

نبود درمانگاه
یکی دیگر از عشایر ایل »قره داغ« از ضعف امکانات درمانی برای خدمت رسانی 
به عشایر در زمان همه گیری ویروس کرونا انتقاد می کند و می گوید: با توجه به 
همه گیری این ویروس، در زمینه داد و ستد با افرادی که به آنها شیر می فروشیم 
یا از آنها علوفه و نهاده های دامی خریداری می کنیم، نگرانی هایی داریم که مبادا 
ویروس کرونا درمیان عشایر نیز همه گیر شود. آن وقت است که با توجه به ضعف 

خدمات درمانی، با مشکالت بسیاری مواجه می شویم.
»اسالن مرادی« ادامه می دهد: در 2سال اخیر کم ترین خدمات درمانی را دریافت 
کرده ایم و به دلیل تــرس از ابتال به ویروس کرونــا، نمی توانیم به مراکز درمانی 

روستایی و شهری مراجعه کنیم.
وی اضافه می کند: درمانگاه های سیار در منطقه ورزقان که در مقاطعی از سال 
برپا می شود، جوابگوی حجم مراجعان و بیماران نیست و برخی افراد بیماری های 

مزمنی دارند که سال هاست به آن توجه نشده است.

تدارک ویژه برای رفع مشکالت عشایر
مدیرکل امورعشایری استان آذربایجان شــرقی با بیان اینکه عشایر استان در 
2سال گذشته همکاری خوبی برای کنترل همه گیری ویروس کرونا داشته اند، 
می گوید: تأخیر در کوچ عشــایر و اســتفاده از خودرو در زمــان کوچ، ازجمله 
دستورالعمل های بهداشتی بوده است که عشایر برای جلوگیری از انتقال ویروس 
کرونا، رعایت کرده اند. البته دراین زمینه مشــکالتی را هم متحمل شده اند که 

تالش می کنیم این مشــکالت را با ارائه خدمات حمایتی موردنیاز، 
کاهش دهیم.

»سیدمحمدحســن آل هاشــم« از ترمیم راه های 
دسترســی و بهره برداری ازطرح های عمرانی 

ویژه عشایر خبر می دهد و می افزاید: مرمت 
راه های ییالق، تسهیل دسترسی به آب 

در ییالق ها، ســاخت آبشخور برای 
دام ها در مناطق ییالقی و ساخت پل 
روی رودخانه  ها در مناطق ییالقی 
و قشالقی را امسال به صورت ویژه 

در دستورکار قرار داده ایم.
اعتبــار  اختصــاص  از  وی 
3میلیاردتومانــی بــرای اجرای 
این پروژه ها خبر می دهد و اظهار 

می کند: حدود 600میلیون تومان 
نیــز از محــل اعتبــارات عمرانی، 

به صورت ویژه در منطقه ییالقی سهند 
صرف می شــود.مدیرکل امورعشــایری 

استان آذربایجان شــرقی با تأکید بر افزایش 
درمانگاه های ســیار در مناطق مختلف عشــایری 

استان، اضافه می کند: برای رفع مشکالت درمانی عشایر در 
دوران همه گیری ویروس کرونا با دانشگاه علوم پزشکی استان همکاری 

خوبی داریم.

سیدمرتضی احمدپور
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 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

موزه مردم شناسی شهر فردوس در استان خراسان جنوبی 
عکس: همشهری- یلدا نعمتی

بررسی های علمی نشان می دهد درحال حاضر تمام پهنه استان درگیر خشکسالی »خفیف« تا »بسیارشدید« است

ري
شه

هم
س: 

عك

ري
شه

هم
ها: 

س 
عك

صدایپایخشکسالیدرنصفجهان


	01-1(05-05)
	02(05-05)
	03(05-05)
	04(05-05)
	05(05-05)
	06(05-05)
	07(05-05)
	08(05-05)
	09(05-05)
	10(05-05)
	11(05-05)
	12(05-05)
	13(05-05)
	14(05-05)
	15(05-05)
	16(05-05)
	17(05-05)
	18(05-05)
	19(05-05)
	20(05-05)
	21(05-05)
	22(05-05)
	23(05-05)
	24(05-05)
	25
	26
	27
	28

