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پرونده  همشهري به مناسبت روزملی شوراها  در 21سالگي پارلمان شهري

همراه با آثار و گفتارهايي از:  محسن هاشمی رفسنجانی، سیدابراهیم امینی، 
 مرتضی الويری، زهرا نژادبهرام، محمدجواد حق شناس، علی اعطا ، 
شهربانو امانی، محمد علیخانی، افشین حبیب زاده، محمد ساالری،  

سیدآرش حسینی میالنی،  سیدحسن رسولی، سیدمحمود میرلوحی، 
حسن خلیل آبادی، محمدرضا حیدری، مژگان رضايی

و ابراهیم علیپور

 سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش همشهري:  فعاالن اجتماعي، گروه هاي سیاسي 
و چهره هاي شاخص احزاب به زودي با رئیس جمهور مالقات مي كنند

آغاز دور جديد گفت وگوي هاي اجتماعي

عصر روز شنبه همزمان با نخستین روز  ماه رمضان، نشستي 
میان رئیس جمهور با فعاالن بخش خصوصي اقتصاد برگزار 
شد. حســن روحاني در آغاز ســخنان خود در اين نشست 
يك جمله كلیدي بیان كرد و گفت: »رابطه بخش خصوصي 
و دولت هنوز به اندازه كافي نیست و مشكالت ما، به نظرم از 
اينجا نشأت مي گیرد. فاصله گذاري اجتماعي صرفا در بحث 
كرونا ست و روابط بخش خصوصي و دولت، بايد نزديك تر و 
هوشمندانه تر شود.« اما فاصله گذاري دولت و رئیس جمهور 
با جامعه نخبگان مدت ها پیش از شــیوع كرونا در كشــور 

اتفاق افتاده است و همانطور كه روحاني 
اشاره كرد، احتماال بسیاري از مشكالت 

كشــور از همین فاصله گذاري ها نشأت مي گیرد. طي 7سال 
رياســت جمهوري حســن روحاني، در مقطعي كوتاه و در 
نیمه دوم سال 97 و  نیمه اول ســال 98، ديدار با نخبگان در 
حوزه هــاي مختلف و تبادل نظــر میان آنــان و دولت مورد 
توجه رئیس جمهور و مجموعه دولت قرار گرفت؛ جلســات 
و ديدارهايي برگزار شــد كه علي ربیعي، نقش بســزايي در 

برنامه  ريزي و برگزاري   آنها داشت.
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شور مهرورزي
با آغاز ماه رمضان و در شــرايطی كه 
جامعه به علت شیوع كرونا در تنگنای 
اقتصادی  به ســر می بــرد، گروه های 
مردمی به ياری طبقات آســیب پذير 
جامعه شتافته تا ســهمی در كاهش 

سختی های آنها داشته باشند

گفت وگو با كاظم رهبر درباره مجموعه 
آموزشي »چگونه مي نويسم«

نگاه
دياكو حسيني؛   كارشناس روابط بین الملل

به نظر مي رسد دولت ترامپ با توجه به ناكامي هايي كه 
در رابطه با پیگیري سیاست فشار حداكثري داشته اين 
بار در حال تالش است با هدف تمديد تحريم هاي تسلیحاتي ايران در  ماه اكتبر در 
شوراي امنیت جلسه اي را تشكیل دهد و درصورت مخالفت روسیه و چین با تمديد 
تحريم هاي تسلیحاتي ايران ظاهرا خالقانه ترين ايده آنان توسل به مكانیسم ماشه 
يا اسنپ بك است تا بتوانند كل تحريم هاي شوراي امنیت علیه ايران را برگردانند 
كه شامل تحريم تسلیحاتي هم خواهد بود اما گويا مقامات كاخ سفید توجه ندارند 
كه برجام بر مبناي توازن داده ها و ستانده ها يا توازن بین حقوق و وظايف بود و اگر 
آمريكا مثل ساير كشورها به اســتفاده از حقوق خود در برجام عالقه داشت الجرم 
مي بايست به تعهدات خود عمل مي كرد اما از آنجا كه عمل نكرد اين حق را ندارد به 

هر نحوي به مكانیسم ماشه متوسل شود.
از طرفي به نظر مي رســد آمريكا  قصد دارد يك فشــار تازه اي به اعضاي شــوراي 
امنیت وارد كند و به نوعي با اين ترفند عجیب و حیرت انگیز كه حتي باعث تعجب 
كشورهاي اروپايي هم شده تالش كند اروپا را براي تن دادن به يك خواست فراتر 

از قانون تحت فشار قرار دهد.
در بین اعضاي شــوراي امنیت مي دانیم كه همین االن كشــورهايي مثل چین و 
روســیه قطعا با اين نوع برخورد آمريكا مخالفنــد و اروپايي ها هم احتماال هرچند 
تمايل دارند تحريم هاي ايران تمديد شــود اما با توســل آمريكا به مكانیسم ماشه 
مخالفت دارند چون آنها مي دانند آمريكايي كه از برجام خارج شده اساسا توانايي 

توسل به برجام را ندارد.
ضمن اينكه استفاده از مكانیسم ماشه به معناي بازگشت كلیه تحريم هاي شوراي 
امنیت است كه طبق قطعنامه 2231منتفي شده و اگر چنین اتفاقي بیفتد به معناي 
پايان رسمي و كامل برجام اســت كه اروپا هیچ نفعي از اين ماجرا نمي برد و از نظر 
اروپا خريدوفروش تسلیحاتي ايران بعد از لغو تحريم ها آنقدر تهديد جدي و فوري 

نیست كه ارزش نابودي برجام را داشته باشد. 
بنا بر اين به رغم تبلیغاتي كه دولت ترامپ به راه انداخته و به نظر مي رســد سرگرم 
تهیه استدالل هاي حقوقي براي اسنپ بك هســتند اما بعید است توفیقي در اين 

راه به دست بیاورند.
در رابطه با احتمال همراهي اروپا با آمريكا بر سر تمديد تحريم هاي تسلیحاتي ايران 
هم ذكر 2 نكته ضروري است؛ اوال اروپايي ها با هرگونه فعالیت تسلیحاتي و نظامي 
ايران مخالفند چون آنها طبق سنت پیشین نسبت به نیات نظامي ايران مردد ند و 
اين چیز جديدي نیست. نكته دوم اين است كه اروپايي ها ناگزير به اتخاذ مواضعي 

اينچنیني هســتند چون قصد دارند از انتقاد هاي آمريكا در 
اين باره كه اروپا در مقابل ايران نرمش نشان مي دهد فرار كنند، 

بنابراين به لحاظ لفظي موضع گیري مي كنند اما به اين معنا نیســت كه تا سر حد 
نابودي برجام با آمريكا پیش بروند.

 آخرين تير آمريكا
براي برجام

نگاه
علي نوذرپور؛  شهردار منطقه 22

 در تعريف »عدل« آمده است؛ هر چیز اندر موضع خود و 
بي عدالتي؛ يعني افراد يا گروه ها يا طبقات اجتماعي در 
موضع خود قرار نگیرند. اگر فقر هست به دلیل نارسايي 
نظام اقتصادي بــوده كه منجر به شــكل گیري فاصله 
طبقاتي مي شود. فاصله بین طبقه غني و فقیر آنقدر زياد مي شود كه نارضايتي و در 

برخي جوامع شورش و انقالب در پي دارد. براي اينكه عدالت ايجاد شود.
در نظام اداري نیز تعريف عدل يعني، مدير در جاي خود و كارشناس نیز! اگر كارمند به 
جاي مدير تصمیم بگیرد و مدير كار كارشناس را انجام دهد يعني بي عدالتي. اگر فردي 
فاقد صالحیت هاي الزم در پست سازماني قرار گیرد و رابطه صحیحي بین تحصیالت، 
تجارب و صالحیت هاي فردي با مسئولیت افراد وجود نداشته باشد، قضاوت آن است 

كه در نظام اداري، بي عدالتي است.
تعريف جايگاه، مسئولیت ها و وظايف افراد، گروه ها و نهادها را قانون تعیین مي كند. 
قانون براي تنظیم رابطه میان افراد با يكديگر و با نهادها. سازمان ها و گروه هاست و فرض 
است كه قانونگذار در تهیه و تصويب قوانین؛ عدل را ضابطه مند مي كند. حال اگر فردي، 
خارج از موازين قانوني اقدامي انجام دهد يعني خالف عدل حركت كرده است، يعني از 

موضع خود خارج شده است و اين بي نظمي را به ذهن متبادر مي كند.
در نظام مديريت شهري، اگر شوراي شهري در امور ملي ورود كند و درخصوص مسائل 
كشوري اظهارنظر كرده و مصوبه اي داشته باشد، خارج از جايگاهي كه براي شورا درنظر 
گرفته شده، عمل كرده است. اگر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به جاي رسیدگي 
به امور ملي و كشوري به امور محلي پرداخته و از رسیدگي به پسماند و آسفالت معابر 
سخن گويند، خارج از جايگاه قانوني خود قرار گرفته اند. هرچند متأسفانه پس از 5 دوره 
از حیات شوراها، هنوز نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، در امور محلي ورود دارند و از 
اين رو چندان مايل نیستند كه حوزه اختیارات شوراهاي محلي افزايش پیدا كند چرا كه 
آنها را رقیبي براي خود تلقي مي كنند. معهذا عدل آن است كه نمايندگان مجلس، مردم 

را در امور ملي، نمايندگي كنند و در مقابل برخي از نمايندگان 
مردم در امور محلي )شوراها( نبايد پا را از محدوده امور محلي 

)شهري يا روستايي( فراتر گذاشته و به امور ملي بپردازند و به مسائل سیاست خارجي 
و اقتصاد داخلي و مانند اينها ورود كنند.

نظام شوراياري و عدالت 

دريچه
محمدرضا نيك نژاد؛  كارشناس حوزه آموزش

سال هاست كه از شكاف ژرِف عدالت آموزشي در كشور سخن 
به میان مي آيد و از چند میلیــون  دانش آموز محرومي كه از 
كالس، كپر را مي شناسند و از مدرسه، يك چهارديواري سنگي يا خشتي تاريك و نمور در 

گوشه اي از روستا يا حتي شهر.
سال هاســت كه در حضور كم فروغ دولت، خیرين يا نهادهــاي غیردولتي يا نیمه دولتي، 
در پي ساخت مدرســه و تهیه نیازمندي هاي اولیه براي درس و مشق و كالس و آموزش و 
يادگیري اند و دلخوش به اينكه همین اندك امكانات نیز، از هیچ بهتر است! اما بحران كرونا 
بیش از گذشته دمل چركیِن بي عدالتي در گستره آموزش را نمايان كرد و نمايش زشت و 
آزار دهنده محرومیت را از مرزهاي دور از پايتخت به حاشــیه  و حتي مركز شهرها كشاند. 
چه بسیار پدر و مادرهاي كه در به در به دنبال تهیه گوشي هاي ارزان قیمت از اين فروشگاه 
موبايل به آن فروشگاه و از اين مغازه كاركرده فروشي به آن دستفروش دم بازار سر مي زنند، 
به امید اينكه نگراني و استرس از آموزش و يادگیري و تا اندازه اي سرشكستگي را از خانه و 

خانواده خويش دور كنند.
اين روزها تنها آن 30درصد دانش آموزان و خانواده هايي كه به طور رســمي از اينترنت و 
شبكه شاد محرومند، نگران آموزش مجازي نیستند بلكه بسیاري از خانواده هاي شهري و 
حتي پايتخت نشین، با وجود پوشش اينترنت، توان پرداخت هزينه هاي رو به افزايش آن را 
ندارند؛ به ويژه در اين شرايط سخت اقتصادي كه بسیاري از كسب و كارها يا خوابیده اند و يا 
نفس شان به شماره افتاده است. شوربختانه اين گرفتاري، بخشي از معلمان، با دستمزدهاي 

اندك و هزينه هاي سرسام آور را نیز در بر مي گیرد.
اما چه بايد كرد؟آيا راهش اين است كه باز دســت به سوي خیرين در حوزه هاي گوناگون 
دراز كنیم و از آنهــا بخواهیم براي بچه هاي محروم گوشــي و تبلت تهیــه كنند و آنها و 
خانواده هاي شان را از نگراني درآورند؟ بي گمان اين كار نه شدني است و نه درست! پس چه؟

چند سالي اســت كه قرار بود مالیات برخي نهادهاي حاكمیتي در 
راستاي محرومیت زدايي در گستره آموزش به كار گرفته شود و زير 

عنوان »گسترش عدالت آموزشي« وارد چرخه كیفیت بخشي آموزش در مناطق نابرخوردار 
يا كمتر برخوردار شود.

 آموزش مجازي
و محروميت هاي فراگير

يادداشت
علي ربيعي؛  سخنگوي دولت

 اولین روز ماه مبارك رمضان بعد از برگزاری سخنگويی، 
در جلسه با نهادهای حمايتی برای چگونگی كار پنجره 
واحد خدمات حمايتی، شركت كردم. اين روزها، بر تعداد افراد بدون شغل افزوده شده 
اســت. بیكاری و تعمیق فقر از عواقب اجتناب ناپذير كروناست. كرونا، بی  رحمانه  با 
جدايی ها عاطفه و با بیكار كردن ها، كرامت انسان ها را نشانه رفته است. داشتم به تعبیر 

اگامین از »حیات برهنه« فكر می كردم.
حیات برهنه يعنی آن حیات كه از زيست سیاسی و كرامتی جدا شده و به جان محض 
تقلیل يافته است.حیاتی كه  از حمايت های قانونی و اجتماعی كم  بهره و دچار نوعی 
بی پناهی می شود. او صرفا يك موجود زنده است  كه به وجود جسمانی خود تقلیل 

می يابد.
سیاست های نادرست توسعه در چنددهه گذشته افراد نزديك به »حیات برهنه« در 
جامعه ايران به جای گذاشته است و تحريم ها نیز به رغم هدف سیاسی تحريم گران، 
حیات باكرامت انسان ها را هدف قرار داده است  - به خیال تحريم گران، انسان های با 
»حیات برهنه« به خیابان ها خواهند ريخت تا هدف سیاسی آنها برآورده شود.-كرونای 
در هم تنیده با تحريم در غايت خود  بخشی از جامعه را از يك  بیوس)زندگی سیاسی 
وبهره مند از حقوق و منزلت بشری( به يك »زئو« به يك حیات برهنه، يعنی برهنه از 
حقوق تبديل می كند. چگونه بايد زيست »حیا ت های برهنه« را به زيست با كرامت 
تبديل كنیم؟ به نظرم هیچ چیز مهم تر از لباس كرامت پوشاندن بر حیات های برهنه 
برای ساخت قدرت و جامعه وجود ندارد و اين بايد به يك درد بزرگ روشنفكری جامعه 
ايران و مدعیان خدمت در ساخت قدرت تبديل شود. سال ها ادعاهای روشنفكری و 
هیاهوهای ساخت قدرت را مرور می كنم. به راستی چقدر هیاهو، رقابت های بی فايده 
سیاسی و فريادهای گوشخراشی كه حقی در آنها يافت نمی شود، نامیمون هستند. 
دعای راديو، انديشه در خصوص بیوس و زئو را از سرم می پراند. بعید است بتوانم تا سر 

اذان، چیزی برای افطار آماده كنم.
در روشنايی كم رمق مغرب كه كم كم جايش را به تاريكی می دهد، از راديو ماشین، 
صدای مناجات پیش از اذان  در گوشم می پیچد، بی اختیار قامت مادر در چادر نماز 
سفید با گل های آبی كم رنگش در ذهنم تداعی می شود كه  در ساعتی پیش از افطار، 
مهربانانه دستی بر موهايم می كشــید و  قربون صدقه ام می رفت : » اوروجون قبول 
علی باالم«  و پدرم كه همیشه تنش بوی قطار می داد، گاهی با چاشنی يك دو ريالی 
)پول چند سیخ جگر و يا نگهداری در قلك برای بلیط سینما( تشويقم می كرد برای 

روزه داری روزهای بعد. 
سفره های افطار مادر همیشــه از جنسی ديگر اســت. بوی عطر نان بربری تازه كه 

همیشه از 10 متری سوم جواديه می خريدم با بخار خوشبوی 
چای شیرين در هم می آمیخت و رايحه كتلت های سرخ شده 

مادر -كه هنوز هم در كام جانم دست نخورده باقی است- افطار را برايم به يك خاطره 
ابدی تبديل كرده است.

 سه گانه : بربري،حيات برهنه 
و مؤذن زاده با شجريان

حاصل عمر 
استخوان خردكرده ها

ارزان ترين و 
گران ترين استان هاي 

ايران كدامند؟
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صف خانواده ها در  بازار موبايل
گزارش »همشهری« درباره خانواده هايي كه  با وجود فشار اقتصادی  مجبور به تهیه موبايل های هوشمند

22 برای  تحصیل مجازي فرزندانشان هستند
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عصر روز شنبه همزمان با نخستين روز 
 مــاه رمضــان، نشســتي ميــان دولت

رئيس جمهــور بــا فعــاالن بخش 
خصوصي اقتصاد برگزار شد. حسن روحاني در آغاز 
سخنان خود در اين نشست يك جمله كليدي بيان 
كرد و گفت: »رابطه بخش خصوصي و دولت هنوز به 
اندازه كافي نيست و مشــكالت ما، به نظرم از اينجا 
نشــأت مي گيرد. فاصله گذاري اجتماعي صرفا در 
بحث كرونا ســت و روابط بخش خصوصي و دولت، 

بايد نزديك تر و هوشمندانه تر شود.«
اما فاصله گذاري دولــت و رئيس جمهور با جامعه 
نخبگان مدت ها پيش از شــيوع كرونا در كشــور 
اتفاق افتاده اســت و همانطور كه روحاني اشــاره 
كرد، احتماال بســياري از مشكالت كشور از همين 

فاصله گذاري ها نشأت مي گيرد.
طي 7ســال رياست جمهوري حســن روحاني، در 
مقطعي كوتاه و در نيمه دوم ســال 97 و  نيمه اول 
ســال 98، ديدار با نخبــگان در حوزه هاي مختلف 
و تبادل نظــر ميــان آنــان و دولت مــورد توجه 
رئيس جمهور و مجموعه دولت قرار گرفت؛ جلسات 
و ديدارهايي برگزار شد كه علي ربيعي، نقش بسزايي 
در برنامه  ريزي و برگزاري   آنها داشت. در گام بعدي، 

رئيس جمهور طي حكمي، ربيعي 
را به عنوان »دســتيار ارتباطات 
رئيس جمهــور«  اجتماعــي 
منصوب كرد و مسئوليت »فضاي 
گفت وگوي اجتماعي« را به وي 

سپرد.
اين ديدارها دوام چنداني نداشت 
و در گــذر زمــان به فراموشــي 
ســپرده شــد. در 11مهــر 97، 
رئيس جمهور با جمعي از فعاالن 
سياســي اصالح طلب صميمانه 
ديدار كرد. 23مهرماه همين سال 
رئيس جمهور و تيــم اقتصادي 
دولت با شــماري از اقتصاددانان 
كشــور ديدار كردنــد. در فاصله 
كوتاهي از اين نشست، 1آبان ماه 
97، گروهي از جامعه شناسان و 
اســاتيد علوم اجتماعي دانشگاه 
به دعوت رئيس جمهور با حسن 

روحاني ديــدار كردند. در 21ارديبهشــت 98 نيز 
گروهي از فعاالن سياسي اصالح طلب و اصولگرا در 
يك نشست مشترك با رئيس جمهور ديدار كردند. 
در پايان ارديبهشت همين سال هم ديدار صميمي 

رئيس جمهور با اهالي فرهنگ و هنر برگزار شد.
ديدارهاي رئيس جمهور با نخبگان، عموما با عباراتي 
مانند گفت وگو براي ايران، چاره انديشي براي ايران، 
دريافت انتقادات و پيشنهادها، تبادل نظر، درد دل 
فعاالن... با رئيس جمهور، مشــورت رئيس جمهور 
با... و... توصيف مي شد؛ محور اين ديدارها، مشورت 
و تضارب آرا با فعاالن و نخبگان حوزه هاي مختلف 
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و آشنايي با 
مشكالت و مصايب آن حوزه ها بود. اما اين نشست ها 
و ديد و بازديدها مدتي است كه از دايره توجه دولت 
خارج شده است و اين احتماال به معناي بي توجهي يا 
كم توجهي دولت به امر مشورت و ارتباط با نخبگان 

طي سال ها و  ماه هاي اخير است.
بازخواني وعده هــاي انتخاباتي حســن روحاني 
در ســال 92 نشــان مي دهد كه وي خود يكي از 
منتقدان بي توجهي دولت هــاي قبل به ديدگاه ها 
و نظرات نخبگان و كارشناســان بوده اســت. بر 
همين اساس، روحاني در مبارزات انتخاباتي خود 
درباره اهميت مشورت با نخبگان سخن مي گويد؛ 
وي در 29فروردين 1392 در جمع مردم لردگان 
چنين گفت: »كشــور نياز به يــك رئيس جمهور 
مشــورت پذير و برنامه گرا دارد 
و نيازي به يــك رئيس جمهور 
كه با نظر شخصي و فردي عمل 
كند، نيســت. هيچ كس در دنيا 
علــم كامل ندارد و كســي هم 
كه داراي مدارك عالي باشــد 
نيز كامل نيســت و بايد كار به 
كارشناســان واگذار شود و كار 
بايد با مشــورت انجام شــود و 
اگر مدير اهل مشــورت نباشد 
و بــا متخصصان مشــورت و از 
كارشناســان اســتفاده نكند، 
نمي تواند كشــور را به سرمنزل 
مقصــود برســاند.« روحانــي 
همچنيــن در 21خــرداد 92 
در جمــع مــردم شــيراز در 
مذمت خودشــيفتگي ســخن 
گفــت: »مي گويم مغــز، فكر و 
تالش 7۵ ميليــون ايراني كليد 

تدبير اســت و كليد آن اســت كه خودشيفتگي 
نخواهم داشــت و هيچ كاري را بدون مشــورت با 
صاحب نظران انجام نخواهم داد. خود را كارشناس 
همه امور عالم نمي دانم و نمي خواهم كشــورهاي 
جهان اداره كشور خود را از من بياموزند، كشور را با 

فكر نخبگان ايراني اداره خواهم كرد.«
ضعف ارتباط گيري دولت با مردم و جامعه، دوري 
از نظرات كارشناسان، بي توجهي به ديدگاه هاي 
مخالفان سياسي و بي تفاوتي به نقدهاي فعاالن 
و احزاب سياســي همســو با دولت انتقادهايي 
هســتند كه طي ســال هاي اخير درباره رويكرد 
دولت دوازدهم مطــرح بوده اند؛ ضرورت كاهش 
فاصله گذاري دولت با جامعه نخبگان، كارشناسان 
و متخصصان در حوزه هــاي مختلف، امروز بيش 
از هر زمان ديگري احساس مي شود. دولت براي 
يافتن راه حل براي انبوهي از مسائل كشور نيازمند 
مشــورت با نخبگان و كارشناســان است. دولت 
براي جلب حمايت و همراهي مردم با سياست ها و 
تصميمات خود نيازمند برقراري ارتباط با جامعه 
و مردم است كه اين مهم از طريق مشورت و جلب 
نظر احزاب و گروه هاي سياسي و نيز فعاالن جامعه 
مدني ميسر اســت. دولت براي غلبه بر بحران ها 
نيازمند همدلي، گفت وگــوي ملي، وحدت ملي 

و صلح ملي اســت. صلح و وحدت جز با گفت وگو 
و مذاكره در سطح ملي و توجه به همه گرايش ها 
و سليقه ها به دست نمي آيد.  ماه رمضان فرصتي 
در اختيار دولت و رئيس جمهور است كه به رسم و 

سنت سال هاي گذشته ديدار ها و ضيافت هايي را 
با اهالي فرهنگ و سياست، كارشناسان و فعاالن 
اقتصادي و اجتماعــي ترتيــب داده و نظرات و 
ديدگاه هاي آنها را درباره مسائل كشور جويا شوند.

سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال همشهري: فعاالن اجتماعي، گروه هاي 
سياسي و چهره هاي شاخص احزاب به زودي با رئيس جمهور مالقات مي كنند

روحاني سال گذشته مجموعه ديدارهايي با تشكل ها و اصناف مختلف برگزار كرده بود.   عكس آرشيوي است.

آغاز دور جديد گفت وگو هاي اجتماعي
محسن تواليي- اصغر صوفي

خبر نگار

گزارش

خبرهاي كوتاه

ادامه رايزني روحاني با سران كشورها
حســن روحاني رئيس جمهور در ادامه رايزني ها با سران و رهبران 
كشورهاي مختلف جهان روز گذشته با رئيس جمهور پرجمعيت ترين 

كشور مسلمان جهان يعني اندونزي گفت وگو كرد.
حســن روحاني و »جوكو ويدودو« رئيس جمهور اندونزي، با اشاره 
به شيوع بيماري كرونا در جهان و برنامه ريزي ها و اقدامات 2 كشور 
در راســتاي مقابله با اين ويروس بر ضرورت توسعه همكاري ها در 
اين زمينه و تبادل تجربيات، دستاوردهاي علمي و فناوري و تامين 

نيازمندي هاي متقابل تأكيد كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، روحاني خاطرنشان 
كرد: جمهوري اســالمي ايران در زمينه علمي و فناوري و تامين و 
ساخت نيازمندي ها مانند كيت هاي تشــخيص، ونتيالتور، دستگاه 
سي تي اسكن و ماسك N95، موفقيت هاي خوبي به دست آورده و 
آماده همكاري و تعامل با اندونزي در اين راستاست. روحاني با بيان 
اينكه امروز تحريم هاي آمريكا عليه ايران با حقوق بنيادين بشــر در 
تعارض اســت، گفت: مخالفت هاي غيرقانوني در شرايطي كه همه 
كشورهاي جهان در حال مبارزه با كرونا هستند، مي تواند خطرناك 
باشد. »جوكو ويدودو« رئيس جمهور اندونزي نيز در اين تماس تلفني، 
با ابراز خرسندي از موفقيت هاي ايران در مبارزه با كرونا، گفت: امروز 
كرونا شرايط سختي براي جهان ايجاد كرده و در اين شرايط كنوني 
همه كشــورها به ويژه كشورهاي اســالمي بايد به هم كمك كنند. 
روحاني در روزهاي اخير با والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه، امير 
قطر، امير كويت، رئيس جمهور فرانسه، رئيس جمهور تركيه، پادشاه 
عمان، نخست وزير اسپانيا، رئيس جمهور اوگاندا، نخست وزير ايتاليا، 
رئيس جمهور آذربايجان، رئيس جمهور ونزوئــال و... رايزني كرد كه 

محتواي آن كرونا، تحريم ها و تحوالت منطقه بوده است.

رايزني ظريف با همتاي اوكرايني
وزير خارجه ايران هم ديروز در ادامه رايزني هاي ديپلماتيك با همتاي 
اوكرايني تبادل نظر كرد. محمدجواد ظريف و كولبا دميترو، وزراي 
امور خارجه جمهوري اسالمي ايران و اوكراين در گفت وگويي تلفني 
آخرين تحوالت روابط دوجانبه، مبارزه با شــيوع كرونا و نيز پرونده 
سقوط هواپيماي اوكرايني را بررســي كردند. ظريف در هفته هاي 
اخير درباره كرونا و تحوالت منطقــه اي و بين المللي، تحريم، يمن 
و افغانستان با مقامات خارجي ازجمله همتايان اندونزيايي، چيني، 
قطري، قرقيز، اماراتي، ازبك، عماني، كويتي، بلغار، عراقي، كروات، 
بريتانيايي، هندي، روس، ايتاليايي، پاكستاني، ترك، سوئدي، افغان 
و... گفت وگو كرده و دست كم 4بار هم با دبير كل سازمان ملل رايزني 
كرده اســت كه محور رايزني هاي ظريف با آنتونيو گوترش تحوالت 

يمن بود.
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ضعــف ارتبــاط گيری 
دولت با مردم و جامعه، 
دوری از نـــظـــرات 
كارشناسان، بی توجهی 
به ديدگاه های مخالفان 
سياسی و بی تفاوتی به 
نقدهای فعاالن و احزاب 
سياسی همسو با دولت 
انتقادهايی هســتند كه 
طی ســال هــای اخير 
درباره رويكــرد دولت 
دوازدهم مطرح بوده اند

سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي 
در زمينه شاخص هاي تقسيم بندي دولت

كشور به سه وضعيت سفيد، زرد و 
قرمز اظهار داشت: رنگ  ها به معني عادي شدن 
وضعيت نيســت و اين تقســيم بندي به معني 
برنامه ريزي بــراي بازگشــايي اماكن مذهبي، 
اجتماعــات اجتماعي و بازگشــايي بنگاه هاي 
اقتصادي است. اين روش به ما كمك مي كند كه 
ما براي بازگشايي هوشمندسازي  كنيم. هر 3روز 
يك بار وضعيت شهرها رصد مي شود. شهرهايي 
كه در 14روز 14بستري دارند و برخي نيز صفر 
هستند، شــهرهاي وضعيت سفيد خواهند بود. 
اين وضعيت دائماً رسيدگي مي شود و شهرها اگر 
پروتكل ها را رعايت نكنند از وضعيت ســفيد به 
ديگر وضعيت ها تغيير مي كنند. بايد اين نكته را 
بيفزاييم كــه اين وضعيت ها پويا بوده و ايســتا 
نيســتند و قابل تغيير هســتند. در مرحله زرد 
بازگشايي نداريم. شهرستان ها هرچه به سفيد 
نزديك شــوند، ما به شــهرهاي با وضعيت زرد 
مي گوييــم كه با رعايــت پروتكل ها شــما هم 

مي توانيد به وضعيت سفيد برسيد.
به گفته ربيعي »خوشــبختانه آمار تهران را كه 
مي ديدم، نســبت به اوايل فروردين تا كنون، با 
كاهش 20 درصدي مواجه هســتيم كه عالمت 
خوبي بــوده؛ ولي نبايد فرامــوش كنيم كه اين 

موضوع از چه چيزي ناشي شده است.«
به گزارش همشــهري، ربيعي با بيان اينكه اگر 
پروتكل ها رعايت نشود، امكان بازگشت وضعيت 
و خيزش بيماري وجــود دارد، تصريح كرد: اين 
وضعيت در سايه تالش ها به نتيجه رسيده است. 
عدد گام به گام رو به كاهش است. اما ما كماكان 
وضعيت را غيرعادي اعــالم مي كنيم و هر چند 
جايي را وضعيت قرمــز نمي دانيم، اما درصورت 
بي توجهي به اصول بهداشتي، اين اتفاق مي افتد.

وي در پاســخ به ســؤال ديگري مبني بر اينكه 
آيا دولت براي بازگشايي مساجد در ماه رمضان 
تحت فشار است و روز گذشته آقاي اعرافي مدير 
حوزه علميه در جلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا 
شركت نكرده است، گفت: خوشبختانه در كنار 
همه جلوه هاي خوبي كه در دوران كرونا تجربه 
كرديم و در كنار هم ايستاديم و مكمل هم شديم، 
يكي از اتفاقات بسيار خوبي كه در اين مدت رخ 
داد و روشنفكران كمتر به آن پرداختند اين بود 
كه دين و علم در كنار هم بودند و علماي ديني 
در كنار متخصصين پزشكي قرار گرفتند و حامي 
آنها بودند. اين اتفاق در بســياري از كشورهاي 
منطقه نبود و حتي در برخي از كشورهاي توسعه 

يافته نيز زمزمه هايي از اين تقابل شنيده شد.
ســخنگوي دولــت ادامــه داد: در كنــار هم 
قرارگرفتن متخصصين دين و پزشــكي نتيجه 

سنت و زحماتي است كه بزرگاني همچون استاد 
مطهري و مرحوم يداهلل ســحابي در اين زمينه 
كشــيدند. مطالب نادرســت نيز از سوي برخي 
جريانات گفته شد كه نه دولت را قبول دارند و نه 
نظام را و نظام را با رودربايستي قبول دارند و خود 
را برتر مي دانند كه ما با آنها كاري نداريم و درباره 

جريان غالب صحبت مي كنيم.
ربيعــي افزود: ديديــد برخي كــه ادعاي طب 
اسالمي و سنتي داشتند هيچ ارتباطي با اسالم 
و بنيادهاي حوزوي نداشتند و نخستين برخورد 
محكم را حوزه ها با افراد شبه شــياد داشــتند 
و فردي كه چنــد وقت پيش او را كنار شــتري 
مشــاهده كرديد، ديديد نه دانشگاهي رفته بود 
و نه حوزه اي ديده بود. در كنار اين مطالب يك 
مطالبه منطقي وجود داشت كه اتفاقاً خود دولت 
بيش از همه در اين زمينه دغدغه داشت و شخص 
رئيس جمهور به عنوان يك فرد روحاني دغدغه 
بســياري در اين حوزه داشــتند و اين موضوع 

مربوط به اين هفته نيست.
وي گفت: از آقاي اعرافي نيز كه ايشان به عنوان 
نماينده حوزه هاي علميه در جلسات ستاد ملي 
مبارزه با كرونا شــركت كردند تشكر مي كنيم. 
آقاي اعرافــي و آقــاي نمكي وزير بهداشــت 
هفته هاســت درخصوص چگونگي بازگشــايي 
مســاجد در حال صحبت هســتند و تاكنون به 
هر تصميمي رسيده ايم براساس اتفاق نظر بوده 
است. بنابراين فشار از سوي حوزه هاي علميه و 
مراكز رســمي نبوده و اين فشار از سوي افرادي 
بوده كه هيچ ارتباطي با حوزه و افراد مســئول 

نداشته اند.
ســخنگوي دولــت درخصــوص اينكــه در 
تصميم گيــري براي بازگشــايي مراكز مذهبي 
به ســمت بازگشــايي مراكز زيارتي نرفته اند، 
اظهار داشت: زيارتگاه هاي مهم ما در شهرهايي 
هستند كه وضعيت ســفيدي ندارند. بازكردن 
زيارتگاه تنها باز كردن يك محل نيســت، بلكه 
به دنبال باز شــدن اين زيارتگاه ها مسافرين به 
سمت آن شهرها حركت مي كنند و حمل ونقل 
عمومي شكل مي گيرد و به تبع آن بحث اسكان، 
بازگشــايي هتل ها و تهيه غذاي اين افراد وجود 
دارد كه اين اتفاقات در بازگشايي مساجد نيست.

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
كشورمان در واكنش به برخي اخبار ديپلماسي

دربــاره اينكــه آمريكا بــا يك طرح 
حقوقي قصد دارد به بقيه شركاي برجام ثابت كند 
هنوز عضوي از توافق هســته اي اســت چند سند 
منتشر كرد و نوشت: دست از روياپردازي برداريد. 
روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي جديد نوشت كه 
مايك پمپئو، وزيــر امور خارجه آمريــكا در حال 
آماده سازي يك طرح حقوقي است تا نشان دهد كه 
آمريكا هنوز عضوي از برجام اســت. در واقع اين، 
بخشي از يك راهبرد پيچيده براي تحت فشار قرار 
دادن شوراي امنيت ســازمان ملل است كه تحريم 
تسليحاتي عليه تهران را تمديد و اطمينان حاصل 
كند كــه تحريم هاي ســختگيرانه تري عليه ايران 
اعمال شود. مطابق قطعنامه 2231 مصوب شوراي 
امنيت ســازمان ملل متحد، كه براساس برجام در 
سال 201۵صادر شد، ۵ ســال پس از آغاز اجراي 
برجام، تحريم هاي تسليحاتي ســازمان ملل عليه 
ايران لغو مي شود. اين موعد اواخر مهرماه امسال به 
سر مي رســد و مقامات كاخ ســفيد ازجمله مايك 
پمپئو تالش گســترده اي را آغاز كرده اند تا از لغو 
تحريم هاي تســليحاتي ايران جلوگيري كنند. روز 
گذشــته محمدجواد ظريــف، وزير امــور خارجه 
كشورمان در واكنش به اين اخبار نوشت: »2 سال 
پيش، مايك پمپئو وزير امور خارجه آمريكا و رئيس 
او »توقف مشاركت آمريكا« در برجام را اعالم كردند 
و رؤيــاي اين را در ســر مي پروراندند كه »فشــار 
حداكثري« آنها ايران را به زانــو در خواهد آورد«  
ظريف در ادامه نوشت:»با توجه به شكست حقيرانه 
آن سياست، او]پمپئو[ اكنون مي خواهد عضوي از 
برجام باشد.« ظريف نوشت:»روياپردازي را متوقف 
كنيد. ملت ايران هميشه درباره سرنوشتش تصميم 

مي گيرد.« 
ســال گذشــته حســن روحانــي، رئيس جمهور 
كشورمان در جريان سفر به اســتان كرمان درباره 

اين امتيازي كه در برجام براي ايران درنظر گرفته 
شده اســت گفته بود: سال هاســت خريد سالح از 
طرف ايران طبق قطعنامه سازمان ملل ممنوع است 
و ما نمي توانيم سالح خود را بفروشيم، اما اگر برجام 
را نگه داريم سال آينده تحريم تســليحاتي ايران 
برداشته مي شود و ما مي توانيم به راحتي هم سالح 

بخريم و هم بفروشيم.
در مقابل مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا با انتقاد 
از برجام آن را »مصيبت بار« توصيف كرده و گفته 
بود كه اين توافق به ايــران اين اجازه را مي دهد كه 
در سال آينده اسلحه خريد و فروش كند مگر اينكه 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد اقدام و تحريم ها 
را تمديد كند. تالش ها و استدالل هاي پمپئو براي 
تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران تا اينجا بي نتيجه 
بوده است. ديروز مجيد تخت روانچي يكي ديگر از 
مذاكره كنندگان هســته اي كشــورمان كه اكنون 
به عنوان نماينده دائم ايران در ســازمان ملل فعال 
است در واكنش به استدالل هاي وزير خارجه آمريكا 
براي جلوگيري از لغو تحريم هاي تسليحاتي ايران 
به گزارشي درباره مخارج نظامي كشورهاي مختلف 
ازجمله آمريكا اشاره كرد و آمريكا را باعث پيشبرد 

رقابت تسليحاتي در منطقه تلقي كرد.
نماينده دائمي كشورمان در سازمان ملل در پيامي 
توييتري نوشت: »گزارش انديشكده SIPRI درباره 
مخارج نظامي جهان در ســال 2019 كامال واضح 
اســت:آمريكا با صرف 732 ميليــارد دالر كه 4/3 
درصد از توليد ناخالص داخلي آن است، بيشترين 
هزينه را كرده اســت. عربستان ســعودي با 9/61 
ميليارد دالر كه 8 درصد از توليد ناخالص داخلي آن 
است، در رده پنجم قرار دارد. ايران با هزينه  كردن 
6/12ميليارد دالر كــه 3/2درصد از توليد ناخالص 
داخلي آن است در رده هجدهم قرار دارد. بنابراين 
چه كسي در حال پيش  بردن رقابت تسليحاتي در 

منطقه ماست؟«
در عين حال اكانــت رســمي وزارت امور خارجه 

كشــورمان هم در توييتر از پمپئــو به عنوان يك 
ديپلماتي كه تالش هايش هيچ دستاوردي نداشته 
ياد كرد و نوشــت: مايك پمپئو، وزير امورخارجه 
آمريكا، وزير نفرت در طول دو ســال و نيم فعاليت 
خود به معناي واقعي هيچ دستاوردي در ديپلماسي 
نداشته اســت. در ادامه اين توييت آمده است: در 
دوران وزارت او جهان ناامن تر شده، آمريكا بيش از 
پيش مورد تنفر واقع شده، بيشتر تحقير شده، هيچ 
صلحي به دســت نيامده و هيچ ثباتي به هيچ جاي 

دنيا بازنگشته است.
از سوي ديگر هيأت نمايندگي دائم روسيه در توييتر 
به گزارش برخي رســانه ها مبني بــر اينكه آمريكا 
هنوز خود را يكي از طرف هــاي برجام مي داند تا از 
اين طريق بتواند موجب تمديد تحريم تسليحاتي 
سازمان ملل درخصوص ايران شود، واكنش نشان 

داد.
در اين پيام آمده اســت: آمريكا در هشــتم  ماه مه 
2018گفت كه به عضويت خــود در برنامه جامع 
اقدام مشترك پايان مي دهد و آن را از بين مي برد. 
اكنون ادعاهايي وجود دارد كــه آمريكا هنوز خود 
را يكي از طرف ها )در برجــام( مي داند. آيا اين يك 
موقعيت شــبيه بــه »Catch-22 «بــراي ايران، 
شوراي امنيت ســازمان ملل و تمام جهان است؟ 
Catch-22 يك رمان آمريكايي درباره جنگ است 
كه از نام آن براي استعاره از يك شرايط دشوار يا يك 
معضل استفاده مي شود كه به دليل وجود موقعيتي 
متناقض و محدوديت هاي وابسته به آن، نمي توان 

از آن فرار كرد.

جامعه فاقد گفت وگو، مشكل دارد
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال همشــهري مبني بر اينكه »با توجه به نشست اخير رئيس جمهور با 
فعاالن اقتصادي آيا برنامه اي براي احياي نشست سال هاي قبل آقاي روحاني با فعاالن سياسي و اقتصادي 
كه شما هم مسئوليت برگزاري آنها را برعهده داشــتيد، تدارك ديده شده يا خير؟ تالشي براي حفظ 
سرمايه اجتماعي دولت تدبيرواميد در سال آخر فعاليتش و در خالل اين ديدارها صورت خواهد گرفت 
يا نه؟«، گفت: اساسا يكي از مشكالت نهادينه شــده در كشور ما اين است كه گفت وگوهاي بين نخبگي 
و ســاخت قدرت كمتر صورت مي گيرد و ما قطعا به اين امر توجه داريم. در سال ۱۳۹۴ بخشنامه اي به 
دستگاه ها ابالغ شد و دستگاه ها مكلف شدند با افراد دانشــگاهي ذيربط در حوزه خودشان جلساتي 
را برگزار كنند، نه فقط افراد دانشگاهي بلكه افرادي كه صاحب تفكر هستند. من از سال ۹۷ به بعد اين 
گزارش ها را جمع بندي كرده ام و سنت هم بر همين بوده اســت. در سال آخر هم ما اين مهم را خواهيم 
داشت.  روز سه شــنبه اين هفته حدود 2۰ انجمن علمي در حوزه روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، 
جمعيت شناسان، حوزه هاي مددكاري و رفاه اجتماعي مالقاتي با آقاي رئيس جمهور خواهند داشت. باز 
در جلسه ديگري سمن ها مالقات خواهند كرد. فعاالن اجتماعي مالقات خواهند كرد و جلسه ديگري با 
حضور گروه هاي سياسي و چهره هاي شاخص احزاب برگزار خواهد شد. آقاي روحاني همينطور با علما و 
انديشمندان و حتي چهره هاي دفاع مقدس ديدار خواهند داشت. اساس سؤال شما بحث درستي است. 
گفت وگوي اجتماعي پايه نشاط و فهم مشترك از مســائل در هر جامعه اي است و هر جامعه اي كه فاقد 

گفت وگوي اجتماعي شود، دچار مشكل خواهد شد.

ث
مك

سخنگوي دولت در تشريح شاخص هاي تقسيم بندي كشور براساس كرونا:پاسخ ايران به طرح جديد آمريكا براي برجام

شهرهاي زيارتي وضعيت سفيد ندارندروياپردازي را متوقف كنيد

  نشست روحاني با شركت هاي فعال در مقابله با كرونا
رئيس جمهور روند شتابان درآمدزايي و اشتغال زايي پارك هاي علم 
و فناوري كشور را بســيار ارزنده خواند و اظهارداشت: از سال 92تا 
امروز 19درصد بر شمار پارك هاي علم و فناوري كشور افزوده شده 
و همزمان شركت هاي دانش بنيان فعال در پارك هاي علم و فناوري 
در سال گذشته موفق به كسب درآمد 13هزار ميليارد توماني شدند. 
به گزارش ايسنا، حسن روحاني عصر دوشنبه در جلسه هم انديشي 
با روساي پارك هاي علم و فناوري و شركت هاي دانش بنيان كشور 
رفع عمده نيازهاي كشــور در بخش هاي درمانــي و حفاظتي در 
موضوع بيماري كرونا را بيانگر قدرت علمي و توان كشور در رسيدن 
به خودكفايي و اقتصاد دانش بنيان كشــور دانست. عليرضا معزي 
معاون ارتباطات و اطالع رساني رياست جمهوري درباره اين نشست 
نوشته بود: 4۵پارك علم و فناوري و مركز نوآوري از سراسر كشور 
)كه بيش از 1600شركت  دانش بنيان را در خود دارند( در نشستي 
ويدئو كنفرانســي با رئيس جمهور حضور دارند؛  روحاني با اعضاي 

تعدادي از شركت هاي فعال در حوزه مقابله با  كرونا گفت وگو كرد.

  توكلي: اسنادي را به شوراي نگهبان فرستاديم
احمد توكلي، رئيس سازمان ديده بان عدالت و شفافيت، در واكنش 
به اينكه برخي از مدعيان رياست مجلس يازدهم بر سابقه اجرايي 
خود تأكيد دارنــد درصورتي كه در همين ســوابق اجرايي مذكور 
تخلفات فراواني صورت گرفته اســت، گفت: چرا تا پيش از اين در 
اين مورد صحبت نمي كرديد و ســؤال نمي كرديــد آقاي قاليباف 
پرونده دارد يا نه؟! ما در سازمان ديده بان عدالت و شفافيت يك بار 
پرونده هاي شهرداري را بررســي كرديم، نه كسي مانع ما شد و نه 
كسي از ما حمايت كرد و هر چيزي هم كه در آنجا ديديم صراحتا 
اعالم كرديم و گفتيم تخلفي صــورت گرفته اما در همان زمان هم 
رســانه ها من را همراهي نكردند. به گزار ش برنا، اين نماينده ادوار 
مجلس افزود: بنده مخالف فساد و سوءاستفاده هستم و اينها را بنا 
به داليل سياســي نمي گويم، در واگذاري هاي شــهرداري جرم و 
تخلف صورت گرفته است. توكلي با تأكيد بر اينكه بررسي در مورد 
اين تخلفات بايد پيش از ورود به مجلس صورت مي گرفت، تصريح 
كرد: وقتي يك نفر مي خواهد نماينده مجلس شود، شوراي نگهبان 
صالحيت آن فرد را بررســي مي كند بر همين اســاس، من نتايج 
بررســي هايي كه انجام دادم را در قالب يك نامه به شوراي نگهبان 
ارسال كردم اما شورا سبك و سنگين، نمي كند. وقتي كه من در آن 
نامه نوشتم، فاسدند. گفتند برخورد مي كنيم اما شوراي نگهبان هيچ 
سندي از من نخواست و پيگيري نكرد. در همان ماجراي شهرداري 
به فساد شخصي نرسيديم و فقط به اين نتيجه رسيديم كه تخلف 

صورت گرفته است.

  پاسخ نماينده مجلس دهم به منتخب مجلس يازدهم
جهانبخش محبي نيــا، نماينده مردم مياندواب و شــاهين دژ در 
واكنش به انتقــاد توئيتري ميرســليم از اصالح طلبان با مخاطب 
قرار دادن او در صفحه توئيترش نوشــت: آقاي محترم كي حرمت 
 اكثريت را حفــظ كرده ايد كه االن توقع رعايــت حقوق متقابل را 
داريد. هنوز هم نگاهتان اليگارشي يا حداقل نگاه آريستوكراسيك 
است. واقعا دليل تحقير انتخابات را نمي دانيد يا اينكه طبق معمول 
ديگران نمي فهمند و تنها عاقل، شــماييد! » اهلل اعلم«، به گزارش 
خبرآنالين، ميرســليم پيش از اين نوشته بود: »راه صحيح زندگي 
سياسي براي اقليت، پس از شكســت فاحش در انتخابات مجلس 
يازدهم، در تحليل هاي غلط انداز و تخريب شخصيت هاي اكثريت و 
ادعاي اختالف و رقابت بين آنها و تحقير انتخاباتي كه خود به دليل 
ناكارآمدي سرمنشــأ نتايج آن بوده اند، نيســت. توصيه مي كنم با 
استفاده از فرصت  ماه رمضان، وقت خود را صرف تفكر درباره ريشه 

ضعف هاي جبهه سياسي خود كنند.«



حاشيه گسترده پايتخت در 
روزهاي پرالتهاب كرونايي گزارش

به حال خود رها شده است. 
قوانين و آيين نامه هاي بهداشتي كه در 
شــهر تهران با شدت بيشــتري به اجرا 
درآمــده، در كوچــه پــس كوچه هاي 
سكونتگاه هاي غيررسمي، حاشيه هاي 
شهر و حتي شهرك هاي اقماري ناديده 
گرفته مي شــود و اين مناطق در كش و 
قوس تداخالت تقســيمات كشــوري 
بالتكليف اند و تقريبا از هيچ دستورالعمل 
بهداشتي پيروي نمي كنند. ساكنان اين 
مناطق از كمترين امكانات برخوردارند و 
براي همه نيازهاي روتين خود مجبورند 

به تهران رفت وآمد كنند.
اين در حالي است كه به گفته راجرِكيل 
محقق و استاد دانشــگاه يورك كانادا، 
نتايج بررسي ها از اپيدمي سارس در سال 
2003 نشان مي دهد كه سهم جمعيت 
حاشيه نشين در انتقال ويروس سارس 
به شهرها بسيار چشــمگير بوده است. 
همين يك نكته كافي اســت تا ضرورت 
توجه بــه ايــن كانون هــاي جمعيتي 

ســاكن در حاشــيه تهران روشن شود. 
حال اينكه تهــران به عنوان بزرگ ترين 
كالنشهر كشــور طبق آخرين آمارهاي 
سال 1395بيش از 8ميليون و 600هزار 
نفر جمعيــت دارد كه جمعيــت روزانه 
آن به بيش از 12ميليون نفر مي رســد. 
اين موضوع به خوبي نشان مي دهد كه 
حاشيه هاي تهران چگونه خوابگاه شبانه 
پايتخت شده است. نگاهي به آمار شهرها 
و شهرســتان هاي اقماري اطراف تهران 
كه بيشترشان طي 10، 15سال گذشته 
شكل گرفته به خوبي نشان مي دهد كه 
حــدود 5ميليون نفر )طبق آمار ســال 
95كه با وجود گذشــت 4ســال، حتما 
بيشتر هم شده اســت( در حاشيه هاي 
پايتخت ساكن شده اند. دور تا دور تهران 
را هم اكنون 12شهر و شهرستان اقماري 
فراگرفته كه جمعيت همــه آنها باالي 

100هزار نفر است.

وقتي حريم هاي غربي تهران به صفر 
مي رسد

مجتبي شــكري، مديركل حريم شهر 
تهران، با اشــاره به نظارت و بازرسي از 
مناطقي كه در حريم شــهر واقع شده، 
به همشــهري مي گويد:»شــهر تهران 

دربخش هايــي به ويــژه در حريم هاي 
غربــي به صفــر مي رســد و عمال هيچ 
حريمي وجــود ندارد. در اين شــرايط 
موجي از تداخالت را شــاهد هستيم و 
از طرفي تصميم جــدي هم براي طرح 
راهبردي حريم گرفته نمي شود، پيامد 
آن افزايش حاشيه نشــيني است. وقتي 
حاشيه نشيني زياد مي شود، عمال اقشار 
مياني كه سطح درآمدي شان پايين است 
در اين مناطق ســكونت پيدا مي كنند. 
اين اتفاق باعث مي شــود مجموعه اي از 
افرادي كه متأسفانه در فشار اقتصادي 
قرار دارند در يك منطقه مستقر مي شوند 
و كانون هاي جمعيتي با سطح درآمدي 

پايين را تشكيل مي دهند.«
او ادامه مي دهد:» ما چند ماه پيش و قبل 
از شيوع كرونا بخش زيادي از اتفاقات و 
نارضايتي هاي بعد از گراني بنزين را هم 

در حريم تهران شــاهد بوديم. بنابراين 
ممكن است نوع چالش ها تغيير كند اما 
ناهنجاري هــا در حوزه هاي مختلف در 
حريم و حاشيه ها مجددا تكرار مي شود. 
بنابرايــن معتقدم كه ايــن معضل بايد 
يك بار براي هميشه برطرف شود. مرجع 
آن هم حتما در سطح عالي مانند وزرا و 

شهردار تهران است.«
شكري در ادامه از تصويب طرح راهبردي 
حريم تهران خبــر مي دهد و درعين حال 
مي گويــد:» متأســفانه به دليــل برخي 
تداخــالت در تقســيمات شــهري اين 
مصوبه هنوز ابالغ نشــده اســت. از اين رو 
الزم اســت هرچه زودتر مســئوالن عالي 
به جمع بندي هاي الزم برســند و مصوبه 
طرح هاي راهبردي را ابالغ و اجرا كنند؛ چرا 
كه مسكوت ماندن آن باعث بروز مشكالت 
زيادي مي شود.به عنوان مثال ما بخش هايي 
را در مناطــق 15، 18، 19و 20داريم كه 
بــا فرمانداري ها و حوزه هاي تقســيمات 
كشــوري مختلف تداخــل دارد. بنابراين 
تا اين موارد بــا دقت مورد بررســي قرار 
نگيرد،  مشــكالت موجود در حريم تهران 
هم به قوت خود باقي است و در هنگام بروز 
اتفاقات و چالش ها سر باز مي كند. امروز ما 
مشكل پاندمي كرونا را داريم، اما در آينده 
فقط شكل مشكالت تغيير و به شكل هاي 

مختلف بروز مي كند.«

كرونا، تنها مشكل حريم نيست
شكري مشكالت حريم تهران را مختص 
كرونا نمي داند و معتقد اســت: »امروز 
به درســتي دغدغه، شــيوع كروناست 
اما درآينده بيكاري و بســياري ديگر از 
مشكالت و ناهنجاري ها بروز پيدا خواهد 
كرد.ريشه مشكالت، بي توجهي زيادي 
است كه نســبت به حريم تهران اتفاق 
مي افتد. بنابرايــن معضالت بايد به طور 
هوشمندانه در ســطح دولت پيش بيني 
شود. و قتي ما از تهران به عنوان  ام القراي 
شــهرهاي اســالمي ياد مي كنيم، بايد 
 شأن و منزلت اين شهر را هم نگه داريم 
و اين جــز از طريق قانون هــاي مجزا، 
آيين نامه هاي مشخص و تعاريف و ضوابط 
مشخص ميسر نمي شــود. ضمن اينكه 
پايتخت بايد تعريف خودش را پيدا كند. 

اگر اين موازين رعايت نشــود اتفاقات و 
ناهنجاري هاي ديگر و سخت تر از شيوع 
كرونا را در حاشــيه هاي تهران شــاهد 

خواهيم بود.«
مديركل حريم شــهر تهــران در بخش 
ديگري از سخنانش با اشــاره به شيوع 
كرونا و دســتورالعمل هاي الزم در اين 
زمينه مي گويد:» پروتكل ها بايد در ستاد 
مقابله با كرونا تهيه شــود و نمي توانيم 
قانون و مقررات جديد وضع كنيم. ضمن 
اينكه مصوبات ســتاد مقابله با كرونا در 
حال اجراست. يكي از مشكالت حاشيه ها 
بحث آموزش اســت كه هم اكنون اين 
موضوع هم در بخش  اجتماعي شهرداري 
مناطق فعال است و در نواحي نيز اقدامات 
خوبي در دســتور كار داريم. با توجه به 
اينكه تجربه و امكانات الزم وجود دارد، 
افرادي كه تمكن مالي ندارند شناسايي 
مي شــوند و با ارائه اقالم بهداشــتي و 

مراقبتي از آنها حمايت مي كنيم. «
اين مدير ارشــد شــهري با انتقــاد از 
رفتارهاي برخي شهروندان خاطرنشان 
مي كند:» چرا راه دور برويم! در منطقه 
12تهران كه قلب اقتصاد كشــور است، 
برخي شهروندان به راحتي و بدون اقالم 
بهداشتي مانند ماسك و دستكش تردد 
مي كنند و فالفل مي خورند، بدون اينكه 

به مسائل بهداشتي توجه كنند.«

معاون وزير كشور و مديركل حريم شهر تهران از راهكارهاي 
كنترل اپيدمي بيماري ها به شهر تهران مي گويند

كمبود بهداشت در سكونتگاه هاي غير رسمي، كنترل بيماري ها را سخت كرده است.   عكس:همشهري/ عليرضاطهماسبي

 رنج پايتخت 
از رهاشدگي حريم

مجيد  جباري
خبر نگار

يادداشت

 همصدايي و تقدم بخشي به اولويت ها 
به جاي اقدامات نمايشي

در سالي كه گذشت هر چند كه سال دشواري 
بود و درگير انواع مشكالت مانند تحريم ها، 
گراني و تورم و... بوديم، شوراي شهر به عنوان 
نماينده شــهروندان تهراني دســتاوردهاي قابل توجهي داشته است كه 
نمي توان آنها را كتمان كرد. براي نمونه، در حوزه عمران و حمل ونقل شهري 
در يك سال اخير اقدامات مهمي انجام شده  كه عبارتند از: 1- تدوين و ابالغ 
برنامه عملياتي با اولويت توسعه حمل ونقل همگاني، 2- ايجاد رديف بودجه 
براي توسعه سيستم  حمل ونقل مترو، 3- تصويب بودجه در متمم بودجه 
ســال 98 با اعتبار 900ميلياردتومان براي خريد اتوبوس و رديف بودجه 
براي سال99 با اعتبار 500ميليارد تومان، 4-پيگيري انعقاد توافقنامه براي 
تامين 210واگن و تامين حداقل 3000اتوبوس جديد، 5-نظارت بر افتتاح 
ماهانه يك ايســتگاه )در خطوط 6 و 7 مترو( و اتمام پروژه هاي نيمه تمام 
عمراني در حوزه كاهش گره هاي ترافيكي مانند زيرگذر گيشا، استاد معين، 
6- به روزرســاني مصوبات شوراي اســالمي در موضوع پارك حاشيه اي و 
پاركينگ عمومي، 7- پايش و آسيب شناســي خروجي هاي طرح كاهش 
آلودگي هوا و اصالح اشــكاالت طرح، 8- اصالح نحوه تخصيص بودجه به 
شــركت خاكريزآب براي تكميل طرح جامع آب هاي سطحي و افزايش 
ايمني شهر در برابر سيالب ها، 9-پيگيري انعقاد تفاهمنامه بين وزارت راه و 
شهرسازي، سازمان نظام مهندسي و شهرداري براي اجباري شدن استفاده 
از ســازنده ذيصالح در ساخت وسازهاي شــهري و توسعه كنترل ضوابط 
آتش نشاني در ساختمان هاي زير 6طبقه جهت كاهش حريق، 10-پيگيري 
براي كاهش مشــكالت تردد اقشــار داراي محدوديت مانند ناشنوايان، 
نابينايان، معلوالن جسمي و حركتي در استفاده از حمل ونقل عمومي يا تردد 
پياده و سواره در شهر. در سال جديد نيز چشم اندازهاي اصلي شورا عبارتند 
از: 1- بهبود كمبودهاي سيستم حمل ونقل همگاني و تامين 630دستگاه 
واگن مترو و حداقل 3000دســتگاه اتوبوس و افتتاح ايستگاه هاي جديد 
مورد نياز، 2- تصويب بازنگري طرح جامع حمل ونقل و ترافيك شــهر و 
شروع احداث خطوط مصوب جديد مترو، 3-اجراي فرايند عارضه سنجي 
ترافيكي ســاختمان هاي بزرگ مقياس و بازنگري طــرح تفصيلي براي 
استقرار كاربري هاي داراي تقاضاي سفر باال در مجاورت خطوط حمل ونقل 
همگاني، 4-بهبود وضعيت خدمت رساني در پاركينگ هاي طبقاتي و تسهيل 
فرايند سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساخت پاركينگ  هاي طبقاتي و 
ساماندهي پارك حاشيه اي. البته در روزهاي كرونايي شهر حفظ حداكثري 
سالمت شهروندان در اولويت تصميمات مديريت شهري است. با توجه به 
تفاوت شرايط تهران به عنوان پايتخت كشور، شوراي اسالمي شهر به عنوان 
نماينده شهروندان، موضوع سياستگذاري و نظارت اين كالنشهر را در زمان 
وقوع بحران بر عهده دارد، چون زمان پايداري كرونا در جهان مشخص نيست 
و تعطيلي بسياري از مشاغل غيرممكن است. براي همين كميسيون عمران 
و حمل ونقل شــورا، اقدام به باز طراحي و تدوين راهكارهاي بهتري براي 
بهبود وضعيت حمل ونقل و تردد در دوران كرونا كرده است؛ چرا كه خيلي 
از طرح ها را نمي توان به شيوه و مدل گذشته اجرا كرد.  البته اين طرح ها و 
مصوبات در قالب پيشنهادهاي شورا، براي تصويب نهايي به ستاد مقابله با 
كروناي شهر ارسال مي شود. تا امروز با توجه به حدود وظايف و اختيارات 
شوراها، حركت مديريت شهري از نگاه انسان محور به شهر نسبتا موفق بوده 
است، البته از سرعت اين حركت به عنوان نماينده شهروندان راضي نيستيم. 
به عنوان يك شهروند انتظارم از مديريت شهري همصدايي و تقدم بخشي به 
اولويت هاي اصلي شهر مانند خطوط سيستم هاي انبوه بر مترو به جاي ساير 
اولويت ها و اقدامات نمايشــي و تجميع منابع مالي در تامين منابع توسعه 
خطوط و ايستگاه هاي مترو به عنوان محركي بر تكميل شبكه حمل ونقل 

عمومي است.

 سه گانه : بربري،حيات برهنه 
و مؤذن زاده با شجريان

كتلت های مادر حكايتی غريب داشت.در روزهای 
معمولی، آنها را در پســتوی آشــپزخانه پنهان 
می كرد تا برای ناهار يا شام باقی بمانند اما در شب های رمضان، كتلت ها و 
كوكوهای مادر بدون هيچ پرده پوشی  و ترس از غارت؛ در سفره كارگری 

ما، جلوه نمايی می كرد و مشام را از عطری خوش می آكند.
گفتم نان بربری! نان بربری، پای ثابت لذت بخش سفره ما بود. يكی از 
شاخص های محله جواديه، بربری فروشی های متعددش است. گويی 
مردم ســختكوش محله كارگری من با بربری، الفت دارند. بربری در 
سفره های ساده محله های كارگری طعم خوش زندگی می داد. به خاطر 
دارم برخی بچه محل های من بربری  و نوشابه را با چنان لذتی می خوردند 
كه تماشــايی بود. من هنوز بوی عطر  بربری را دوست دارم و هميشه 

دوست خواهم داشت.
شــب های رمضان، جلوه های زيبای ديگری هم داشت. يادش به خير 
»اوس عباس بنا«كه به وقت افطار،  راديو بزرگ ترانزيســتوری اش را 
در هره پنجره خانه دو طبقه اش روشن می كرد تا صدای اذان، كوچه را 
درنوردد. آن روزها راديو داشتن يك امتياز مالی محسوب می شد و نشان 
از وضع اقتصادی خوب مالكش داشت.در تمامی كوچه ما فقط همين 
يك راديو بود. خيلی بعدتر، ژاندارم سامانی هم يك تلويزيون خريد. بتول 
خانم زن دوم ژاندارم سامانی برای تماشای تلويزيون و ديدن سريال ها 

در خانه شان »يك قرون« پول می گرفت. 
يادش به خير، به وقت  سحر و افطار از پادگان قلعه مرغی و ميدان راه آهن 
توپ در می كردند. از توپ در كردن كه می گويم ذهنم مرا به دنيای خاطرات 
می برد. به ياد دارم  روزی كه با تنها برادرم، با هيجان به تماشای توپ در 
كردن در باغ راه آهن مقابل ايستگاه راه آهن رفتيم. برای افطار  نيمی از يك 
نان بربری و پول چند سيخ جگر همراه داشتيم. آن روز چه حال غريبی 
شدم وقتی با احساسات معصومانه كودكی و با زبان روزه، درجه دار مسئول 

توپخانه را ديدم كه قبل از شليك توپ افطار، سيگار می كشد.
چقدر دلم گرفت، درست دچار همان حالی شدم كه زمانی  پشت چادر 
تعزيه ای كه شمرعلی برپا می كرد ديدم شمر برای سيگار تعزيه خوان 

نقش امام حسين)ع( فندك روشن كرد. آنجا هم  متاثر شدم. 
مناجات تمام شده و صدای اذان در فضای ماشين پيچيده است. 

و هنوز در ذهن من،  صدای راديوی مشهدی عباس و مناجات مرحوم 
ذبيحی و اذان مؤذن زاده تداعی می شود. چقدر اذان مؤذن زاده را دوست 

دارم. گويی اذانش آدمی را به كار خير فرا می خواند.
 سال ها گذشت و ما بزرگ و بزرگ تر شديم و صدای شجريان هم بر سر 
سفره افطارمان، مهمان شد. زنده ياد مؤذن زاده از گذشته و شجريان هم 
بعدها، پای ثابت سفره افطار و بخشی از هويت رمضان ما شدند. نسل های 

متعددی در طنين اين صداها با خالق خود به راز و نياز نشسته اند. 
در اولين افطار ماه رمضــان، چقدر دلم هوای ربنای شــجريان، اذان 

مؤذن زاده، نان بربری تازه و كتلت دست پخت مادر  را دارد... .
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محمد عليخاني
عضو شوراي شهر تهران

خبرهاي كوتاه

سرنوشــت هيأت رئيسه شــوراي عالي 
استان ها در هيأت حل اختالف

  سيدپيمان موسوي، نماينده مردم كرمانشاه در 
شوراي عالي استان ها :

انتخابات هيأت رئيسه سومين سال شوراي عالي 
استان ها برگزار و نتيجه آن به وزارت كشور اعالم 
شد. در پي اين اعالم، حواشي اي به وجود آمد كه 
وزارت كشور به حضور و عدم حضور برخي اعضا در 
اين انتخابات معترض بود. اين اعالم نظر وزارت 
كشور با اعتراض برخي اعضاي شورا مواجه شد. 
بنابراين موضوع به هيأت حل اختالف ارجاع داده 
شد و ظرف روزهاي آتي جلسه اين هيأت برگزار 
خواهد شد تا براساس مستندات ارسالي در اين 

جلسه تصميم گيري الزم انجام شود. )ايرنا(

مركز زباله اوشان به مجاورت بوستان ياس 
منتقل مي شود

  سيد حميد موسوي، شهردار منطقه يك: 
مركز زباله اوشان در خيابان شهيد مجدي به دليل 
واقع شدن در بافت مسكوني، مزاحمت هايي براي 
اهالي ايجاد مي كند و نياز به انتقال به مكاني ديگر 
دارد. بر همين اساس در ابتدا ارتفاعات سوهانك 
براي اين كار درنظر گرفته شده بود، ولي به دليل 
مشكالتي كه در اراضي شرقي وجود داشت، اين 
طرح متوقف شد. اگر اين مشكالت به وجود نمي آمد 
اين طرح در سال1398 به پايان مي رسيد. اراضي 
مجاور بوستان ياس فاطمي براي ايجاد و انتقال اين 
سوله مشخص شده و در مذاكراتي كه با مسئوالن 
ارتش انجام شد جاي مناسبي پيش بيني شد كه به 
محيط شهري آسيب وارد نكند و دسترسي مناسبي 
داشته باشد. به زودي و با نظر مثبت ارتش اين نقطه 
آماده ايجاد سوله مركز زباله مي شود. )شهرنوشت(

اســتفاده اجباري از ماسك در مترو هنوز 
ابالغ نشده است

  فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران:

طرح استفاده اجباري از ماســك در مترو ابالغ 
رسمي نشده اســت. در صورت ابالغ اين موضوع 
به شركت بهره برداري مترو كارگروه كارشناسي 
ويژه تشكيل مي شود تا نحوه اجراي اين مسئله 
مورد بررسي قرار گيرد. شركت متروي تهران تابع 
قوانين و مصوبات ستاد مقابله با كروناست و پس از 
بررسي گروه ويژه و اتخاذ سياستگذاري ها استفاده 
اجباري از ماسك در مترو اجرا مي شود. از ابتداي 
سال جاري بيش از 5ميليون مسافر از طريق مترو 
جابه جا شده اند و طي روزهاي اخير تعداد مسافران 
نسبت به هفته گذشته افزايش يافته است.)فارس(

ارائه سبد معيشتي به 2200زن سرپرست 
خانوار

  زهرا صدراعظــم نوري، رئيس كميســيون 
سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران:

 2200زن سرپرســت خانوار در مناطق 22گانه 
تهران شناسايي شده اند كه شهرداري كمك هاي 
حمايتي براي اين افراد را در شرايط كرونا مدنظر 
قرار داد.  بسته هاي حمايتي يك ميليون توماني 
شــامل ارزاق و مواد بهداشــتي بــه 2200زن 
سرپرست خانوار ارائه شده است و تعداد زيادي از 
اين افراد با هماهنگي اداره كل بانوان شهرداري در 

حوزه توليد ماسك فعاليت مي كنند.)همشهري(

 به بهانه روز شوراها 
كرونا و كليدواژه مشاركت

مــا در شــهرداري تهران 
تصميــم گرفتيــم عالوه 
بر جلب مشــاركت همه اقشــار مردم، از تجارب 
ساير شهرها و شهرداران جهان نيز براي مقابله با 
اين بحران كمك بگيريــم و يكي از بازوهاي مهم 
دولت براي مهار و كنترل كرونا باشيم. به همين 
دليل نيز طي اين مــدت گفت وگوهاي زيادي با 
شهرداران ساير شهرهاي جهان انجام داده و ضمن 
درس گرفتن از آنها، آموخته ها و راهكارهاي ملي و 
محلي خود را در اختيار آنها قرار داديم. بي ترديد 
حمايت اعضاي شورا از اين امر ما را در تصميم خود 
مصمم تر و به ادامه خدمت راغب تر مي سازد.  اميد 
دارم با حمايت و تعامل دوســويه اعضاي محترم 
شورا و شهرداري تهران اين دوران سخت را پشت 
سر بگذاريم و با وجود همه محدوديت هاي مالي 
ايجاد شــده، اجازه ندهيم در خدمت رســاني به 

شهروندان محترم تهراني خللي وارد شود.
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مســابقه بين المللي »ايده هايي براي 
طرح انطبــاق كاربــري و بازآفريني بازآفريني

كارخانه سيمان ري« با هدف دريافت 
برتريــن و خالقانه تريــن ايده هــاي طراحــي و 
برنامه ريزي براي احيا و بازآفريني كارخانه سيمان 
ري به همراه پيشــنهاد توجيهي و طرح اقتصادي 

)FS( آن برگزار مي شود.
به گزارش همشــهري، كاوه حاجــي علي اكبري، 
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در اين باره 
گفت: »با توجه به تاريخ، وســعت و محل استقرار 
كارخانه ســيمان ري، اين مجموعه از ظرفيت هاي 
اجتماعــي، فرهنگــي و اقتصــادي بااليــي براي 
بازآفرينــي و ايفاي نقش جديد در مقياس شــهر، 

منطقه و حتي كشور برخوردار است.«
او با بيان اينكه بهره برداري كارخانه ســيمان ري 
براســاس مصوبه هيأت وزيران در ســال1397 به 
شــهرداري تهران واگذار شده اســت، اظهار كرد: 

»سازمان نوسازي شــهر تهران قصد دارد ايده هاي 
برنامه ريزي و طراحي مجموعــه را به همراه توجيه  
اقتصــادي و مباحث مربــوط به ســرمايه گذاري 

ايده هاي مذكور به مسابقه بگذارد.«
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينكه 
جوايز ارزنــده اي براي رتبه هــاي برگزيده در اين 

بازآفريني كارخانه سيمان ري با برگزاري مسابقه بين المللي

تمهيدات جلوگيري از شيوع كوويد 19 در مناطق حاشيه نشين 

  مهدي جمالي نژاد، معاون عمراني وزير كشور
شواهد نشــان مي دهد كه در مهار بيماري  كرونا ويروس، 
نظام هاي حمايت اجتماعي در بسياري از نقاط تحت تأثير اين 
بيماري در حفاظت از زندگي و معيشت گروه هاي آسيب پذير 
ازجمله مناطق حاشيه نشين و روســتاهاي واقع در حريم 
كالنشهرها موفقيت كمتري داشــته اند. بر همين اساس، 
اقداماتي را كه براي جلوگيري از شيوع اين بيماري در مناطق 
حاشيه نشين بايد انجام شود مي توان به 2 دسته طبقه بندي 

كرد.
بخش نخســت، ترويج و اهتمام در انجام اقدامات حفاظتي 
است كه براي همه شهروندان و مطابق با دستورالعمل هاي 
بهداشتي بايد رعايت كرد. اين اقدامات شامل مواردي اعم 
از شست وشوي دســت ها، رعايت فاصله گذاري اجتماعي، 
استفاده از ماسك و دستكش و ديگر پروتكل هاي بهداشتي 
است. رعايت اين پروتكل ها براي عموم اقشار جامعه الزامي 
است هرچند آگاهي بخشي و توانمند سازي  ساكنان مناطق 
حاشيه نشين به رعايت الزامات بهداشــتي از طريق ابزار 
رسانه اي و آموزشي مختلف، از اهميت بيشتري برخوردار 
است. در اين زمينه دولت و مديريت شهري نقش كليدي براي 
ضدعفوني كردن اماكن و فضاهاي عمومي برعهده خواهند 
داشت؛ چراكه اين مناطق به دليل كاستي هاي كالبدي، مسائل 

و مشكالت جدي تري در زمينه بهداشت عمومي دارند.
اما بخش دوم اين اقدامات، انجام كارهاي حمايتي از اقشار 
آسيب پذير ساكن در اين مناطق اســت. از آنجا كه عمده 
ساكنان مناطق حاشيه كالنشهرها از دهك هاي پايين جامعه 

هستند، آســيب هاي اقتصادي و اجتماعي بيشتري را در 
بحبوحه اين بيماري متحمل شــده اند كه نيازمند اقدامات 
حمايتي نهادها و دســتگاه هاي مسئول هستند. در هر يك 
از اين بخش ها نقش مشــاركت هاي مردمي و سازمان هاي 
مردم نهاد در جهت بســيج منابع و امكانات بسيار حياتي و 
تأثير گذار است. هم اكنون با تاسيس 135دفترتسهيل گري 
و توســعه محلي در محله هاي حاشيه نشين مي توان از اين 
ظرفيت نيز براي بهبود شــرايط اقتصــادي و اجتماعي و 
كالبدي مناطق حاشيه نشين استفاده كرد. اين دفاتر كه با 
هدف توانمندسازي جوامع محلي براي كاهش آسيب هاي 
اجتماعي تاسيس شده اند با برنامه ها و فعاليت هاي مضاعف 
خود در دوران بحران، مي توانند براي جلوگيري از شيوع اين 
بيماري و كاهش مبتاليان در مناطق حاشيه نشــين به گونه 
مؤثر عمل كنند. در راســتاي صيانت از حقوق شهروندان 
ســاكن در محله ها و محدوده هاي حاشيه نشين در كشور 
براي پيشگيري، كنترل و مقابله با بيماري كرونا، بخشنامه اي 
از ســوي وزارت كشــور براي توجه جدي تر به اين مناطق 
و ســاكنان آنها تهيه و ابالغ شــد. گزارش هاي دريافتي از 
شهرداري هاي مراكز استان ها و كالنشهر ها نشان مي دهد كه 
اجراي برنامه هاي حمايتي و حفاظتي در اين مناطق با استفاده 
از ظرفيت، خيرين، نهادها و دستگاه هاي مسئول با محوريت 
مديريت شهري است. اين موضوع زماني بيشتر اهميت پيدا 
مي كند كه بدانيم 3900 روســتاي واقع در حريم شهرهاي 
كشور داريم كه حدود 3/3 ميليون نفر جمعيت در آنها ساكن 

هستند. اين روستاها نيز نيازمند توجه ويژه هستند.

جمعيت 7 شهر 
حاشيه تهران

اسالمشهر: 
۴۴۸٬۱۲۹ نفر

 شهريار:
 ۳۰۹٬۶۰۷ نفر

 شهر قدس:
 ۳۰۹٬۶۰۵ نفر

 مالرد:
 ۲۸۱٬۰۲۷ نفر

 بهارستان:
 ۲۳۹٬۵۵۹ نفر

 پاكدشت:
 ۲۳۶٬۳۱۹ نفر

 قرچك:
 ۲۳۱٬۰۷۵ نفر

دو قــرارداد توليــد 630واگــن يكي بــه تعداد 
420دستگاه و ديگري به تعداد 210دستگاه براي مترو

شبكه متروي تهران با شركت هاي واگن سازي  داخل 
كشور منعقد مي شود. علي امام، مديرعامل شركت راه آهن شهري 
تهران و حومه )متــرو( در گفت وگو با شهرنوشــت، با بيان اينكه 
دولت، طبق تعهداتش بايد 2هزار دســتگاه واگــن براي متروي 
كالنشهرها تأمين كند، اظهار كرد: » ســهم متروي تهران از اين 
تعداد، هزار و 50دســتگاه واگن است. قرارداد 630دستگاه واگن 
مربوط به شركت بيمه سايناشــور و 420دستگاه واگن مربوط به 
قراردادي ديگر اســت.« او با اشــاره به پيگيري شهرداري تهران 
به منظور انعقاد قرارداد 420دستگاه واگن، بيان كرد:»همچنين 
قرارداد 420دستگاه واگن تعيين تكليف نشده اما باتوجه به شرايط 

تحريم ها، قرارداد تأمين اين واگن ها با ســازندگان داخلي منعقد 
خواهد شــد.« علي امام دربــاره يك قرارداد توليــد واگن ديگر، 
گفت:»متروي تهران درحال عقد قراردادي با شركت واگن سازي  
متروي تهران به منظور ســاخت 210دســتگاه واگن است. اين 
210دســتگاه واگن ســريع تر از 630دســتگاه واگن، وارد مدار 
بهره برداري مترو خواهد شد.« او افزود:»در سال هاي گذشته سهم 
داخلي ســازي  واگن مترو در كشــور 35درصد بــود. در تيرماه 
1398قراردادي با معاونت علمي فناوري رياست جمهوري امضا 
شد. براساس اين قرارداد بايد يك رام قطار ملي توليد شود كه سهم 
داخلي سازي  آن به 85درصد برســد؛ اين پروژه درحال پيشرفت 
است.« مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( در 
پاســخ به اين پرســش كه اين قطار ملي چه زماني وارد شــبكه 
بهره برداري خواهد شد، گفت:» مدت اين قرارداد 18ماهه است كه 
بيش از 8 ماه از مدت قرارداد گذشته و در اواخر سال جاري بايد يك 
رام قطار داخلي توليد شود. هزينه اي كه در اين قرارداد براي توليد 

يك رام قطار ملي ذكر شده، حدود 8ميليون يورو است.« 

مسابقه درنظر گرفته شده اســت، عنوان كرد: »به 
برگزيده نخست مبلغ 200ميليون تومان، برگزيده 
دوم مبلغ 100ميليون تومان و برگزيده سوم مبلغ 

50ميليون تومان اهدا مي شود.«
علي اكبــري ضمــن دعــوت از همــه گروه ها و 
شــركت هاي داخلي و خارجــي عالقه مند و واجد 
شرايط براي شــركت در اين مســابقه بين المللي 
اعالم كرد: »ثبت نــام اين مســابقه از تاريخ 13 تا 
27ارديبهشت 1399 صورت مي گيرد و عالقه مندان 
مي تواننــد جهت دريافــت اطالعــات تكميلي به 
تارنماي ســازمان نوسازي شــهر تهران به نشاني 
nosazi.tehran.ir مراجعــه كننــد.« كارخانه 
سيمان شهرري، نخستين كارخانه سيمان ايران و 
ازجمله نخستين مجموعه هاي صنعتي كشور است. 
اين كارخانه كه در زميني به وسعت حدود 90هزار 
مترمربع قرار دارد، تا اواخر ســال1362 فعال بوده 
اما در اسفند1362 به دليل توســعه شهر تهران و 
شرايط توليد قديمي همراه با انتشار آلودگي، توليد 
واحد هاي كارخانه متوقف و درنهايت ســال1363 

اين مجموعه منحل شد.

 توليد 630واگن مترو 
توسط شركت هاي داخلي

قدرداني مديريت شهري از خانواده دكتر 
مهدی وريجی نخســتين شــهيد بخش 
 سالمت شهرداری تهران در مبارزه با كرونا.

»دكتر وريجی« مديــر درمانگاه منطقه 
21 شــهرداری تهران بود .او در اســفند 
سال گذشــته و در شــرايطي كه كشور 
با كمبود پزشــك مواجه بــود، به كمك 
بيماران مشــكوك به كرونا رفت و هنگام 
ويزيت های اورژانســی،به ويروس كرونا 
مبتال شد و بعد از دو هفته بستری شدن 
در بيمارستان مسيح دانشوری، به شهادت 

رسيد.

عكس خبر

ادامه از 
صفحه اول

ادامه از 
صفحه اول



بازار خودرو بعد از 40روز تعطيلي، 
همراه با افزايش سنگين قيمت ها باز خودرو

شــده؛ اما با توجه به نوسان شديد 
قيمت، در بازار چهارچرخ ها، عمال تقاضاي مؤثري 
در اين بازار وجود ندارد. بررســي هاي همشهري 
نشان مي دهد تغييرات نرخ خودرو در روزهاي اخير، 
بدون تغيير در مؤلفه هاي بازار و با قيمت ســازي 
برخي فروشندگان در فضاي مجازي كليد خورده و 
اظهارات رئيس اتحاديه نمايشگاه داران تهران نيز 

اين مسئله را تأييد مي كند.
به گزارش همشهري، پرايد 80ميليوني، تا همين 
چند وقت پيش، فقط يك شوخي تلخ محسوب 
مي شــد كه به گراني هاي افسارگسيخته و زوال 
ارزش ريال كنايه مي زد؛ اما حاال، در شــرايطي 
كه بخش عمده اقتصاد زير ضرب كرونا با مشكل 
ركود بازار و كاهش فروش مواجه شــده، پرايد 
80ميليوني به لطف آشفتگي بازار به مرز واقعيت 
نزديك شده اســت. ديروز، قيمت پرايد111 در 
آگهي هاي فروش خودرو در فضاي مجازي به طور 
ميانگين روي 77ميليون تومان ايســتاد، حتي 
برخي صفحات اينستاگرامي از پرايد 80ميليوني 
هم رونمايي كردند؛ اما پيگيري هاي همشهري از 
اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروی 
تهران حاكي از آن بود كه معامالت اين خودرو در 
بازار روز دوشنبه روي قيمت 70ميليون تومان 
انجام شده، در نتيجه فعاالن كف بازار هنوز قيمت 

ابرازشده در آگهي ها را نپذيرفته اند.

قيمت سازي و بازارگرمي
يك هفته از گشــايش بازار خــودرو مي گذرد و 
پس از جهــش 10درصــدي قيمت هــا روند 
صعودي بازار همچنان ادامه دارد. رئيس اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشــندگان خودروی تهران 
مي گويد: افزايش اوليه قيمت ها در هفته گذشته 
به واســطه بازارگرمي برخي دارنــدگان خودرو 
بود كه با هدف فــروش موجودي انجام شــد و 
توانســت بخش عمده تقاضاي موجــود در بازار 
را ســيراب كند؛ اما در ادامه تقاضاي چنداني در 
بازار باقي نمانده و نرخ هاي اعالم شــده عمدتا با 
فشار و قيمت سازي  در آگهي هاي فضاي مجازي 
رشــد مي كند. ســعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو در گفت وگو 
با همشــهري، آغاز تحويــل خودروهاي داخلي 
مدل99 در 3روز گذشــته را نيــز يكي از داليل 
هيجاني و شارژشــدن قيمت خودرو مي داند و 
مي افزايد: در بازار خودروهايي مانند پرايد و تيبا كه 
جزو خودروهاي پرفروش بازار محسوب مي شوند، 
بين مدل98 تا 99 آنها 5ميليون تومان اختالف 
قيمت وجود دارد و اين مسئله به واسطه هيجاني 
كه سوداگران به بازار تزريق مي كنند زمينه رشد 
قيمت  مدل هاي پايين تر را نيز فراهم مي آورد. به 
عقيده مؤتمني، بازار خودرو ظرف 2هفته آينده 
با عادي شدن وضعيت شماره گذاري و ترخيص 
خودرو در شركت هاي خودروسازي ثبات بيشتري 
پيدا مي كند و از نوسان قيمت ها كاسته می شود. 

مؤتمني با اشاره به تفاوت محسوس قيمت آگهي 
و معامله در بازار خــودرو، مي گويد: در تازه ترين 
معامالت بازار خودرو، قيمت مدل99 خودروي 
پژو405 معادل 113ميليون تومان، 206تيپ2 
در محــدوده 125ميليون تومــان، دنا معمولي 
172ميليون تومــان و پرايــد111 در محدوده 

70ميليون تومان شده است.

فشار رواني بر بازار خودرو
خــودرو در ايران همــواره در دســته كاالهاي 
سرمايه اي قرار داشته و به لطف رشد ساالنه نرخ 
تورم و جهش دوره اي قيمت ارز، به عنوان محلي 
براي حفظ ارزش ســرمايه مطرح شــده است. 
اين مسئله باعث شده در همه دوره هاي جهش 
ارزي، بــازار ثبت نام و خريد خــودرو به منظور 
سرمايه گذاري داغ شود و اين مسئله، 2سال پيش 
نيز كه موج صعودي قيمت ارز آغاز شد، بسياري 
از افراد را براي سرمايه  گذاري به بازار خودرو سوق 
داد. نتيجه اين اتفاق، رشــد 3 تا 6برابري قيمت 
انواع خودرو در بازار بود؛ اما چرا در شرايط فعلي 

كه به نظر مي رسد كمتر كسي براي سرمايه گذاري 
اقدام به خريد خودرو كند، بازهم روند قيمت ها 
در اين بازار صعودي اســت؟ رئيــس اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشــندگان خودروي تهران 
در پاسخ به اين پرسش همشهري، به رشد نرخ 
ارز در يك ماه اخير و باالرفتن قيمت ارز و سهام 
اشاره مي كند و مي گويد: فعال نقش شركت هاي 
خودروسازي در بازار خودرو كمرنگ است و نياز 
بازار خودرو را كســاني تأميــن مي كنند كه در 
دوره هاي قبل در اين بازار سرمايه گذاري كرده اند؛ 
در نتيجه، قيمت بازار را صاحبان خودروهاي در 
پاركينگ مانده تعيين مي كنند و وقتي قيمت ارز، 
طال و سهام رشد مي كند اين افراد نيز از نظر رواني 
براي باالبردن دوباره قيمت ها تحريك مي شوند. 
مؤتمني با اشاره به به روزرســاني مداوم قيمت 
خودرو در بازار مي افزايد: فروشــندگان خودرو 
به تناوب قيمت دارايي خــود را با نرخ هاي ديگر 
بازارها مطابقت مي دهند و هرگونه افزايش قيمت 
در اين بازارهــا را در قيمت فروش خودرو لحاظ 
مي كنند تا به اصطالح از رشد بازارها جا نمانند.  
او همچنين با اشــاره به اثرات فروش كارتكسي 
خودرو در نمايندگي های مجاز خودروسازان بر 
بازار خودرو مي گويد: كارتكس فروشــي در يك 
هفته اخير بسيار محدود شده اما تاكنون قيمت 
كارتكــس نزديك به قيمت حاشــيه اي تعيين 
مي شد و با باالرفتن قيمت حاشيه افزايش پيدا 
مي كرد؛ درحالي كه قيمت حاشــيه بازار نيز با 
افزايش قيمت كارتكس دوباره رشــد مي كرد و 

دومينوي افزايش نرخ اتفاق مي افتاد.

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

 فرمان بازار خودرو 
در دست قيمت سازان

فعاالن بازار خودرو: اين بازار گرفتار اپيدمي قيمت سازي شده؛ اين روزها بين قيمت پيشنهادي 
خودرو  در فضاي مجازي با قيمت معامالت، فاصله اجتماعي محسوسي ايجاد شده است.
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  دليلي براي خروج پول وجود ندارد
نادر جزايري، مديرعامل كارگزاري بهين پويا هم درباره آينده بازار ســهام با تأكيد بر اينكه 
نگراني ها تا حدي منطقي است و داغ شدن زياد بازار هم خوب نيست تأكيد كرد: معتقدم بازار 
سرمايه حباب ندارد و جاي نگراني بابت ريزش شاخص بورس وجود ندارد. او در عين حال افزود: 
سهامداران بايد ريسك و بازده اين بازار را در كنار هم بپذيرند. به گفته جزايري اگر بازار سرمايه، 
بازاري شفاف و مناسب براي سرمايه گذاران باشد، دليلي براي خروج پول از اين بازار وجود ندارد. 
اين فعال بازار سرمايه در توصيه به سهامداران گفت: بهتر است سهامداران در سهم هاي بنيادي 
و بزرگ و ارزنده بازار، سرمايه گذاري كنند. سهام شركت هاي بزرگ در گروه هاي فوالد، خودرو 

و پتروشيمي، گزينه هاي مناسب تري براي سرمايه گذاري است.

  وزارت نفت: تأييد نمي كنيم
در جريان پيگيري هاي همشهري از وزارت نفت اعالم شد 
آنها نمي توانند ادعاي خبرگزاري هاي خارجي را تأييد 
كنند. مسئوالني كه با همشهري گفت وگو كردند تأكيد 
داشتند؛ ايران تكنيسين يا تجهيزات پااليشگاهي به 
ونزوئال ارسال نكرده است.  يكي از مسئوالن وزارت نفت 
به همشهري گفت: ارسال بنزين توليدي ايران آن هم با 
خطوط هواپيمايي نمي تواند درست باشد زيرا هم ايران 
و هم ونزوئال و هم شركت هواپيمايي ماهان تحت تحريم 
قرار دارند و ارسال سوخت بنزين به اين كشور با خطوط 
هواپيمايي نه اقتصادي اســت و نه عملياتي و نه اينكه 
درصورت اجرايي بودن پاســخگوي نياز احتمالي اين 
كشور خواهد بود.  او با اشاره به شيطنت خبري رسانه هاي 
خارجي به ويژه رويترز عليه ايران در سال هاي اخير اعالم 
كرد: وزارت نفت خبر ارسال تجهيزات پااليشگاهي به 
ونزوئال را تأييد نمي كند و هيچ مقام ارشد وزارت نفت در 
جريان كمك هاي ادعايي براي بازگشت پااليشگاه هاي 
ونزوئال به وضع عادي قرار ندارد.  اين مقام آگاه درباره 
احتمال صادرات بنزين با نفتكش به ونزوئال هم تأكيد 
كرد: در شرايط كرونا و پر بودن اكثر كشتي هاي نفتكش 
به دليل اشــباع بازار جهاني نفت، پيدا كردن نفتكش 
خالي هم خودش هنــر مي خواهد و با قيمت هاي فعلي 
بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي صادرات بنزين از ايران 
به ونزوئال توجيه اقتصادي ندارد و دست كم چند هفته 
طول خواهد كشــيد تا محموله ادعا شده به دست آن 
كشور برسد.  او در عين حال كمك فني به كشور ونزوئال 
براي بازگرداندن پااليشگاه هاي كشورهاي ديگر ازجمله 
ونزوئال را طبيعي و بديهي دانست اما اينكه مذاكراتي بين 
مقامات سياسي2 كشور صورت گرفته باشد يا نه، به گفته 

او مسئله اي نيست كه وزارت نفت در جريان آن باشد.

  تداوم اختالف در قيمت گذاري خودرو
در شرايطي كه قيمت خودرو در بازار اختالف فاحشي با قيمت فروش كارخانه پيدا 
كرده، همچنان قيمت گذاري دولتي خودرو در اختالف نظر شوراي رقابت، ستاد تنظيم 
بازار و خودروسازان ادامه دارد. يافته هاي همشهري حاكي است دومين جلسه كميته 
خودرو براي تعيين قيمت در سال جاري، روي مرجع قيمت گذاري به توافق نرسيده و 
همچنان شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار در اين زمينه دچار اختالف هستند. در هفته 
گذشته نيز جلسه اين كميته بدون نتيجه به پايان رسيد و ادامه رايزني ها به جلسه 
ديروز اين كميته موكول شد؛ اما منابع آگاه به رسانه ها اعالم كرده اند كه اين جلسه 

نيز نتيجه اي در بر نداشته اما شواهد حاكي است امسال هم ستاد تنظيم بازار به عنوان 
مرجع قيمت گذاري بازار خودرو باقي خواهد ماند و احتماال با درخواست هاي افزايش 
قابل توجه قيمت كه مدنظر خودروسازان است، موافقت نخواهد شد. البته كارشناسان 
معتقدند به واســطه اينكه ميانگين قيمت كارخانه خودروهاي توليد داخل حدود 
23درصد كمتر از قيمت تمام شده است، مرجع قيمت گذاري خودرو هر نهادي كه باشد 
بايد براي حفظ حيات خودروسازان با جراحي بازار خودرو و افزايش قيمت موردقبول 
شركت ها موافقت كند تا از نابودي آنها جلوگيري شود. فعال شنيده ها حاكي است نظر 
ستاد تنظيم بازار روي افزايش 20درصدي قيمت خودرو در كارخانه براي سال جاري 

مثبت است اما هنوز نتوانسته موافقت خودروسازان را جلب كند.

  نوسان تورم در سبد خوراكي ها
روايت رسمي مركز آمار ايران از روند تغييرات 
قيمت كاالهاي خوراكي پرمصرف خانوارهاي 
شهري ايران نشان مي دهد هر كيلوگرم برنج 
ايراني درجه يك از فروردين امسال نسبت 
به فروردين پارسال با 37.7درصد افزايش 
به 23هزار و 950تومان، هر كيلوگرم برنج 
خارجي درجه يك با 16.5درصد افزايش به 
10هزار و 33تومان رسيده است، اين درحالي  
است كه قيمت گوشت قرمز كه بخشي از نياز 
بازار داخلي به آن با واردات ارز نيمايي تامين 
شده ارزان تر شده است و قيمت هركيلوگرم 
گوشت گوسفندي با 3.5درصد كاهش نسبت 
به فروردين پارســال در ماه نخست امسال 
97هزار و 900تومان و هــر يك كيلوگرم 
گوشت گاو يا گوساله هم با 11.2درصد كاهش 
83هزار و 600تومان به دست مردم رسيده 
است.همچنين قيمت هر كيلوگرم گوشت 
مرغ ماشيني در اين مدت 19.7درصد ارزان تر 
شده و در فروردين امسال با قيمت ميانگين 
11هزار و 600تومان به مردم فروخته شــده 
اســت. اين در حالي است كه قيمت هر يك 
كيلوگرم تخم مرغ با افزايشي 23.9درصدي 
نســبت به فروردين پارســال به 7هزار و 

800تومان افزايش يافته است.

شيوع ويروس كرونا و قرنطينه شهرها و 
روستاها، با محدود شــدن سفرهاي تورم

نوروزي، سيماي متفاوتي از نرخ تورم را 
در استان ها در فروردين  امسال ترسيم كرد؛ به نحوي 
كه از يك سو استان هرمزگان در جنوب شرق ايران 
باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه را تجربه مي كند اما 
بوشــهر به عنوان يك اســتان جنوبي با مرز دريايي 
گسترده نرخ تورم نقطه به نقطه پايين تري را تجربه 
كرده اســت. اين نبض نامنظم نرخ تــورم البته در 
استان هايي تقريبا با ماهيت مشابه تجاري با كشورهاي 
همسايه هم مشاهده مي شود به نحوي كه نرخ تورم در 
اســتان كردســتان به عنوان يك اســتان مرزي با 
كشورهاي همســايه در غرب در پايين ترين سطح 
نسبت به كل كشور بوده اما اســتان ايالم در همان 
منطقه غرب كشور و هم مرز با كشــور عراق پس از 
هرمزگان باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه را به ثبت 
رسانده؛ در عين حال نرخ تورم در استان آذربايجان 
غربي و داراي مرز مشترك با برخي كشورهاي همسايه 
ايران در شــمال غرب پس از كردستان در رتبه دوم 

استان هايي قرار داشــته كه نرخ تورم نقطه به نقطه 
كمتري را تجربه كرده است.

ارزان ترين و گران ترين استان ها
براســاس اعالم مركز آمــار ايــران، در فروردين ماه 
شهروندان 9اســتان هرمزگان، ايالم، تهران، البرز، 
لرستان، اصفهان، قم، گلستان و خراسان شمالي، نرخ 
تورم نقطه به نقطه باالتر از ميانگين كشوري را تجربه 
كرده اند. در ساير اســتان هاي كشور نرخ تورم نقطه 
به نقطه از ميانگين نرخ تورم 19.8درصدي نقطه به 
نقطه كشــوري پايين تر گزارش شده است. به نحوي 
كه نرخ تورم نقطه به نقطه در اســتان كردستان در 
فروردين 14درصد بوده كــه كمترين ميزان در بين 
استان هاي ايران به حساب مي آيد. استان هاي بوشهر، 
اردبيل و آذربايجان شــرقي هم در فروردين امسال 
فشار تورمي كمتري را تحمل كرده و نرخ تورم نقطه 
به نقطه اين استان ها بين 15تا 16درصد برآورد شده 
درحالي كه شهروندان اســتان هرمزگان در جنوب 
ايران يك سبد كاالها و خدمات مصرفي را 27.4درصد 

گران تر از فروردين سال گذشته خريداري كرده اند. 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط 
به استان هاي كردســتان و كهگيلويه و بوير احمد با 
3.8 درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان آذربايجان غربي با 1.1 درصد افزايش است. 
همچنين نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه 

1399 براي خانوارهاي كشــور به عدد 32.2درصد 
رسيد و بيشــترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان ايالم 39درصد و كمترين آن مربوط به استان 

فارس به ميزان 28.5درصد برآورد شده است.

بنزين در ونزوئال، به عنوان كشوري كه تا 
پيش از ايــن ارزان ترين بنزيــن دنيا را سوخت

داشت، اين روزها تحت تأثير اختالل در 
روند توليد برخي پااليشگاه ها، با افزايش قيمت و عرضه در 
بازار سياه مواجه شده  است. همزمان با اين خبر، شايعه اي 
در برخي خبرگزاري ها و شبكه هاي اجتماعي قوت گرفته 
مبني بر اينكه ايران در حال صــادرات بنزين آن هم با 
خطــوط هواپيمايي ماهــان و همچنين كشــتي به 
ونزوئالست؛ تا اين كشور از فشار تحريم هاي آمريكا نجات 

يابد؛ اما اصل ماجرا چيست؟
به گزارش همشهري، رسانه ها به نقل از رويترز گزارش 
داده اند قيمت هر ليتر بنزين در ونزوئال به 4  دالر رسيده 
اســت؛يعني باالترين قيمت بنزين در جهان. شــبكه 
پااليشگاهي ونزوئال با ظرفيت توليد 1.3ميليون بشكه در 
روز در آستانه فروپاشي است و تحريم هاي آمريكا كه با 
هدف سرنگوني دولت مادورو عليه اين كشور وضع شده، 
واردات سوخت را دشــوار كرده و باعث شده شهروندان 
ونزوئاليي ساعت ها در صف بنزين منتظر بمانند يا به بازار 
سياه مراجعه كنند. جهش نرخ بنزين در ونزوئال در حالي 
رخ داده كه قيمت سوخت در نقاط ديگر جهان به دليل 
كاهش تقاضا در بحبوحه شيوع ويروس كرونا به شدت 
كاهش يافته است. طبق آمار اداره اطالعات انرژي آمريكا، 
در آمريكا قيمت ميانگين هر ليتر بنزين در هفته منتهي 
به 20آوريل، 48ســنت بود. رويترز مدعي شده دولت 
ونزوئال به دنبال تعمير پااليشگاه ها بوده و هفته گذشته از 

ايران مواد پااليشگاهي دريافت كرده است. 
شــبكه خبري بلومبرگ هم در گزارشــي مدعي شده 
است: ونزوئال، كشوري كه اقتصادش تحت تحريم هاي 
شــديد مالي و نفتي آمريكا به حالت خفگــي افتاده ؛ 
اين روزها بنزين در آن به شــدت ناياب شده است.  اين 
گزارش مي افزايــد: ايران نيز تقاضــاي دولت ونزوئال را 
به عنوان متحد خود در آمريكاي التيــن قبول كرده و 
در 2روز گذشته هواپيماهاي شــركت ماهان را  با مواد 
و تجهيزات پااليشگاهي و تكنيسين ها براي راه اندازي 
توليد پااليشگاه كاردون ونزوئال به فرودگاه پيدراس در 

ونزوئال روانه كرده است.
بلومبرگ ادعــا كرده پس از گفت وگــوي تلفني هفته 
گذشــته حســن روحاني و نيكوالس مادورو روساي 
جمهوري ايران و ونزوئال، شــركت ماهان اير اجازه پيدا 
كرده هواپيماهاي خود را براي ارسال مواد و تجهيزات، 
قطعات يدكي، همراه با كادر فني به ســواحل شمالي 
ونزوئال اعــزام كند.  كارشناســان ايرانــي درصددند 
پااليشــگاه هاي آموآي و كاردون، زيرمجموعه شركت 
دولتي »پترولئوس« يكي از بزرگ ترين مجموعه هاي 
پااليشــگاهي جهان را كه دچار مشــكل توليد شده، 
بازسازي كنند و آن را به مدار توليد بازگردانند. به گزارش 
همشهري روســاي جمهوري 2كشــور 25فروردين 
گفت وگويي تلفني داشــتند و در اين گفت وگو 2طرف 
بر ضرورت همكاري در اوپك پالس براي بازگشت ثبات 
قيمت نفت و انتقال تجربيات در زمينه مبارزه با ويروس 

كرونا تأكيد كرد ند. 

 صادرات بنزين ايران 
به ونزوئالي بحران زده؟

بورس آخر هفته اي توفاني را پيش رو خواهد داشت. روز دوشنبه شاخص كل 
بورس به سقف 820هزار واحد رسيد؛ محدوده اي كه بسياري از تحليلگران بورس

تكنيكال در بازارسهام اعتقاد دارند مي تواند مرز صعود يا اصالح بازار باشد؛ با 
اين حال اغلب تحليلگراني كه با همشهري گفت و گو كرده اند اعتقاد دارند روند صعودي بورس 
به پايان نرسيده و اين رشــد، درصورت عبور شــاخص از مرز فعلي، به ويژه با عرضه سهام 
شركت هاي دولتي، همچنان ادامه خواهد يافت. با اين حال برخي تحليلگران تأكيد دارند 
احتمال دارد شاخص بورس در محدوده 860تا 900هزار واحد با مقاومت تكنيكي مواجه و 
قيمت ها تا حدودي اصالح شود، اما پس از طي شدن اين دوره اصالح، رشد بورس بازهم ادامه 

خواهد يافت.
به گزارش همشهري، از دوماه پيش به دليل رشد پر شــتاب شاخص هاي بورس بسياري 
از اقتصاددانان درباره رشد حباب گونه شــاخص هاي بورس هشدار داده اند. البته اين براي 
نخستين بار نيست كه چنين هشدار هايي صادر مي شود. در سه دهه گذشته بارها همزمان 
با صعود بازارسهام كارشناسان اقتصادي و اغلب ناآشنا با علوم مالي از روند صعودي بازار ابراز 
نگراني كرده اند. با اين حال اغلب تحليلگران بازار سرمايه نه فقط معتقدند بازار سهام با حباب 
مواجه نشده بلكه به ادامه رشد بورس هم اميدوارند.كارشناسان مالي پيش بيني مي كنند در 
روز هاي آينده، روند رو به رشد بازار سهام روي موج رشد قيمت سهام شركت هاي بزرگ و 
همينطور افزايش ارزش سهام شركت هاي دولتي ادامه يابد. با اين حال مي توان انتظار داشت 
در اين دوره، يك اصالح چند ماهه در شاخص بورس، كه با نام موج چهارم اليوتي، شناخته 

مي شود، رخ دهد، اما در بلندمدت روند بازار سهام صعودي خواهد بود.

بازار هنوز جاي رشد دارد
حميد ميرمعيني، كارشناس بازار ســرمايه گفت: در چند ماه گذشته صحبت هاي زيادي 
درباره شكل گيري حباب در بازار سرمايه مطرح شده اما من به شكل گيري حباب در بازار 
سرمايه اعتقادي ندارم و اساسا معتقدم كه تعريف تشكيل حباب در بازارهاي سهام با آنچه 
اكنون از آن صحبت مي شود متفاوت است. او توضيح داد: براي بيان روشن تر موضوع بهتر 
است سهام شركت هاي بورس را به 3دسته تقسيم كنيم. دسته اول كه 40درصد نمادهاي 
بورس را تشكيل مي دهند عمدتا شركت هاي كوچك هستند كه مقدار سهام شناورشان كم 
است اين دسته از شركت ها عمدتا دستاويز گروهي از فعاالن بازار قرار مي گيرند و روي آنها 
سفته بازي انجام مي شود اما ارزش اين شركت ها كمتر از 20درصد ارزش بازار سهام است. او 
ادامه داد: دسته دوم كه 30درصد شركت هاي بورس را شامل مي شوند شركت هايي هستند 
كه قيمت سهام شان اندكي بيش از ارزش ذاتي آنهاست اما مي توان انتظار داشت با بهبود 
شرايط سياسي و اقتصادي قيمت سهام اين شركت ها متناسب با شرايط جديد تعديل شود و 
نمي توان گفت حبابي در سهام اين شركت ها شكل گرفته است. مير معيني در ادامه به دسته 
سوم شركت هاي بورس اشاره كرد و گفت: دسته سوم شامل شركت هاي بزرگي هستند كه 
هنوز فاصله زيادي با ارزش ذاتي شان دارند. قيمت سهام دسته سوم چندان رشد نكرده و به 
تازگي رشد قيمت سهام آنها آغاز شده است و هنوز اين شركت ها با ارزش ذاتي شان فاصله 
دارند.او با پيش بيني روند بازار سهام گفت: با توجه به حجم نقدينگي موجود در بازار سهام 
جاي نگراني براي نزول نيست و بازار سهام هنوز جاي رشد دارد.اين كارشناس بازار سرمايه 
در عين حال تأكيد كرد: با وجود اينكه بازار سهام دچار حباب نشده اما شدت و سرعت رشد 
شاخص غيرمعقول است در نتيجه بهتر است ســهامداران عمده و بزرگ از طريق افزايش 

عرضه سهام شركت ها، قدري از عطش بازار كم كنند تا بازار به ثبات برسد.

اصالح تكنيكي 
مهدي ميرزايي، از تحليلگران تكنيكي هم درباره آينده بازار ســهام گفت: روند رو به رشد 
بورس كه از آبان ماه سال 1396آغاز شــده احتماال درمحدوده 800 و سپس 860 تا 900 
هزار واحد با مقاومت هاي دايناميكي روبه رو خواهد شد كه مي تواند نقاط بالقوه شروع موج 4 
اصالحي باشد. او توضيح داد: دو محدوده مقاومتي براي شاخص كل يعني 860 الي 900هزار 
واحد يكي از سطوح بالقوه شروع موج اصالحي است، هرچند هنوز از 5 فاكتور شروع موج 
اصالحي هيچ كدام بروز نكرده، پس بايد روند را تعقيب كرد، چون اين موج مي تواند كشيده تر 
شود. به گفته ميرزايي، بازار كنوني سهام از نظر اندازه شبيه بازار رو به رشد سال هاي 81تا 
84اســت اما از نظر ماهيت با آن فرق دارد. او افزود: اين روزها مفهوم نســبت قيمت به در 
آمد)P/E( و مفهوم تنزيل جريان هاي نقدي در ارزشــگذاري شركت ها اساسا كنار رفته و 
حس طمع در بازار جوالن مي دهد. به همين دليل از ديدگاه برخي اقتصاددان ها و تحليلگران 

بنيادي، اين قيمت ها براي بازار سهام حباب محسوب مي شود.
او با بيان اينكه بخش زيادي از داليل رشد بورس به دولت بازمي گردد گفت: دولت درتالش 
است پاياني خوش رابراي خود رقم بزند هم اكنون شاهد صف هاي خريد سنگين براي سهام 
فوالد مباركه، ملي مس، بانك هاي ملت، تجارت و صادرات و هلدينگ هاي ســهامدار اين 
 )nav( دسته از شركت ها هستيم. اين رشــد قيمت ها باعث افزايش ارزش خالص دارايي
يونيت هاي3صندوقي مي شود كه قرار است دولت در بازار بفروشد، در نتيجه با رشد قيمت 

سهام اين دسته از شركت ها درآمد دولت هم بيشتر مي شود.

رشد بورس تا شهريورماه
آلبرت بغزيان، از كارشناسان اقتصادي هم با بيان اينكه رشد بورس، حداقل تا شهريورماه 
امسال ادامه خواهد داشت گفت: اگر بخواهيم ارزش بورس را به صورت دالري محاسبه كنيم، 
اين عدد از ظرفيت هاي توسعه كشور بسيار دور است و در مقايسه با نرخ دالر، بورس همچنان 
جاي توسعه دارد. آلبرت بغزيان گفت:راهكار وزارت اقتصاد هم براي تعميق سرمايه كه به 
افزايش عرضه در بازار سرمايه منجر مي شود، در شرايط فعلي راهكار مطلوبي است كه هم به 
افزايش حق انتخاب منجر مي شود و از طرف ديگر سهامي كه به اصطالح جا مانده اند، به ارزش 
واقعي خود نزديك خواهند شد.او تأكيد كرد: اگر شرايط فعلي بورس را تحليل كنيم، به لحاظ 
داشتن حباب قيمت، بسيار پايين تر از دوره هاي قبل است و احتمال سقوط يا كاهش شديد 
در اين بازار، حداقل در سهم هاي بنيادي بسيار دور از ذهن است. بغزيان توضيح داد: روند 

رشد بورس تا زماني كه منابع جديد جذب اين بازار مي شوند، ادامه دار خواهد بود.

كارشناسان پيش بيني مي كنند؛ بورس روي موج صعود يا اصالح؟ 
آخر هفته توفاني در بازار سهام

افزايش فشــار اقتصادي بر اقشار 
ضعيف و بدون پس انداز جامعه، 
بسياري را روانه بازار طال كرده تا با 
فروش دارايي هايشان و تبديل آن به پول نقد از پس گذران زندگي 
خود برآيند، اما 2ماه تعطيلي كامل عايدي طالفروشان را كاهش 
داده و حاال دخل اغلب آنها خالي اســت. نايب  رئيس اتحاديه طال 
و جواهرفروشــان تهران در گفت وگو با همشهري با تأكيد بر ادامه 
شــرايط ركود در بازار طال گفت: با آغاز فعاليت دوباره بازار طال و 
جواهر، مراجعه دارندگان طالهاي خانگي اين روزها افزايش يافته 
اما نقدينگي در واحدهاي طال و جواهرفروشي به شدت كاهش يافته 

و آنها به دليل نبود نقدينگي از خريد طال امتناع مي كنند.

افزايش مراجعه براي فروش طال
محمد كشتي آراي با بي سابقه خواندن شرايط بازار طال ادامه داد: 
البته اين وضعيت مختص قشر خاصي نيست و به صورت اپيدمي 
درآمده است بسياري از اقشــار در 2 ماه گذشــته هيچ درآمدي 
نداشــتند و امروز ناچارند با فروش طالهاي خانگي خود، به عنوان 
تنها كااليي كه قدرت نقدشوندگي دارد، پول نقد موردنيازشان را 
تامين كنند. افراد زيادي، اعم از دهك هاي پايين تا باالي جامعه، در 
روزهاي اخير براي فروش طال و دريافت پول نقد، براي امرار معاش 
يا تامين نقدينگي و پاس كردن چك ها يا پرداخت بدهي هايشان به 
طالفروشان در بازار طال و جواهر مراجعه كرده اند اما طالفروش ها 
هم چون در 50روز گذشته عايدي نداشــته اند براي خريد طال با 

مشكل مواجهند.

سكه خريدار دارد
او درباره قيمت سكه بهار آزادي گفت: سكه تمام بهار خريدار دارد، 
اما نه براي مصرف بلكه به عنوان ســرمايه گذاري و اين ارتباطي با 

صنعت طال و جواهر و مصنوعات ندارد. بخشي از مردم كه نقدينگي 
دارند به قصد سرمايه گذاري مطمئن خواهان خريد سكه هستند. 
به دليل همين تقاضا ســكه تمام طرح جديد تــا 200هزار تومان 
حباب پيدا كرده است. اين تقاضا به هيچ عنوان تقاضايي نيست كه 
جنبه مثبتي براي صنف طال و جواهر داشته باشد چون هيچ ارزش 

افزوده اي براي طالفروش ندارد و تنها دادوستد سرمايه اي است.

درخواست كمك از دولت
با اينكه تمام واحدهاي صنفي، چه مغازه ها و چه پاساژها و بازار طال 
از روزهاي ابتداي ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز كرده اند، شرايط 
اقتصادي از يك ســو و ادامه روند بيماري از سوي ديگر باعث شده 
رفت وآمدي در بازار طال جز براي فروش و دريافت پول نقد وجود 
نداشته باشد. ركود و كاهش درآمد در بازار طال باعث شده اين صنف 
متمول نيز براي جبران زيان چشــم به كمك دولت داشته باشند. 
چندي پيش ابراهيم محمدولي، رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران 
با اشاره به مشكالت اين صنف گفت: با توجه به مشكالتي كه به علت 
شيوع كرونا، گريبانگير صنف طالفروشان شده، از دولت درخواست 
مي كنيم كه در بحث هــاي مربوط به ماليــات و ماليات بر ارزش 
افزوده، بخشودگي هايي را لحاظ كنند. مسئوالن اين صنف از دولت 
خواستند كارگران اين صنف را نيز مانند ديگر اقشار آسيب ديده از 

كرونا مشمول دريافت بسته هاي حمايتي قرار دهد.

تأثير ركود بر بازار طال
شيوع كرونا و تعطيلي اقتصاد در شرايطي رخ داد كه اصناف زيادي به 
فروش شب عيد چشم اميد داشتند. طالفروشان عالوه بر اين، بهترين 
فصل فروش طال را كه ماه هاي رجب و شعبان بود نيز از دست دادند و 
امروز نيز درشرايطي به فعاليت بازگشته اند كه به گفته فعاالن صنفي 
ميزان تردد مشتري در بازار طال به صفر نزديك شده و اغلب مراجعان 

فروشنده اند. اما با وجود اين ركود و سكون طوالني، قيمت طال در بازار 
نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش را نيز تجربه كرده است. كشتي آراي 
در توضيح داليل اين امر مي گويد: چون قيمت جهاني بر بازار طالي 
داخلي اثر گذار است، اين كاال برخالف كاالهاي ديگر با افزايش عرضه 
با كاهش قيمت مواجه نمي شود. در دوران تعطيلي اخير نيز قيمت 
طال به دليل افزايش نرخ ارز و رشد قيمت جهاني، افزايش يافت و ركود 
داخلي نتوانست قيمت آن را كاهش دهد. او در عين حال كاهش نرخ 
طالي داخلي را در شرايطي كه قيمت جهاني رو به رشد است يك 
آســيب توصيف كرد و افزود: اگر عرضه زياد طال باعث شود قيمت 
پايين بيايد طال به شكل قاچاق از كشــور خارج مي شود، بنابراين 
هيچ وقت چنين اتفاقي نخواهد افتــاد. نايب رئيس اتحاديه طال و 
جواهرفروشان تهران آينده بازار طال را نامعلوم توصيف كرد و گفت: 
تحوالت بازار هاي مالي دنيا بسيار سريع در حال وقوع است. تا يك ماه 
قبل هيچ كس نمي توانســت پيش بيني كند قيمت نفت آمريكا به 
صفر برسد. بيماري كرونا چنان اقتصاد دنيا و تصميمات اقتصادي را 
تحت تأثير قرار داده كه حتي براي يك روز آينده هم قابل پيش بيني 
نيســت چون بازار هرلحظه مي تواند تحت تأثير شوك ناشي از يك 
اتفاق دچار نوسان شود، حال در هر جهتي. به همين دليل است كه 
در مقطع كنوني شرايط بد اقتصادي دنيا باعث افزايش قيمت طال 
شده است. طبيعتا اگر ركود اقتصادي ناشي از كرونا كاهش يابد و 
بازار به سمت آرامش حركت كند قيمت ها تغيير خواهد كرد. رشد 
اقتصادي بسياري از كشورها امروز منفي شده و همين كاهش رشد 

اقتصادي مي تواند بر قيمت جهاني طال تأثيرگذار باشد.

روند قيمت در بازار طال
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهرفروشــان تهــران اعالم كرد: روز 
دوشنبه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 250هزار تومان حباب 
داشت و با قيمت 6ميليون و540هزار تومان فروخته شد. به گفته او 
قيمت نيم سكه بهار آزادي 3ميليون و280هزار تومان، ربع سكه بهار 
آزادي يك ميليون و 880هزار تومان و سكه گرمي 970هزار تومان 
بود. قيمت هر گرم طالي 18عيار هم 642هزارو200تومان، هر گرم 
طالي 24عيار 864هزار تومان و هر مثقال طال 2ميليون و780هزار 
تومان ارزشگذاري شد، ضمن آنكه هر اونس طال در بازارهاي جهاني 

با قيمت 1730دالر معامله شد.

قيمت كدام كاالهاي خوراكي پرمصرف در فروردين امسال ارزان و گران شده است؟

نام كاال
درصد تغيير نسبت به

نام كاال
درصد تغيير نسبت به

فروردين 98اسفند 98فروردين 98اسفند 98
13.5-13.4سيب درختي زرد 1.137.7برنج ايراني درجه يك 
181.6پرتقال محصول داخل 6.316.5برنج خارجي درجه يك 

16.7-14.5خيار 3.5-3.9گوشت گوسفند 
35.418.2گوجه فرنگي 11.2-2.1گوشت گاوياگوساله 

23.62.7سيب زميني 19.7-9.9-مرغ ماشيني 
21.7-1.9پياز 0.329.6شيرپاستوريزه 

10.334.1لوبياچيتي 0.929.1ماست پاستوريزه 
19.557.8عدس 125پنيرايراني پاستوريزه 

7.420.6قند 5.123.9تخم مرغ ماشيني 
7.814.2شكر 0.12.3-كره پاستوريزه)كره حيواني(

11.8-0.2-رب گوجه فرنگي 0.410.3روغن مايع 
1.28چاي خارجي بسته اي 1646.6موز 

ارزان ترين و گران ترين استان هاي ايران كدامند؟
نبض نامنظم تورم در استان ها

طالهاي خانگي روانه بازار شدند
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهرفروشان تهران :نقدينگي در واحدهاي طال و جواهرفروشي به شدت 

كاهش يافته و آنها به دليل نبود نقدينگي از خريد طال امتناع مي كنند
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متــن كـامـل در سايت
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پديده گرد و غبار با وجود تخصيص 
محيط 
اعتبار 100ميليون يورويي كه سال زيست

گذشــته از صنــدوق توســعه ملي 
برداشــت شــد، همچنين بارندگي هاي فراگير در 
كشور، باز هم به دليل وسعت باالي مناطق مستعد، 
همچنان برقرار است. ســال99 اما تنها با تخصيص 
20درصد از بودجه پيشنهادي ستاد مبارزه با گرد و 
غبار براي مقابله با ريزگردها موافقت شده كه آن هم 
صرف نگهداري از كاشته هاي سال گذشته مي شود.

در روزهاي گذشته گزارش هايي در مورد بروز پديده 
گرد و غبار در استان هاي غربي و مركزي كشور در 
ايالم، خوزســتان، اصفهان و يزد منتشــر شد. اين 
پديده از نظر علي محمد طهماســبي، رئيس ستاد 
ملي مبارزه با گرد و غبار، محلي است و بارندگي هاي 
اخير با وزش باد و تابش آفتاب كه رو به افزايش است، 

طبيعي است.
رئيس ســتاد ملي مقابله با گرد و غبار به همشهري 
مي گويد: مناطق مستعد بروز گرد و غبار فقط بستر 
خشك شــده درياچه ها و آبگيرها نيستند، مناطق 
لم يزرع شــور و فاقد پوشــش گياهي، دشت هاي 
ســيالبي كم باران و دشــت هاي دامنه اي با اراضي 

مرتعي فقير نيز عامل بروز گرد و غبار هستند.
به گفته او  اين اراضي اگر باران هم بخورند با حرارتي 
مختصر خشك مي شــوند. در كشورهايي كه دچار 
فرسايش بادي هستند، در اعتدالين كه فصول تغيير 

مي كند گرد و غبار محلي ايجاد مي شود.

كاهش ريزگردها
گرد و غباري كه هم اكنون در غرب كشــور حاكم 
است حاصل خشكي بستر خشك شده تاالب هاي 
هورالعظيم در عراق و رودهاي دجله و فرات است؛ 
اما گرد و غباري كه در مناطق مركزي مثل اصفهان 
و كاشان و يزد مشاهده مي شود ناشي از تغيير فصل 
است. در مناطق حساس، جريانات جوي مي توانند 
گرد و غبار ايجــاد كنند كه ميزان آن بســتگي به 

سرعت باد دارد.
به گفته علي محمد طهماسبي، آستانه جابه جايي 
گرد و غبار بسته به بارندگي و پوشش گياهي افزايش 
مي يابد و شدت، تداوم و تكرار بروز گرد و غبار تغيير 
مي كند. اما در 2 سال اخير تعداد روزهاي غبارآلود 

كشور كمتر شده است.
مقايسه آماري شاخص كيفي تعداد روزهاي آلوده 
به گرد و غبار در اهواز از كاهش چشمگير اين پديده 
در ســال9۸ نسبت به سال97 اســت. در سال 9۸ 
تعداد روزهاي پاك، سالم و قابل قبول ۳19روز بود. 

درحالي كه تعداد اين روزها در ســال هاي 
9۵ و 9۶ و 97 به ترتيــب 1۳1، 2۳۵ و 

2۴2 روز ثبت شد كه خود گوياي 
افزايش روزهاي پاك، ســالم و 

قابل قبول است.
به گفتــه محمد جواد اشــرفي، 

مديركل اداره حفاظت محيط زيســت 
استان خوزستان، سال گذشــته تعداد روزهاي 

ناسالم براي همه گروه هاي سني ۶روز و تعداد اين 
روزها در سال هاي 9۵، 9۶ و 97 به ترتيب ۵۵، 20 
و 1۶ روز بود كه اين نتايج، روند كاهشــي روزهاي 

ناسالم را نشان مي دهد.
كاهش روزهاي غبارآلود نيز در همه نقاط كشــور 
يكسان نبود و رئيس ستاد ملي مبارزه با گرد و غبار 
در اين باره مي گويد: بسياري از تپه هاي ماسه اي در 
كشور كه ۶ميليون هكتار از كشور را به خود اختصاص 
داده اند با هر ميــزان از باران مرطوب نمي شــوند. 
اين تپه ها كه بيشترشــان در مركز ايران قرار دارند 
به دليل تابش آفتاب و جريانات هوا، خشك مي شوند 
و بدين ترتيب بايد انتظار داشت شدت گرد و غبار در 
اين مناطق »كاهش« يابد نه اينكه گرد و غبار از اين 

مناطق به طور كامل حذف شود.

20ميليون يورو براي كاهش گرد و غبار
سال گذشته 100ميليون يورو براي مقابله با پديده 

گردوغبار از صندوق توســعه ملي اختصاص يافت 
و علي محمد طهماســبي، رئيس ســتاد مقابله با 
گرد و غبار مي گويــد: همه اين اعتبــار كه حدود 
1۴00ميليــارد تومان مي شــود از ســوي دولت 

تخصيص يافت.
به گفته او، بــا بارندگي هاي خــوب اخير، عمليات 
بيولوژيك، بيومكانيك و بيوشيمي كه شامل كاشت 
نهال و محافظت قرق مي شــود در ســطح كشور 

)2۵استان( انجام شد.
امســال اما مجلــس در اليحه بودجه ســال99 با 
پيشنهاد دولت براي برداشت 100ميليون يورويي 
به منظور نگهداري از اقدامات چند سال اخير و براي 
مقابله با پديده گرد و غبار مخالفت كرد و اين اعتبار را 

به يك پنجم )20ميليون يورو( تقليل داد.
به گفته رئيس ستاد ملي مبارزه با گردوغبار اعتباري 

كه از محل صندوق توســعه ملي اختصاص خواهد 
يافت با توجه به حجم عمليات ۳سال اخير كه نياز به 

نگهداري دارد، بسيار ناچيز است.
علي محمد طهماســبي اما اميدوار است رايزني ها 
بــراي اختصــاص بودجــه از اعتباراتــي كه در 
موافقتنامه هاي معمول برنامه توسعه ششم وجود 
دارد، نتيجه دهد و بتوان مبالغي براي نگهداري از 
نتايج اقداماتي كه با 100ميليون يورو انجام شــد، 

تامين كرد.
اولويــت اول در تخصيص بودجه امســال به گفته 
علي محمــد طهماســبي، نگهــداري و آبيــاري 
عمليات هاي بيولوژيك خواهد بود. در مرحله دوم 
نيز عمليات هاي پيشــگيرانه و كم هزينه مراقبت از 
مناطق قرق و مديريت چراست كه در 2سال اخير 

اثربخشي خوبي داشت.

رئيس ستاد ملي مبارزه با گرد و غبار از كاهش ۸0 درصدي بودجه مقابله با گرد و غبار در كشور خبر داد

گرد و غبار  در بودجه مقابله با گرد و غبار
زهرا رفيعي

خبر نگار
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 طلب 400ميليارد توماني مردم
 از ايرالين ها و هتل ها 

رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرت هوايي و جهانگردي 
ايران، گفــت: ۴00 ميليارد تومــان از پول مردم در حســاب هاي 
شركت هاي هواپيمايي داخلي و خارجي است و مردم سرگردان مانده 

و نمي توانند پولشان را پس بگيرند.
حرمت اهلل رفيعي حدود يك هفته پيش در نامه اي خطاب به تعدادي 
از شركت هاي هواپيمايي داخلي و خارجي هشدار داد كه اگر بدهي 
سفرهاي كنسل شده را تســويه نكنند از آنها شكايت خواهد شد. او 
پيش از تعطيالت نوروز، زماني كه وزارتخانه هاي راه و گردشــگري 
در بخشنامه هايي از شركت هاي هواپيمايي و تاسيسات گردشگري، 
ازجمله هتل ها خواستند پول سفر و پروازهاي كنسل شده مردم را 
بدون كسر جريمه مسترد كنند، نامه اي به رئيس قوه قضاييه نوشت 
و نسبت به كم كاري هتل ها و ايرالين ها و فشــار نهادهاي نظارتي 
كه فقط به آژانس هاي مســافرتي وارد شده اســت، معترض شد و 
درخواست ورود دستگاه قضايي به اين موضوع را پيش از حاد شدن 

مشكل ارائه كرد.
حاال به گزارش ايسنا، پس از گذشــت نزديك به 2ماه از آن زمان، 
انجمن صنفــي دفاتر خدمات مســافرتي همچنــان مي گويد كه 
شركت هاي هواپيمايي و هتل ها نسبت به استرداد پول مردم اقدام 
نكرده اند. حرمت اهلل رفيعي، رئيس انجمــن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرت هوايي و جهانگردي ايران كه تا يك هفته پيش رقم بدهي 
شركت هاي هواپيمايي به آژانس هاي مســافرتي و مردم را بالغ بر 
100ميليارد تومــان اعالم كرد، در مصاحبــه اي تلويزيوني، گفت: 
بررسي هاي ميداني و گزارش هاي تازه نشــان مي دهد رقم بدهي 
ايرالين ها )داخلي و خارجي( به ۴00 ميليارد تومان رسيده و عالوه بر 

آن مبلغي نيز در اختيار هتل هاي داخلي و خارجي قرار دارد.
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي با بيان اينكه پول مردم 
چند  ماه است در حساب هاي ايرالين ها مانده است و آنها با رقم هاي 
سنگين كاسبي مي كنند، افزود: چه كسي بايد به اين ماجرا وارد شود؟ 
مردم به اميدي منتظر سفر بودند، حاال به دليل اينكه بيماري آمده و 
جبر بوده نتوانسته اند سفر بروند و بايد پولشان مسترد شود. او تأخير 
ايرالين ها و هتل ها در استرداد وجوه مردم را عامل تشديد بي اعتمادي 
به آژانس هاي مسافرتي دانست و گفت: آژانس ها فروشنده محصوالت 
ديگران هستند و پول مردم را مستقيم در اختيار ايرالين ها و هتل ها 

قرار مي دهند.  
رفيعي گفت: به كرات از مســئوالن به ويژه دســتگاه هاي نظارتي 
درخواســت كرده ايم و مكاتباتي نيز با دواير قضايي انجام داده ايم و 
به رئيس قوه قضاييه و معاونت پيشگيري اين قوه هم نامه نوشته ايم 
كه بايد به اين موضوع ورود كنند، چون ظاهرا پيگيري اين موضوع 
از حوزه اختيارات وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و ميراث فرهنگي 
و گردشگري خارج است و بخشــنامه هايي كه صادر مي  كنند هم 

بي خاصيت است.

گرد و غباري كه هم اكنون در غرب كشور حاكم است 
حاصل خشكي بستر خشك شده تاالب هاي هورالعظيم 
در عراق و رودهاي دجله و فرات است؛ اما گرد و غباري 
كه در مناطــق مركزي مثل اصفهان و كاشــان و يزد 

مشاهده مي شود ناشي از تغيير فصل است

تشتوغاطمانوكن
خيرملواسياديو
توانيسرهمزالت
جازتماقرقشقوب
مقيدنزادتهاو

شزيمابابسافتك
ييوراوريقدنف

داشرسناسالداع
ديياتدونشخخر

دتوقافتايرورض
لهيبنتلاناكا
پگماهوانتشاگن
سورالسوريوليد
نيوننلومارتسا
داديورليباقوم
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افقی:
 1- زمســتان- نوعي پارچه 

نخي- پدر طب يوناني
2- شــاگرد مغازه- سدي در 
تهران- گازي براي تصفيه آب

۳- اين هنر در دوره قاجار وارد 
ايران شد- بهشت- ترسنده

۴- نوعي نوشيدني ميوه اي- 
همگرايي

۵- بــوي رطوبــت- خباز- 
اوضاع جوي

۶- تكــرار كردن يــك كار- 
ســازمان تبهــكاري ايتاليا- 

پهلوان
7- ســقف فرو ريخته- اندازه 
صداي هر سيســتم صوتي- 

واگذار كردن
۸- فلج- از شــاگردان نامي 

بوعلي سينا- فارسي باستان
9- پيچ و خم هــاي واقع در 
مســير رودها- چشم سوم!- 

رسم و سنت
10- روز گذشــته- پايــان و 

آخر- امتداد
11- بــراي پناه جويــي و 
دادخواهي گفته مي شــود- 

نوشتن- شگرد
12- شــعري كــه در وصف 
جنگ سروده مي شود- ژانري 

سينمايي
1۳- يوغ- همداستان كليله- 

راهنمايي كردن
1۴- نشــانه ويژه- اعشاري- 

سوره هل اتي
1۵- واحد اندازه گيري شدت 
زمين لرزه- مرتعش- از اعمال 

حج
  

عمودی:
يوســف  بــرادران  از   -1
نبــي)ع(- كوه هاي رنگي كه 
از شگفتي هاي طبيعي تبريز 

است
2- اختاللي عصبي- خودرو- 

بي گناه
۳- اكنــون- بنــدري در 

هرمزگان- طمأنينه
۴- پادشــاه مقدونــي كــه 
تخت جمشيد را ويران كرد- 

كانديدا
۵- ورزش تايلندي- بي آبرو- 

محل ورود
۶- غم و غصه- بافته شده

7- حوزه فرمانروايي- كتابي 
آموزشــي در فقــه اماميه- 

صميمي
۸- آينده- گازي اشــك آور- 

جوي طبيعي
9- نرمي و رواني- ششمين 

خليفه عباسي- مجهزكردن
10- اداره رســيدگي بــه 

موقوفات- پرده سينما

11- ريشه- ميراب- شهري 
در خوزستان

12- از واحد هاي سنتي وزن- 
گاز جوشكاري

1۳- پاورقــي- پشــتكار- 
ذبح كننده شتر

از  شــيمي كربن-   -1۴
باشــگاه هاي فوتبال اسپانيا- 

شيشه آزمايشگاهي
1۵- يك لحظه- بنا شده

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | ۳۶۳7
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

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

متوسط

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

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

9   1 4 8       3
    8     7   1  
  2 4     3     6
    3   7     8 5
  7   3   4   9  
4 1     9   6    
5     1     3 7  
  4   5     2    
6       2 8 5   1
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متــن كـامـل در سایت

شیرین سازی آب دریا در بوشهر
عبدالحمید حمزه پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بوشهر، گفت: برای تأمین آب مورد نیاز استان، 
شیرین سازی آب دریا در اولویت برنامه ها قرار دارد. تاکنون این طرح با 
ظرفیت ۱۰۰ هزار متر مکعب در شهرها و روستاها اجرا شده است.

2 3 0 2 3 4 4 2 6

  انگار این روزها مردم مهربان تر شده اند و خیرین 
با مهرورزی و عطوفت به کمک آمده اند تا آالم گزارش

ناشی از شیوع کرونا را التیام بدهند. انگار این 
ویروس عجیب انگیزه ای شــده برای مهرورزی به هم نوع در 
سراسر کشور. به گزارش گروه ایرانشهر، یکی از پیامدهای ناگوار 
کرونا، رکود اقتصادی و تعطیلی گسترده برخی مشاغل به ویژه 
مشاغل خرد و آسیب پذیر بود تا جایی که بیکاری ناشی از این 
تعطیلی ها به سفره های خالی انبوهی از هموطنان منتهی شد.

 بر این اساس، بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی در قالب 
پویش های مردمی و سازمان یافته دست به کار شدند تا برای 
کاهش فشار هزینه های زندگی در اقشار آسیب پذیر جامعه، 
اقالم مورد نیاز و ضروری معیشــتی و بهداشتی آنها را در ماه 
مبارک رمضان و ایام کرونا تامین کنند. حاال با آغاز ماه مبارک 
رمضان رزمایش کمک مومنانه، در پی فرمایشات مقام معظم 
رهبری برای کمک به نیازمندان به شکلی منسجم در تمامی 

استان ها در حال برگزاری است. 

جوشش عاطفه  ها
  روح اهلل کریمی – قم: هر گوشه ای از قم را بنگرید، جوشش 
عاطفه هاست. برخی مستاجران، این روزها پیامک های بخشش 
کرایه خانه و مغــازه را در گوشی هایشــان می بینند. عده ای 
مشغول توزیع بســته های غذایی میان نیازمندان هستند. 
جوان ها هم تونل ضدعفونی خودروها را ایجادکرده و بسته های 
بهداشــتی و آموزشــی بین خانه ها توزیع می کنند. خانم ها 
در کارگاه های صلواتی مشــغول دوخت ماسک و لباس های 
حفاظتی هســتند. بعضی ها بدهی های خرد اهالی محل به 
کسبه  را پرداخت می کنند.  انجمن های غیردولتی و خیریه ها 
نیز با جمع آوری کمک های مردمی در حال خدمت رسانی به 
آسیب دیدگان کرونا و محرومان هستند. هیات های مردمی 
هم به صورت خودجوش، محرومان محله ها را شناسایی کرده 
و هر روز اقدام به توزیع غذا و افطاری به تعداد اعضای خانواده 
محرومان می کنند. یکی از نهادهایی که این روزها بیشترین 
خدمت را به سالمت و بهداشت استان کرده، »مجمع خیرین 
سالمت« است. مدیرعامل این مجمع سالمت با اشاره به این که 
خدمات این مجمع در دو عرصه تامین زیرساخت های درمانی 
و نیازمندی های مصرفی بیمارســتان ها متمرکز شده است، 
می گوید: در این مدت مهم ترین نیازهای بیمارســتان های 
قرنطینه بیماران کرونا اولویت بندی شده و منابع مالی خیرین 
برای تهیه دستگاه های کپسول اکسیژن، تنفس ساز، سی تی 
اسکن، رادیولوژی و... هدایت شــده است. سید محمدجواد 
آل احمد با بیان این که خیرین ســالمت قم ســرآمد کشور 
هستند، عنوان می کند: در عرصه تأمین نیازمندی های مصرفی 
نیز اقالم مصرفی بیمارستان ها در 62 قلم استخراج و حدود 

30 میلیارد تومان برای تهیه ماســک، لباس های حفاظتی، 
مواد ضدعفونی کننده، دستکش، تغذیه بیماران و پرستاران 

و... هزینه شد.

بازوی توانمند دولت
  فرشته رضایی- گیالن: در رشت۴0 گروه مردمی برای 
کمک رسانی فعال شده اند و یکی از این سمن ها که کشوری 
است و در استان نیز شــعبه دارد، »موج پیشــرو« است که 
برای اقالم حفاظتــی و تهیه مایحتاج ضــروری خانوارهای 
آسیب پذیر اقدام کرده است. مازیار سیدنژاد، نماینده این تیم 
در مرکز گیالن، می گوید:با مشــارکت گروه های تخصصی و 
با عیارسنجی های انجام شده، اقالم حفاظتی مورد نیاز تهیه 
و در اختیار بیمارســتان ها و درمانگاه ها، آرامستان، پاسبانان 

شهرداری و پلیس راه و کودکان کارقرار می گیرد.
گلناز نظامی، مدیرعامل موسسه خیریه ایزد دوستان شمال، 
هم با بیان این که در ماه رمضان بسته های غذایی و کمک های 
معیشتی به خانواده های نیازمند و آسیب دیده از کرونا توزیع 
می شود، اظهار می کند: با شناسایی خانواده های آسیب پذیر و 
معرفی آنها به هالل احمر، برخی از هزینه های درمانی خانواده ها 
را بر حسب فاکتور درمان فرد آسیب پذیر پرداخت می کنیم. 
چند مرکز خیریه بزرگ هم توزیع چند هزار غذای گرم افطار 
و سحر را بر عهده گرفته اند. در منطقه آزاد انزلی نیز،8 واحد 
تولیدی با تغییر خط تولید خود، اقدام به تهیه محصوالت مورد 
استفاده در مقابله با بیماری کرونا مانند ژل ضدعفونی کننده، 

الکل، ماسک و لباس بیمارستانی کرده اند. 

تنوع اقدامات خیریه
  اشکان جهان آرای-ساری: در جویبار، برخی از فعاالن 
اجتماعی، گروهی با عنوان »مجمع خیرین ســالمت« را در 
فضای مجازی تشــکیل داده اند که خروجی آن جمع آوری 
بیش از یک میلیارد و ۴00 میلیون تومان کمک نقدی برای 
تجهیز بیمارستان عزیزی جویبار بوده است. مصطفی ظهوری، 
یکی از فعاالن این گروه، می گوید: همراهی مردم باعث شد که 
بسیاری از محرومیت های این مرکز که در سال های قبل رفع 
نشده بود، برطرف شود.  تعدادی از جوانان آملی هم از نخستین 
روزهای شیوع کرونا با مشاهده کمبود محلول و نیروی انسانی 
برای ضدعفونی کردن معابر، اقــدام به تولید محلول و توزیع 
آن در همه محله ها کردند. گستردگی فعالیت آنها سبب شد 
که شهرداری آمل نیز با تأمین بخشی از هزینه های مورد نیاز 
تهیه محلول با آنها همراه شود. حمید هاشمی، شهردار آمل، به 
همشهری می گوید: کرونا نشان داد که ظرفیت های مردمی 
چقدر باالست. مدیران و مســئوالن باید برای استفاده از این 

فرصت ساختار مناسب داشته باشند.

فعالیت های نیکوکارانه مازندرانی ها با آغاز ماه رمضان شکل 
جدی تر به خود گرفته و با فراخوان سراسری رزمایش ضیافت 
همدلی در قالب تهیه و توزیع بســته های معیشــتی برای 
نیازمندان ادامه دارد. در امامزاده قاسم)ع( بابل از محل اجرای 
نیات موقوفات بیش از 2 هزار سبد حمایتی و در مرکز مازندران 
هم نزدیک به 3 هزار بسته مواد غذایی برای خانواده های نیازمند 

تهیه و توزیع شد. 

توزیع آب میوه طبیعی در آسایشگاه معلولین
  فاطمه کاظمی- همدان: از ســرپل ذهاب تا سیستان و 
بلوچستان، از زلزله تا سیل... فرقی برایشان نمی کند، آنها فقط 
می خواهند دست دردمندی را بگیرند و حاال هم سراغ کادر 
درمان و بیماران کرونایی رفته اند. از زمان شیوع کرونا، این گروه 
8 مرحله ضدعفونی مناطق حاشیه ای را بر عهده داشته و ماسک 
و دستکش نیز در این مناطق توزیع کرده اند. این گروه شب های 
متمادی اقدام به توزیع آب میوه طبیعی در آسایشگاه معلولین 
همدان کردند و این روزها با آغاز ماه رمضان نیز مشغول تهیه 
بسته های موادغذایی برای محرومان و نیازمندان هستند. این 
اتفاق خوب از سوی هیات بیت االحزان فاطمه )س( در مجتمع 
فرهنگی مذهبی امام علی)ع( رقم خورده است. حامد صیفی، 
یکی از اجراکنندگان این طرح، می گوید: روزانه 250 تا 300 
و حتی ۴00 بطری آب میوه برای کادر درمان و بیماران مبتال 
به کرونای بیمارستان شهید بهشتی )پشتیبان بیمارستان 
سینا در مبارزه کرونا( تهیه و توزیع می کنیم. میوه ها به صورت 
روزانه خریداری و ضدعفونی می شوند تا آبمیوه ها کامال تازه و 
سالم به دست بیماران و کادر درمان برسد. وی تاکید می کند: 
اول قرار بود میدان میوه و تره بار در تهیه میوه ها کمک کند که 
به دالیلی منصرف شدند. دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز با 
توزیع آب میوه ها در همه بیمارستان های شهر مخالفت کرد 
در حالی که مسئوالن بیمارستان شهید بهشتی از مکان تهیه 
آب میوه ها بازدید و سالمت آن را تایید کردند. هنوز نمی دانیم 
چرا دانشگاه علوم پزشکی با اجرای این طرح مخالفت کرد؟ تنها 

عباس صوفی، شهردار همدان، کنار ما بود و حمایتمان کرد.

حمایت با هر مبلغی
  سید مرتضی احمدپور- آذربایجان شرقی: با گذشت 
2 ماه از بحران کرونا، بیش از 200هزار نفر از قشر آسیب پذیر 
تبریز و شهرهای دیگر استان شرایط خوبی برای گذران زندگی 
ندارند. هر چند از همان روزهــای اول خیران میدان را خالی 
نگذاشتند و برای رفع مشکالت این چنینی در تالش هستند. 
در ماه رمضان هم پویش های مهربانی به این خدمات خیریه 
اضافه شده است. سیفعلی نامور، مدیرعامل موسسه خیریه 
»جان نثاران تبریز«، با اشاره به فعالیت های خیریه این موسسه 
در هفته های اخیــر می گوید: عالوه بر توزیع هزاران بســته 
معیشتی میان نیازمندان، بخش درمانگاه این موسسه هم برای 
مبارزه با کرونا فعال است و جهادگران و خیران حوزه پزشکی 
هر روز از ساعت 8 تا 18 خدمات ارائه می دهند. وی با اشاره به 
»پویش رحمت« این موسسه بیان می کند: در ماه رمضان هم 
کنار نیازمندان خواهیم بود و بسته های معیشتی و جیره خشک 

میان این خانوارها توزیع می شود.
حامد نجف پور دبیر انجمن مردم نهاد مبارزه با سرطان محله 
ششگالن تبریز با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در پویش 
همدلی می گوید: باتوجه به اینکه این انجمن در راستای مبارزه 
با سرطان فعال است، درهفته های اخیر با تشکیل گروهی در 

شبکه های اجتماعی توانستیم اقدامات موثری انجام دهیم و 
حدود150میلیون تومان برای هزینه دارو و نیازهای معیشتی 

افرادتحت پوشش از خیران محله جمع آوری کنیم.
شهرام دبیری، رئیس شورای شهر تبریز هم با اشاره به همراهی 
همگانی در کمک به نیازمندان اظهار می کند: حرکت موثر و 
ارزشمندی در این شهر انجام شده که بسیاری از شهروندان با 
هر توان مالی در آن مشــارکت داشته باشند.کمک های هزار 
تومانی تا میلیارد تومانی خیران موجب شده تا سایه وحدت و 

همدلی گسترده شود.

 کرونا در برابر احسان 
  فتانه احدی- البرز: نزدیک به دو ماه است که بسیاری از 
کارگران خانه نشین و گذران زندگی برایشان سخت شده است. 
هر چند البرزی ها هم بیکار ننشسته و برای حل مشکالت آنها 
دست به کار شده اند. امید توانگر، یکی از شهروندان البرزی، 
می گوید: با چند تن از دوستانم تصمیم گرفتیم در حد توانمان 
به کارت بانکی افرادی در نزدیکان و آشنایان که می دانیم در 
وضعیت بدی به سر می برند و موقعیت کار کردن ندارند، پول 

واریز کنیم.
یکی دیگر از اهالی البرز که چند ســالی اســت با عده ای از 
دوستانش به بیماران و فقرا خدمت رسانی می کند، می گوید: 
شرایط امسال با همیشه فرق دارد. اکنون در شرایط کرونایی 
هســتیم که تعداد افرادی که نیاز به کمک های مالی دارند، 

بیشتر شده است.
میالد رضایی مــی افزایــد: از هفته پیش برای بســیاری از 
خانواده های کارگر که امسال بیکار شده اند بسته های غذایی 
تهیه کردیم. همچنین با کمک خیران حدود 100 سبد کاال 
تهیه شد و روز قبل از ماه رمضان تحویل خانواده های نیازمند 
دادیم.  عباس عاشری، مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری اصناف 
کرج هم با بیان این که در این روزها جامعه به همدلی بیشتری 
نیاز دارد،عنوان می کند:به کمک خیران، 100 هزار ماســک 
تولید شده و به رایگان در اختیار شهروندان و جامعه درمانی قرار 
گرفته است. اگر مشارکت بیشتر باشد این تعداد به 500 هزار 

عدد نیز افزایش خواهد یافت.

علی ترکاشوند، رئیس بسیج سازندگی البرز،با بیان این که با 
آغاز ماه رمضان 50 هزار بسته کمک معیشتی بین نیازمندان 
استان توزیع شد، اظهار می کند: از ابتدای شیوع کرونا 835 
میلیون تومان کمک مالی از ســوی خیران جذب و بیش از 
32 هزار و 520 بسته معیشتی تهیه و بین نیازمندان توزیع 

شده است.

پویش بخشیدن اجاره 
  فرحناز چراغی- کرمانشاه: بسیاری از صاحبان امالک 
استان در پویشی خودجوش اقدام به بخشیدن اجاره 2 ماه 
اخیر به مستاجران کرده اند. یکی از کسبه کرمانشاهی در این 
باره می گوید: عده ای از مالکان با این که امرار معاش خودشان 
نیز از اخذ اجاره بها بود، اما با بخشش اجاره امالک تجاری و 

مسکونی کمک بزرگی به مستاجران کردند.
بهروز شــفیعی، رئیس اتاق اصناف پاوه، می گوید: شــورا و 
شهرداری از اجاره بهای 350 واحد صنفی خود در بازارچه های 
مرزی به مدت دو ماه چشم پوشــی کردند. از 3۴00 واحد 
صنفی باقی مانده، حدود 20 درصد از کسبه شهرستان، خود 
صاحب ملک هستند و 30 درصد از مالکان این تعداد مغازه نیز 

با بخشش و تخفیف در اجاره به کسبه کمک کردند. 
گروه جهادی »خشــت های مهربانی« نیز از گروهای فعال 
اســتان در انجام کارهای جهادی و خیرخواهانه اســت که 
با جمــع آوری کمک های مردمی از دو قشــرکودکان کار و 

دست فروشان حمایت می کنند. 
»بهزاد شــهبازی« مدیر این گروه جهادی می گوید: 500 
بن کارت را برای کمک درنظر گرفته ایم که در حال توزیع 
است.  امیدواریم با کمک و همت مردم این مبلغ به تهیه هزار 
بن کارت برسد. دستفروشانی که ماه های اسفند و فروردین 
را از دست دادند، ماه مبارک رمضان هم درآمدی نخواهند 
داشت. این افراد در حال شناسایی اندتا بتوانیم از مشکالتشان 

بکاهیم.
همچنین با تالش کمیته امداد خمینی )ره(استان و  خیرین، 
طرح اطعام مهدوی به منظور توزیع غذای گرم بین نیازمندان 

در ماه رمضان در کرمانشاه آغاز شده است. 

نیکوکاران در خط مقدم 
  مهدیه صالحی- اراک: در روزهایی که حال اقتصادی 
خانواده ها با رکود حاصل از شیوع کرونا در شرایط خوبی نیست، 
بار دیگر خیران اســتان مرکزی با کمک های مادی و معنوی 
خود پیشگام شــده اند و برای مقابله با این بیماری هر چه در 
توان دارند در طبق اخالص قرار داده اند. خادمین موکب شباب 
الزینب)س(، هیات محبان زینــب)س( و هیات امام رضا)ع( 
روزانه 2 هزار بسته بهداشتی، 2 هزار بسته میان وعده و 2 هزار 
ماســک را در مناطق حاشــیه ای و کم برخوردار اراک توزیع 
می کنند .محمد محمــدی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان، از کمک 200 میلیون تومان وجه نقد یک نیکوکار اراکی 
به جبهه مقابله با کرونا در هالل احمر خبر می دهد و می گوید: 
خیران و نیکوکاران همچون گذشته به کمک دولت و مردم 

ضعیف آمده اند.
با شــروع ماه رمضان هم کمک ها و هدایــای مردمی برای 
نیازمندان همســو با رزمایش مؤمنانه بیشــتر شده است. 
جمع آوری بیش از ۴0 میلیون تومان کمک در قالب راه اندازی 
تولید ماســک، لباس بیمارستانی، تهیه بسته های معیشتی 
از سوی مداحان بسیجی، تهیه 3 هزار بسته گیاهان دارویی 
و قربانی 35 رأس دام، 500 بســته غذایی از سوی گروه های 
جهادی و خیریــن کمیجان، توزیع 1300 ســبد کاال میان 
نیازمندان از سوی خیران شازند و توزیع هزار بسته حمایتی 

بین نیازمندان استان از جمله این اقدامات است. 

شناسایی نیازمندان واقعی
 کمک های انسان دوستانه با فعالیت تشکل های مردم نهاد و 
بخش دولتی در استان های مختلف در حال انجام است، اما نکته 
اساسی در اجرای این طرح ها، چگونگی شناسایی نیازمندان 
واقعی و رصد و پایش صحیح آنها اســت. رساندن کمک های 
نیکوکاران، ادارات و نهادها به نیازمندان واقعی هر شهر و روستا 
در سایه مدیریت و برنامه ریزی صحیح، شناسایی مستمندان 
واقعی و پرهیز از مدیریت جزیره ای ممکن می شود تا در زمان 
اجرای این رزمایش حداقل یک بسته حمایتی به هر خانواده 

نیازمند تعلق بگیرد. 

با آغاز ماه رمضان و در شرایطی که جامعه به علت شیوع کرونا در تنگنای اقتصادی  به سر می برد، گروه های شور مهرورزي
مردمی به یاری طبقات آسیب پذیر جامعه شتافته تا سهمی در کاهش سختی های آنها داشته باشند

   اهدای دستگاه های تنفسی 
 پوپک قاسمی- اردبیل: برای نیازمندان اردبیل خدمات و امکانات محدود دولتی نمی تواند پاسخگوی همه نیازهای مقابله 
با این ویروس باشد. به همین منظور خیران استان برای تامین کاالهای بهداشتی و اقالم غذایی آنها آستین باال زده اند.از 
همان روزهای ابتدایی شروع بحران کرونا، تعدادی از دانش آموختگان سمپاد)سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان( 
اردبیل دست به کار شدند تا با فراخوان خیرین، کمک هزینه خرید دستگاه تنفسی برای بیمارستان ها را تامین کنند. نگار 
سریع االصالق،یکی از بانیان کمک به مراکز درمانی، می گوید: در چنین شرایطی و با کمک خیرین توانستیم چند دستگاه 
تنفسی برای بیمارستان های اردبیل تهیه کنیم. با آغاز ماه رمضان نیز تعدادی از خیرین در قالب رزمایش کمک های مومنانه 
با همکاری بســیج اقدام به توزیع موادغذایی مانند برنج، روغن، مرغ، کنسرو ماهی و دیگر مایحتاج اولیه در بین اقشار 
کم درآمد کرده اند. جواد نوحی، سخنگوی این رزمایش، می گوید: در صورتی  که خیرین استان قصد پخش کردن غذای 
گرم برای نیازمندان و اقشار محروم رادر ماه رمضان داشته باشند، سپاه حضرت عباس )ع( اردبیل برای طبخ و بسته بندی 

غذا مشارکت خواهد کرد. 

تکلیف دلبرداشت توت فرنگی در گلستان

»میت روی زمین نمی ماند«؛ در یک ماه اخیر 
عده ای برای تحقق این ضرب المثل جان شان را گفت و گو

کف دســت گرفتند و بی هیچ چشمداشتی 
غسل و کفن جان باختگان بیماری کرونا را انجام می دهند. 
داوطلبانی که می گویند »مدافعان شریعت« هستند و برای 
رعایت ضوابط شرعی تدفین درگذشتگان، حاضر شده اند 
در نزدیک ترین حالت ممکن با کرونا قرار بگیرند؛ شاید حتی 
نزدیک تر از کادر درمانی.  »روح اهلل ترابی نســب«یکی از 
روحانیون مازندران است که این روزها داوطلبانه همراه با 
دیگرداوطلبــان تــالش می کند بخشــی از درد و رنج 
خانواده های بازماندگان را کاهش دهد. او پس از انتشــار 
ویدئوهایی تلخ از تدفین اموات بدون ضوابط شرعی همراه با 
تعدادی از هم لباس های خود در مازندران پیگیر غسل دادن 
اموات شد و حاال مدیر اجرایی قرارگاه موسی ابن جعفر)ع( 
مازندران است. قرارگاهی که در همه شهرستان ها ستاد 
داوطلبانه تغسیل و تکفین و تدفین شرعی جان باختگان 
کرونا را تشکیل داده است تا خاکسپاری ها با موازین شرعی 
انجام شود. گفت و گوی همشهری را با او در ادامه می خوانید.

 کرونا واقعا ترس ندارد یاشما چشم تان را به 
همه چیز بسته اید که غسل اموات را انجام می دهید؟

ویروســی با این همه کشــته که دنیا را به هم ریخته چطور 
ممکن اســت ترس نداشــته باشــد؟ ما هم مثل همه مردم 
دچار خــوف و تــرس شــیوع این ویــروس شــده ایم، اما 
تکلیف ترس نمی شناســد. جنگ هم ترســناک اســت، اما 
رزمنده های ما رفتند و هنوز هم شــهید می دهیم. االن هم 
 از نظر من بدون هیچ شــعاری شــرایط مانند جنگ است.

 اما جامعه هیچ انتظاری برای انجام این کار نداشت.
بله! بعضی تکالیف شرعی هستند، بعضی ها شغلی و یک سری 

هم تکلیف عشقی اند. مثال در جنگ ارتشی ها تکلیف شغلی 
داشــتند، یک عده به فتوای مرجع تقلید می رفتند و تکلیف 
شرعی داشتند و عده ای هم تکلیف دلی؛ مثل حسین فهمیده 
که کسی از او انتظار نداشت. ما در این وضعیت هر 3 تکلیف 
را با هم داریم. کار ما انجام مســائل شــرعی است. از طرفی 
می دیدیم که فشــار روحی زیادی به خانواده ها وارد می شود 
وقتی می بینند عزیزشان بدون غسل و کفن دفن می شود. در 

بعضی موارد حتی تیمم هم انجام نمی شد.
 مخالفتی با این اقدام نشد؟

اتفاقا چندین ســد محکم را پشت سر گذاشــتیم تا بتوانیم 
مسئوالن را متقاعد کنیم. با مراجعه به نماینده ولی فقیه در 
استان، از حمایت و هدایت ایشان بهره  مند شدیم و سپس با 
پیشنهاد سپاه استان تصمیم گرفتیم قرارگاه جهادی تشکیل 
دهیم. ســراغ متخصصان بهداشــت و درمان رفتیم و نکات 
ضروری را جویا شدیم. پس از این که رهبر انقالب تأکید کردند 
که تدفین با رعایت مسائل بهداشتی طبق ضوابط شرعی انجام 
شود، انگیزه  ما هم بیشتر شــد و برای تشکیل ستاد در همه 
شهرســتان های مازندران اقدام کردیم. هر چند این کار در 
استان بعد از قم و مشهد آغاز شد، اما االن تقریبا تنها استانی که 
در همه شهرستان ها یک ستاد ویژه تدفین جان باختگان کرونا 

دارد، مازندران است.
با مخالفت خانواده   خودتان مواجه نشدید؟

طبیعی است که همه نگران شوند. به هر حال کار پرخطری 
اســت. روزهای ابتدایی از بیان موضوع به خانواده خودداری 
می کردیم. البته من ســعی کردم زودتر به خانواده ام اطالع 
دهم، اما طبیعتا خانواده ها نگــران بودند. می دیدند که کادر 
درمانی با آن همه تجهیزات مبتال می شوند و برخی هم جان 
خود را از دست می دهند. خیلی از جان باختگان هم با سن کم 
و بدون بیماری زمینه ای بودند. این نکات ترس خانواده ها را 

بیشتر می کرد.
  نگاه خانواده های اموات به این اقدام چطور 

بود؟

در ایــن چند هفته انــواع و اقســام رفتارهــا را دیدیم. اما 
عمده رفتــار خانواده ها تعجب و قدردانی بــود. تصور کنید 
نزدیک ترین بستگان اموات نیز گاهی حاضر نمی شدند برای 
لحظه خاکسپاری که همه کارهایش توسط خودمان انجام 
می شــد حتی تا 10 متری جنازه بیایند. در شــرایط عادی 
حضور بستگان در غسال خانه یکی از درخواست های عادی 
است. اما االن شرایط فرق دارد، حتی گاهی حاضر نیستند 
وارد محوطه آرامگاه شــوند. بعضی ها هم بعد از خاکسپاری 
می آیند که هزینه ای بپردازنــد. وقتی می گوییم که این کار 
برای رضای خــدا و آرامش دل شماســت، حیرت می کنند 
که چرا باید خودمان را برای خاکسپاری دیگران بدون هیچ 

هزینه ای به خطر بیندازیم.
  برای غسل و کفن بانوان با کمبود نیرو مواجه 

نشدید؟
خواهران طلبه ما نیز از همان ابتدا در کنار ما ایستادند، اما اگر 
گاهی با مشکالتی برای جابه جایی اجساد مواجه می شدند از 
یکی از محارم می خواســتند که با رعایت همه نکات به آنها 
کمک کنند. به نظرم جهادی که خواهران در این مسیر انجام 

دادند، به مراتب ارزشمندتر است.
 افراد ثابتی را برای انجام این فرایند انتخاب کردید؟

ما ابتدا از طلبه ها خواستیم که پای کار بیایند و خوشبختانه 
استقبال هم شد، اما شرایط دشواری بود. به هر حال روحانیون 
معموال در نقش ناظر مسائل شرعی حاضر می شوند، اما این 
بار باید خودشان غسل و کفن و خاکسپاری را انجام می دادند. 

به قول یکی از دوســتان بایــد 50 متر جلوتــر از خط مقدم 
می ایستادند. اوایل کمی ترس دیده می شد، اما به مرور با رعایت 
ضوابط بهداشــتی این ترس کنار گذاشته شد. حاال به جایی 

رسیده ایم که تعداد زیادی تقاضای حضور در قرارگاه داریم.
  این فعالیت کماکان ادامه دارد؟

تا زمانی که شرایط جامعه عادی نشود، پای کار هستیم. هرچند 
که این خدمت از آن گونه خدمت هایی است که دوست داریم 
هر چه زودتر تمام شــود. مرگ هموطنان و هر انســانی تلخ 
است، اما برای این که بازماندگان اموات رنج بیشتری از مرگ 
عزیزان شان نبرند، انجام امور شرعی تدفین را رها نمی کنیم. 
خانواده های زیادی هستند که رنج شرعی خاکسپاری نشدن 
عزیزشــان برای آنها ثبت شــده. ما پس از آغاز به کار حتی 
درخواست هایی از برخی خانواده ها مبنی بر نبش قبر داشتیم. 
می گفتند با توجه به این که جنازه شرعی دفن نشد نبش قبر 
شود و پس از تغسیل و تکفین خاکســپاری شود، اما این کار 

ممکن نبود. 
  به نظر می رســد این کار در نــگاه جامعه به 

روحانیت هم تاثیر داشت.
بله. به هر دلیلی باورهای نادرســتی نســبت به روحانیت در 
جامعه وجود دارد. حاال یا از ضعف های خودمان اســت یا از 
تبلیغات منفی، اما روحانیت همیشــه پای کار بوده و این بار 
نیز خواستیم بگوییم که نگاه واقعی ما فدای مردم شدن است. 
امروز بیشتر از این که مســئوالن حامی ما باشند، مردم از ما 

حمایت می کنند.

 بعضی تکالیف شرعی هستند و بعضی  شغلی، اما یکسری تکالیف عشقی اند و دلی
 که بی هیچ هزینه ای فقط برای رضای خدا انجام می شوند؛ مانند غسل و کفن 

داوطلبانه جانباختگان کرونا در مازندران
اشکان جهان آرای

 ساری - خبرنگار

بسته های معیشتی توسط گروه های مردمی و خیران در استان های مختلف کشور تهیه و توزیع می شود. / عکس: ایرنا
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تالش براي برگرداندن طرح ترافيك
مديريت شهري و پليس راهور براي برگرداندن طرح ترافيك و طرح كاهش 

آلودگي هوا در تهران تالش مي كنند

جلسه ويژه كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران در مورد طرح ترافيك شاهدي 
بر اين مدعاست. به گزارش همشهري، محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل 
شوراي شهر تهران در اين باره گفت: جلسه مذكور با حضور كارشناسان، اعضاي كميسيون 
عمران و حمل ونقل، نمايندگان پليس راهور، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري و معاونان 
آن برگزار و بسته  پيشنهادي يا طرحي نو جهت مقابله با معضل ترافيك در پايتخت ارائه شد. 
با لغو طرح ترافيك در پايتخت در بخش هاي مختلف تهران به ويژه در مركز، ترافيك بين 40 
تا 80درصد افزايش يافته و اين موضوع باعث قفل شدن معابر اصلي و فرعي در اين محدوده 
شده است. اين موضوع مشــكالت زيادي را براي دستگاه هاي مختلف ازجمله اتوبوسراني، 
پليس راهور و كادر درمان ايجاد كرده اســت به طوري كه اتوبوس ها به دليل ترافيك دير به 
ايستگاه مي رسند و اين موضوع سبب تجمع مسافران و نقض رعايت فاصله اجتماعي شده 
است. عليخاني گفت: همچنين طي روزهاي گذشته آمبوالنس ها در ترافيك مانده اند و با 
مشكل روبه رو شده اند، پليس راهور نيز به دليل قفل شدگي معابر با مشكالت مواجه بوده از 
طرفي به دليل كمبود فضاي پارك درگيري ميان شهروندان نيز گزارش شده است. وي با بيان 
اينكه همه اين مشكالت مؤيد ضرورت راهكار جديدي جهت مقابله با ترافيك تهران است، 
گفت:  جلسه روز گذشته منجر به ارائه بسته اي با 25پيشنهاد شد كه الزم است ستاد مقابله 
با كروناي تهران و ستاد ملي مقابله با كرونا اين پيشنهادات را مورد توجه قرار دهند تا عالوه 

بر رسيدن به هدف رعايت فاصله اجتماعي از شلوغي در معابر و خيابان ها پيشگيري كرد.

جزئيات بسته پيشنهادي
 براساس پيشنهادها قرار شده يا طرح ترافيك اجرا شود و يا اينكه طرح زوج و فرد را داشته 
باشيم كه در هردو صورت ساعت شــروع طرح 8صبح تا 4بعدازظهر خواهد بود. همچنين 
براي ســاكنين محدوده طرح كاهش آلودگي هوا و طرح ترافيك تسهيالتي درنظر گرفته 
شده اســت؛ به طوري كه يك بار ورود و خروج رايگان در طرح داشته باشند كه براي طرح 
زوج و فرد نيز به همين صورت خواهد بود. همچنين براساس پيشنهاد اين جلسه تسهيالتي 
براي اقشار مختلف ديده شده؛ به طور مثال براي پيشگيري از ازدحام در حمل ونقل عمومي 
خودروهايي مانند سرويس ادارات، ميني بوس ها، آژانس هاي تلفني و تاكسي هاي اينترنتي 
و همچنين خودروي كادر درمان بيمارستان ها مي توانند رايگان وارد طرح ترافيك شوند. 
همچنين براساس بند ديگري از اين بسته پيشنهادي تمام نرخ هاي كرايه حمل ونقل عمومي 
بر مبناي سال98 تا پايان ارديبهشت اخذ مي شود. به عبارتي كرايه اتوبوس، مترو و تاكسي 
تا پايان ارديبهشت تغيير نمي كند. همچنين معاينه فني خودروها تا 15ارديبهشت اعتبار 
دارد ولي پس از آن انجام معاينه فني الزامي است و پيشنهاد شده انجام معاينه فني به صورت 
زوج و فرد صورت گيرد. همچنين در اين بسته پيشنهادي از دولت خواسته شده كه ذخيره 
بنزين تاكسي ها تا زماني كه كرونا است حفظ شود و 20درصد هم به سهميه آنها اضافه شود.

انتظارات گسترده، اختيارات محدود
پرونده  همشهري به مناسبت روز ملی شوراها در 21سالگي پارلمان شهري

پنجمين دوره كاري شوراهاي اسالمي شهر بي شك يكي از سخت  ترين دوره هاي مديريت شهري بوده كه تاريخ كشور به خود ديده است. اگرچه نزديك به 
2دهه از تشكيل اين نهاد مردمي مي گذرد اما از سال 96مشكالت بسياري سد راه شوراها بوده و هست. پس از انتخابات 29ارديبهشت 96، در برخي شهرها 
انتخابات و آرا با مخالفت نهادهاي نظارتي زير سؤال رفت. در تهران البته ركورد حضور در تمامي 5دوره شكسته شد اما اين دستاورد نيز با تغيير 3شهردار در 
1.5سال تاحدودي كمرنگ شد. انتخابات در يزد و رأي مردم به عضو زرتشتي شورا، بارها زير سؤال رفت تا اينكه نظر مردم پذيرفته شد. سيل، زلزله و ساير 
بالياي طبيعي و غيرطبيعي در دوره اخير موجب شد شرايط اجتماعي به دوره سختي بيفتد و در ماه هاي اخير نيز كرونا مزيد بر علت شده تا شوراهاي شهر 
مسيري ناهموار را طي كنند. بي توجهي دولت و مجلس به درآمدهاي پايدار و پافشاري شوراهاي شهر بر دستيابي به اين جزيره آرامش مالي، تنش هاي زيادي 
ايجاد كرد و آخرين مورد نيز حمل ونقل شهري بود كه در دوره اخير يكي از سخت ترين زمان ها را سپري كرد و قيمت ها سر به آسمان ساييد تا شوراها نتوانند 
اين شاهرگ حيات شهري را تقويت كنند. 9ارديبهشت سالروز تشكيل شوراهاي شهر در كشور است كه به همين مناسبت ويژه نامه همشهري در صفحات 

13تا 20امروز منتشر شده است. در متن زير نظر چند عضو شورا و كارشناس را درباره وضعيت شوراها مي خوانيد.

محمدرضا حيدري
رئيس شوراي شهر مشهد

سيد عبدالرزاق موسوي
نايب رئيس شوراي عالي استان ها

3چالش  اصلي شوراها

نهاد شــوراهاي اســالمي، تبلور راســتين و حقيقي 
مردم ساالري ديني و ســپردن رســيدگي ها و اداره 
امور مردم به خود آنهاست. درحالي كه بيش از 21سال 
از تشكيل شوراهاي اســالمي مي گذرد، به واســطه اين تصميم شجاعانه دولت 
اصالحات، بخشي از قدرت اجرايي و اتخاذ تصميمات مهم در حوزه شهر و روستابه 
مردم و نمايندگان آنها سپرده شــد. مهم ترين نكته اي كه اكنون وجود دارد، اين 
است كه ببينيم در دو دهه اخير چه ظرفيتي به ظرفيت شوراها افزوده شده است؛ 
آيا به سوي پرهيز از تمركز تمركزگرايي حركت كرده ايم و اختيارات شوراها افزايش 
پيدا كرده و يا محدودتر شده اند؟ در قانون اساسي ظرفيت هاي بسياري براي شوراها 
پيش بيني شده است. شوراها، طبق قانون مسئول اداره شهر هستند و لذا به آنها 
شوراي شهر گفته مي شود و نه شوراي شهرداري. كاهش اختيارات و محدود شدن 
حوزه تصميم سازي و تصميم گيري شوراها در موضوع اداره شهرها به عنوان يكي 
از مهم ترين چالش هاي امروز است و اين محدودسازي نشان مي دهد كه دولت و 
مجلس شوراي اسالمي تمايل به تمركزگرايي دارند. اختيارات شوراها در شرايطي 
هرروز تقليل مي يابد كه مسئوليت هاي مديريت شــهري همچنان به قوت خود 

باقي هستند.
درآمدهاي پايدار، چالش ديگر مديريت هاي شهري است. هيچ يك از مسئوليت هاي 
شهرداري، همچون فعاليت هاي حوزه خدمات شهري، نگهداشت شهر، پسماند و... 
را به دليل كمبود بودجه نمي توان تعطيل و يا واگذار كرد؛ در چنين شرايطي ما فاقد 
اختيارات الزم هستيم و لذا شهرداري ها هر روز مقروض تر مي شوند و در آينده به 
نقطه اي بحراني خواهند رسيد. با وجود همه محدوديت هاي دولت و نيز شرايطي 
كه با آن مواجه است، موضوع واگذاري اختيارات و تفويض آنها براي تامين منابع 
پايدار، يكي از مطالبات جدي ماست؛ متأسفانه آنچه سال گذشته در اليحه منابع 
پايدار به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد، نتوانسته انتظارات شوراهاي شهر 
و شهرداري ها را برآورده كند و پاســخگوي نيازهاي مديريت هاي شهري باشد. 
دراوضاع كنوني، مديريت  شهرها، به ويژه كالنشهرها، با دشواري هاي بسياري همراه 
است و در چنين شرايطي، ورود دستگاه هاي نظارتي از بحث هاي كالن و راهبردي به 
حوزه هاي بسيار جزئي و سطوح خرد و مياني رسيده كه آن را به مصلحت نمي دانيم. 
از طرفي شاخص ترين دستاوردهاي شوراي شهر مشهدمقدس در سال 98رونق 
يافتن و فعال شدن پروژه هاي عمراني و حمل ونقلي در سطح شهر است. سال گذشته 
چندين پروژه حياتي و مهم همچون دوربرگردان بزرگراه آيت ا... هاشمي رفسنجاني، 
چپگرد شهيد ناصري، دوربرگردان ابوطالب و ...  افتتاح شد؛ در كنار اين پروژه ها، 2 
ايستگاه »كوهسنگي« و »الندشت« نيز در خط 2قطارشهري مشهد با اعتباري بالغ 

بر 300ميلياردتومان به بهره برداري رسيد.
اما درباره شرايط شيوع ويروس كرونا و تبعات ناشي از آن، شهرداري در اين زمينه 
مطالعات مختلفي را انجام داده و با دو مسئله مواجهيم؛ يكي كاهش منابع درآمدي 
و ديگري تحميل هزينه هاي سنگين به مديريت شهري كه تأثير جدي بر بودجه 
99داشته است. تأثيرات كرونا بر درآمدهاي شهرداري، در جلسه اخير كميسيون 
تلفيق كه هفتم ارديبهشــت ماه برگزار شد، مورد بحث و بررســي قرار گرفت و 
پروژه هاي شهرداري نيز اولويت بندي شدند تا درصورت تحقق درآمدها، اين پروژه ها 
براساس اولويت از اواخر ارديبهشت ماه فعال شــوند. اين در حالي است كه بهاي 
اداره شهر بسيار سنگين بوده و ماهانه 350ميلياردتومان براي شهرداري مشهد 
هزينه دارد. در چنين شرايطي،  طبيعتا، اولويت نخست ما، اداره شهر و پرداختن 
به فعاليت هاي جاري اعم از فضاي سبز، جمع آوري زباله و حوزه حمل ونقل و نيز 
تامين حقوق نيروي انساني است؛ سپس درصورت تامين منابع و تحقق درآمدهاي 
شــهرداري، پروژه هاي عمراني و ديگر حوزه ها را از ســر خواهيم گرفت. از دولت 
محترم تقاضا و انتظار داريم كه همچون بخش هاي مختلف صنعتي و صنوف و...، با 
تسهيالت ارزان قيمت و پيش بيني امكاناتي از صندوق توسعه ملي، از شهرداري ها 
حمايت كنند و ياري رسان مديريت  شهري باشند تا بتوانيم از اين بحران به سالمت 
عبور كنيم و در خدمت رســاني به مردم و فعاليت هاي مختلف خللي ايجاد نشود. 
البته حضور و حمايت مؤثر خيرين، سمن ها و تعامل دستگاه هاي مختلف مانع از 
بروز بحران جدي در مشهد شد. نكته مورد اشاره ديگر اينكه فروردين امسال و در 
زمان پيك شيوع ويروس كرونا در مشهد، مقرر شد طرح تردد زوج و فرد خودروها 
اجرايي شود ولي متأسفانه به دليل نبود بانك اطالعاتي ويژه افرادي كه فعاليت آنها 
خدماتي است و بايد در سطح شــهر تردد كنند، اجراي آن محقق نشد و كماكان 
درگير تهيه بانك اطالعاتي هستند. اين اتفاقات نشــان مي دهد كه ما در شرايط 
بحران بايد آمادگي بيشتري داشته باشيم و زيرساخت هاي مختلفي را فراهم آوريم؛ 
حوزه بهداشت و درمان ما نيازمند توجه ويژه دولت و مجلس شوراي اسالمي است. 
بخش خصوصي بايد تسهيالت و امكانات بيشتري دريافت كند و به تبع آن، خدمات 
بهداشتي و درماني را توسعه دهند. در پايان بايد بگويم كه سال 99، سال دشواري 
براي شهرداري هاست. اين سال به لحاظ اقتصادي، براي كشور سال دشواري خواهد 
بود و شهرداري ها نيز متاثر از فضاي كالن كشور هستند؛ اميدواريم بحران كرونا 
هرچه زودتر با مشاركت و همراهي مردم سپري شــود و فعاليت هاي اقتصادي و 
اجتماعي به ويژه در بحث زائرين و گردشگران توسعه يابد و كمبودهاي گذشته نيز 
جبران شود. با تحقق اين رونق و برنامه ها و طرح هايي كه براي سال 99پيش بيني 
كرده بوديم و بودجه مناسبي نيز كه در ابعاد مختلف درنظر گرفته شده بود، مي توان 

شرايط مطلوب تري را براي ارائه خدمات مختلف به مردم فراهم آورد.

انجام كارهاي سخت و پيچيده

شوراي شــهر تهران نهاد سياســتگذاري مديريت 
شهري پايتخت است؛ كالنشهري كه گفته مي شود 
گشودن گره برخي مشــكالتش به عزم ملي و مشاركت ده  ها نهاد نياز دارد اما 
اين نهاد در دوره پنجم در عمر دو و نيم ساله خود آغازگر و الهام بخش تحوالت 
كالن مديريتي در كالبد تصميم سازي و تصميم گيري جامعه ايران بوده است. 
موج هايي كه تأثيرات كالن آن در آِينده بيش از اكنون كه »حجاب همزماني« 
مانع شناخت آن است مورد توجه قرار خواهد گرفت و تأثيرات عميق آن چه بسا 

خواهد توانست حل كننده برخي مشكالت ريشه اي شود.

1. دوره پنجم شوراي شــهر تهران در آغاز كار خود بر مبناي يك نظرسنجي 
علمي دريافت؛ »آلودگي هواي تهران«، »ترافيك« و »فساد« 3 دغدغه نخست 
شهروندان تهراني است و بر همين اساس تالش كرد در گام نخست و به صورت 
جدي در راستاي حل اين سه معضل، سياستگذاري ها و برنامه ريزي هايي داشته 
باشد. پيش از اين كمتر نهاد و سازمان تصميم گيرنده اي اولويت گذاري مديريتي 
خود را به شــكل آگاهانه و دقيق بر مبناي يك نظرسنجي علمي از شهروندان 
تعيين كرده است؛ حتي در نهادهاي انتخابي نيز كه قاعدتاً بايستي اولويت هاي 
خود را بر مبناي خواست و اراده عمومي تعيين كنند كمتر چنين اتفاقي افتاده 
است. اين الگو مي تواند الهام بخش همه مديران نهادها و مراكز تصميم سازي 
در كشور باشد كه اولويت اقدام خود را نه براساس اميال شخصي و گروهي كه 

براساس نظر عموم تعيين كنند.

2.شوراي پنجم در كنار توجه و تمركز به خواســته شهروندان تهراني، با الزام 
شهرداري براي تهيه گزارش كامل از وضعيت شهر تهران تالش كرد تا از تكرار 
اشتباهات مديريتي گذشته پرهيز كند و در اين روند سياستگذاري و نظارت بر 
روند امور جاري و عمراني شهرداري تهران متناسب با چارچوب هاي قانوني و 

تعيين شده متوقف نشد .

3. بدون ترديد آنچه شــوراي پنجم را با چهار دوره گذشته خود متمايز كرده، 
شفاف ســازي  روند مديريتي شهر تهران اســت كه اين اقدام در گام نخست با 
علني  سازي  تمام جلسات شــورا و تصميم گيري ها و سياستگذاري ها برداشته 
شد و در گام دوم الزام شهرداري براي راه اندازي سامانه شفافيت بود. سامانه  اي 
كه در آن تمامي اقدامات مالي اعم از بودجه ريزي و هزينه  كرد مالي، قراردادهاي 
شــهري در تمامي ســطوح و گرارش  تفريغ بودجه در اختيار شهروندان قرار 
گرفت. الزام به شفاف ســازي در تمامي  بخش ها در كنار مباحث مالي از ديگر 
سياستگذاري هاي شوراي پنجم است كه زمينه ساز مبارزه با فساد در تمامي 

سطوح شهرداري تهران شده است.

4. در كنار اين گام مهم نمايندگان شــوراي شــهر تهران به خواســته ديگر 
شهروندان توجه كردند و اولويت هزينه كرد بودجه هاي كالن شهرداري تهران 
را از پروژه هايي مبهم و يا دســت كم بي اولويت به نفع خواست و مطالبه اصلي 
شهروندان تغيير دادند. با اين رويكرد از روز نخست، توسعه حمل ونقل عمومي 
و ريلي ايمن در دستور كار قرار گرفت. اگرچه سرعت اين مهم به دليل انباشت 
بدهي شــهر تهران برجاي مانده از سياســت انتخاباتي دوره گذشته، با موانع 
جدي روبه رو بوده و هست. توســعه حمل ونقل عمومي در كنار حفظ و توسعه 
محيط زيست و فضاي ســبز تهران و مهم تر از آن جلوگيري از شهرفروشي  و 
توسعه نامتوازن شهر تهران همگي در راستاي كاهش آلودگي هواي كالنشهر 
تهران است؛ البته در اين ميان نبايد اين مهم را فراموش كرد كه كاهش آلودگي 
هوا، موضوع كالن بوده و موفقيت در آن نيازمند همراهي سازمان ها و نهادهاي 

ديگر است.

5. يكي از اصول و اهداف روشــن توســعه كه در پيچ و خم نظريه پردازي ها و 
عمل زدگي ها فراموش مي شود توجه به هدف غايي از روند توسعه است؛ اين امر 
ساده كه هدف نهايي همه اين تالش ها بايستي آسودگي و رفاه »انسان«ها باشد. 
مديريت شهري وظيفه دارد آسايش و آرامش شهروندان را فراهم كند. نمي توان 
پاياني براي ميل سيري ناپذير تبديل شهر به يك كارگاه ساختماني دائمي كه 
فرصت »زندگي« را از شهروندان سلب مي كند ترسيم كرد؛ حتي اگر اتوبان ها و 
تونل ها سرتاسر شهر را ببلعند مي توان چند طبقه رو و زير اين اتوبان ها احداث 
كرد و خودروهاي بيشتري را در حلقوم شهر فرو كرد و اين توسعه كالبدمحور 
جايي براي انسان ها باقي نخواهد گذاشت. شوراي شهر پنجم با طرح هايي چون 
طرح زيست شبانه و ميدان گاه ها و پالزاها و پياده راه ها و طرح نشاط اجتماعي 
به دنبال پايان بخشيدن به نگاه نهادينه شــده اولويت خودرو بر انسان در شهر 
است. اين امر كاري پيچيده و ســختي است كه دســتيابي به آن به اقدامات 
متعددي نياز دارد. تغيير سليقه شهروندان كه ســال ها با توسعه بزرگراهي و 
تونل هاي شهري خودرو محوري را رواج داده است مقوله اي فرهنگي و زمانبر 
است اما بايد اميدوار بود سياست هاي كنوني شوراي پنجم در سال هاي آينده 

دنبال شود تا روزي شهر تهران، شهر سبز براي زندگي توأم با آرامش باشد.

نهاد شورا و مجالس محلي در زمانه پساكرونا

اصل 7و 7 اصل فصل 7 از قانون اساسي ما، به شوراها 
اختصاص دارد و نخســتين انتخابات شوراها، در 7 
اسفند سال 77و توسط دولت 7اُم، برگزار شد. نهاد 
شورا به عدد 7، گره جالبي خورده اســت. اين 7هاي جالب تصادفي را به فال 
نيك مي گيرم. براي سرعت بخشيدن به بالندگي كند و آهسته اين نهاد سياسي 
اجتماعي كه مي تواند هسته اي نرم و بافتي مردمي و سرزنده از قدرت سياسي 
را در دوران پساكرونا شكل دهد. 9 ارديبهشت، روز ملي شورا است. تاسيس اين 
نهاد، شــاخص حكمراني »مردم بر مردم« را در سرزمين ما، به درجات زيادي 
افزايش داده است و به اين وجه، خدمت همه مؤسسان آن در تاريخ معاصرمان 
اداي احترام مي كنم. در جهان حاضر بيش از نيمي مردم در شهرها و در تراكم و 
پويايي باال زندگي مي كنند و بحران كرونا، بيش از پيش نشان داد كه »كيفيت 
جامعه و اداره امور عمومي«، اهميت بسيار بااليي در كيفيت زندگي شخصي 
افراد دارد. خوب يا بد، كرونا نقش دولت هــا در اداره اجتماع را پررنگ تر كرده 
اســت و به نظر من، رابطه »دولت- ملت« به قبل و بعد از كرونا تقسيم خواهد 
شد و منظورم از دولت، صرفا دولت هاي مركزي نيســت كه اتفاقا دولت هاي 

محلي است.
از يكسو، در دوران پسا كرونا، مردم خواهند پذيرفت ومطالبه خواهند كرد كه 
جامعه بايد بيش از گذشته مديريت و كنترل شود و دولت ها و قدرت سياسي، 
اقتدار بيشتري خواهند يافت.از سوي ديگر، اين تمايل، قطعا به نفع دمكراسي 
نخواهد بود و حكومت مــردم را بر مردم، دچار پســرفت تاريخي خواهد كرد. 
راه حل، انتخاب بين اين يا آن نيســت كه هردو ضروري هستند. هم كنترل و 
مديريت جامعه و هم حفظ حاكميت مردم به نظر من، عالوه بر توانمندسازي 
شهروندان، يك راه حل ميانه و مهم، تقويت دولت هاي محلي است. زيرا مي توان 
در عين مديريت جامعه، از تمركز قدرت سياسي كاست و تعادل را برقرار كرد. 
مجالس و دولت هاي محلي، هســته اي نرم و بافتي مردمي و سرزنده از قدرت 
سياسي را شكل خواهند داد. براي اين منظور، سه ماموريت ضروري است: يك، 
پارلمان ها و دولت هاي محلي بايد تقويت شــوند و ارتقا يابند و حوزه ماموريت 
آنها، بخش هاي بيشــتري از مديريت محلي را شامل شــود. دو، ساختارهاي 
هماهنگ قوي تري بين مديريت هــاي محلي و مركز الزم خواهد بود. ســه، 
ارتباطات بين المللي بين پارلمان ها و دولت هاي محلي بايد شكل گيرد. براي 
موارد فوق چهار پيشنهاد دارم: يك، پيشنهاد مي كنم به انديشمندان و اصحاب 
رســانه كه گفتمان هايي حول اين موضوع شــكل دهند تا زواياي آن دقيق تر 
شود. دو، هر چند در شرايط تحريم هستيم، ولي پيشنهاد مي كنم به شهرداري 
تهران تا امكان توسعه روابط بين المللي را بررســي كنند. پيشنهاد ايجاد يك 
»بانك بين المللي« بين شهرداري هاي كالنشهرهاي جهان مي تواند يك گامي 
براي شروع باشد. تجربه موفقي از ايجاد بانك شــهر در داخل كشور داريم كه 
وابستگي ها را كاست. وجود چنين نهادي در ســطح بين الملل، فوايد زيادي 
خواهد داشت. سه، پيشنهاد مي كنم شوراي اســالمي شهر تهران، با تشكيل 
كميته اي، امكان تاسيس نهادي بين المللي بين شوراهاي كالنشهرهاي جهان 
را بررسي كند. اين موضوع، هم در راســتاي اهداف فوق است و هم ديپلماسي 
عمومي ايران را در ســطح جهان تقويت خواهد كرد. چهار، پيشنهاد مي كنم 
شوراي اسالمي شهر تهران با همكاري شوراي عالي استان ها، ارتقاي ماموريت ها 
و نقش شهرداري ها و شوراهاي شــهر را به طور جدي در دستور كار خود قرار 
دهد. به جز مورد اول كه ان شاءاهلل مورد توجه قرار گيرد، موارد ديگر را در شورا 
پيگيري خواهيم كرد و دعوت مي كنم از همه همكاران شورايي در سراسر كشور 

براي ارتقاي سطح ماموريت هاي شوراها و شهرداري ها.

داوود دشتباني
معاون ارتباطات و امور بين الملل شوراي اسالمي 

شهر تهران

شهربانو اماني
رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران

رويكرد و نــگاه قوه مجريه طوري اســت كه عالقه مند 
نيست وظايفي كه شوراها مي توانند به خوبي اجرا كنند، 

به آنها واگذار كند. 
براي ارزيابي عملكرد شــوراها و همچنين چالش هاي پيش روي آنها بايد ابتدا به 
وظايفي كه قانون براي شــوراها تعريف كرده و اختياراتي كه به شوراها داده شده 

است، توجه كنيم. 
قطعا براي اجراي درست وظايف تعريف شده در قانون بايد الزاماتي فراهم شود كه 
در جهت تحقق آنها بخشي به عهده خود نهاد شوراها و بخش ديگر بر عهده دولت و 

ساير سازمان ها و نهادها ست. قطعا اعضاي شوراها نياز به آموزش دارند و براي اجراي 
اين آموزش بايد منابع مالي مورد نياز در اختيار شوراي عالي استان ها قرار گيرد. 

همچنين در بحث نظارت نيز تامين منابع مالي از اهميت بسزايي برخوردار است و 
ساير دستگاه هاي نظارتي نيز كه حقوق خاصي براي خود قائل هستند، بايد نقش 
نظارتي شــوراها را بپذيرند تا امكان نظارت واقعي براي شوراها فراهم شود. البته 
شوراها به رغم همه چالش هاي موجود، دستاوردهاي خوبي داشتند؛ به شكلي كه 
شوراي عالي استان ها در پنجمين دوره خود مصوبات خوبي را به تصويب رسانده؛ 
مصوباتي كه نقش راهبردي در امور شوراها داشــتند كه ازجمله آنها مي توان به 
طرح مديريت يكپارچه شهري اشــاره كرد كه در مجلس با مشكل مواجه شد، اما 
مي توان در دوره بعدي مجلس اين طرح را بار ديگر پيگيري كرد تا با تحقق آن زمينه 

بهره گيري از ظرفيت ها و جذب بيش از پيش مشاركت مردم فراهم شود.

مشكالت و موانع شوراها از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد

بيتا تيموري
كارشناس شهري

 سياست زدگي، نقطه مشترك شوراها 
از ابتدا تا كنون

راه اندازي شــوراها رؤياي بزرگ تبيين شده توسط 
مرحوم طالقاني بــود كه براي ممارســت و نيل به 
دمكراســي اجتماعي و توســعه فرهنگ مديريت 
شــورايي، البته كاري بس درخوربوده است و شــكل دهي به آن عزمي بلند و 
راسخ مي طلبيد. ســرانجام در 17 اسفند ســال 1377 با برگزاري نخستين 
دوره انتخابات سراســري شورا هاي اسالمي كشــور در بيش از 40هزار حوزه 
انتخاباتي به بار نشست و تا كنون 5دوره شورايي را شهرها و روستا هاي كشور 
تجربه كرده اند. شوراهاي شهر و روستا در كش و قوس هاي فراوان توانسته اند 
بعد از 21سال خودشــان را حداقل در جايگاه پارلمان محلي به ثبت برسانند 
اما كماكان به دليل نقص هاي قانوني و بوروكراتيك زدگي دولتي به بسياري از 
جايگاه هاي قانوني خود دست پيدا نكرده است كه جاي بحث زياد است و در اين 
نگارش نمي گنجد. اما در كالبد شكافي هر دوره شوراها كه نقاط ضعف و قوتي 
زيادي وجود داردتنها يك نقطه مشترك محســوس در تمامي دوره ها وجود 
دارد و آن سرريز شدن رقابت هاي سياسي و تحت الشعاع قرار گرفتن برخي از 
كاركرد هاي اين شوراها با سياست زده شدن است. همين سياست زدگي است 
كه رقابت هاي انتخاباتي را از صرف حضور بي حاشيه مردم و به ويژه مردم محلي 
به صحنه رقابت هاي خودي و غيرخودي مي كشــاند كه با نيل به دمكراســي 
اجتماعي و توســعه فرهنگ مديريت شــورايي اين در حالي است كه با وجود 
تأكيد سرمايه اجتماعي به همكاري، مشاركت و اعتماد ميان نهادهاي مردمي 
و مردم محلي كه سبب پويايي بيشتر جامعه مي شود و مردم خود امور محلي 

را انجام مي دهند.
متأســفانه با وجود قوانين مبهم و نظام اداري متمركز كه منجر به ناكارآمدي 
شــوراهاي اســالمي شــده و حوزه عمل و اختيارات آنها را محدود مي كند، 
سياست زدگي نيز نارضايتي عمومي را به همراه خواهد داشت. در اين شرايط 
به جاي توزيع قدرت در دست نهادهاي مردمي همچون شوراها، شوراياري ها 
و شهرداري ها، قدرت در دســت حكومت مركزي  يا احزاب خواهند بود و اين 
نهادهاي مردمي )شــوراها( به جاي تمركززدايي به حمايت خواهي از دولت و 
تمركزگرايي شديدتر قدرت در دست دولت مركزي و دامنه هاي نفوذي احزاب 
و تشكل هاي سياسي دامن مي زنند. به اعتقاد نگارنده شايد يكي از ده ها داليلي 
كه گفته مي شود شوراها بعد از 21ســال و اندي هنوز جايگاه خودشان را پيدا 
نكرده اند همين سياست بيني و سياست زدگي باشد كه دامن شوراها را گرفته 
است. اين در حالي است كه اگر از ابتدا شوراها به دور از فضاهاي سياسي و تنها از 
طريق مكانيزم هاي هماهنگي و همكاري با استفاده از مواردي همچون مشاركت 
تعداد زياد شــهروندان و گروه هاي ذي نفع شــهري ازجمله بخش عمومي و 
خصوصي، همكاري تا حد امكان درصورت بندي و اجراي راهبرد ها، گستردگي 
كم موضوعات سياسي در سياستگذاري، مرز هاي بســيار باز براي شهروندان 
و مشــاركت آنها به صورت مشــاوره افقي، فعال بودند، مي توانستند به مراتب 
بهتر عمل كنند و همين خاســتگاه و ســرمايه اجتماعي مي توانست منجربه 
به مطالبه گري در امور محلي از همه جنبه هاي مورد نياز زندگي در شــهر از 
مسائل اجتماعي گرفته تا اقتصادي، فرهنگي، تفريحي و آموزشي شود. در سايه 
آن هم مديريت يكپارچه شهري كه بســياري از مسئوليت هاي واگذار شده به 
پارلمان هاي محلي در قانون از مديريت هاي جزيره اي كه در تصدي دولت هاي 
مركزي به دايره مديريت شهري سوق داده مي شد و هم بستري قوي تر به وجود 

مي آورد تا از توان مطالبه عمومي جايگاه شوراها تثبيت شود.



  قيمت سردار نصف شد
كرونا قيمت ســردار آزمون را نصف كرد. اين خبري 
است كه سايت اسپرت روسيه منتشر كرده و مدعي 
شده قيمت سردار از 30 ميليون يورو به 15 ميليون 
يورو كاهــش پيدا كرده اســت. براســاس گزارش 
اســپورت، كرونا به باشــگاه هاي اروپايي ضرر مالي 
قابل مالحظه اي زده و از همين رو به نظر مي رسد هيچ 
باشگاهي حاضر نيست براي مهاجم ايراني زنيت بيش 
از 15 ميليون يورو هزينه كند. اين در حالي است كه 
زنيتي ها پيش از كرونا 30 ميليون يورو روي سردار 

قيمت گذاشته بودند.
  عنايتي مدعي زمين استقاللي ها!

استقاللي ها به تازگي قراردادي با مجموعه ورزشي 
آزادي امضا كرده اند و زمين شماره 2 اين مجموعه را 
براي تمرين روزانه آبي ها اجاره كرده اند. اين در حالي 
است كه رضا عنايتي كه اين فصل هدايت سرخ پوشان 
را بر عهده داشــته، مدعي است تا پايان فصل زمين 
شماره 2 در اختيار آنها ست! عنايتي كه خودش سال ها 
براي استقالل بازي كرده، در اين خصوص مي گويد:  
» ما تا پايان همين فصل با مجموعه ورزشي آزادي 
قرارداد داريم و مبلغ آن را به مديريت اين مجموعه 
پرداخت كرده ايم. ما مدت ها ست تمرينات مان را در 
 اين زمين انجام مي دهيم. صحبت هايي براي تمديد 
» قرارداد هم داشــته ايم كه هنــوز جواب قطعي به 
ما داده نشده اســت. با وجود اين، ما طبيعتا تا پايان 
فصل جاري قرارداد داريــم و تيم ديگري نمي تواند 
در آن تمريــن كند.«عنايتي در حالــي از قرارداد 
سرخ پوشان تا پايان فصل خبر داده كه پيمانكار زمين 
شماره 2 ورزشگاه آزادي از قرارداد اين باشگاه تا پايان 
ارديبهشت سخن مي گويد و مدعي است از  ماه آينده 

استقالل در اين زمين تمرين مي كند.

   ليگ جزيره با 5 تعويضي!
تيم هاي ليگ برتــر از اتحاديه فوتبــال انگليس 
مي خواهند تا در صورت شــروع مجدد ليگ برتر، 
هر تيم حق 5تعويض در هر بازي را داشته باشد. به 
گزارش سان، تيم هاي ليگ برتري بر اين باورند كه 
بازيكنان به دليل عدم بدنسازي  مناسب در اين مدت، 
از شرايط آرماني خود به دور هســتند و بايد براي 
جلوگيري از مصدوميت آنها، هر تيم حق 5تعويض 
در هر بازي را داشته باشد. البته عدم  بدنسازي  تنها 
دليل اين درخواست نيست. در صورت برگزاري ليگ 
برتر، تيم ها احتماال بايد در مدت كوتاهي بازي هاي 
باقيمانده شان را انجام دهند كه همين موضوع نيز 
شــانس مصدوميت بازيكنان را افزايش مي دهد. 
تيم هاي ليگ برتر به اين دليل نيز درخواست دارند 

تا تعويض هاي ادامه مسابقات، افزايش پيدا كند.
   وضعيت نامشخص روي هاجسون

با ازســرگيري مســابقات ليگ برتر ممكن است 
ســرمربي انگليسي كريســتال پاالس نتواند روي 
نيمكت اين تيم بنشــيند! هم اكنون و در روزهايي 
كه انگليس درگير بيماري كوويد-19 است، قوانين 
سرســختانه  اي براي افراد باالي 70سال به منظور 
محافظت از آنها در برابر اين بيماري وضع شــده و 
تردد براي اين افراد در خيابان های انگليس ممنوع 
است. درصورتي كه قوانين سرسختانه فعلي در ادامه 
براي افراد باالي 70سال پابرجا بماند، روي هاجسون، 
سرمربي انگليســي عقاب هاي لندني نمي تواند در 
تمرينات و بازي هاي باقيمانــده فصل2019-20 
حضور پيدا كند؛ مگر اينكه مسئوالن دولت انگليس 

استثنايي براي چنين افرادي قائل شوند.

فوتبال ايران
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 اين روزها بحث ميزباني مسابقات كشــتي آزاد و فرنگي 
جام باشگاه هاي جهان در كشورمان مطرح شده و گويا اين 
پيكارها قرار است به ميزباني همدان و سنندج برگزار شود، 
اما برگزاري اين مسابقات اين روزها تبديل به چالشي براي 
اهالي كشتي شده است. فدراسيون نشين هاي سابق برگزاري 
اين تورنمنت را به صالح كشتي نمي دانند و معتقدند اين 
مسابقات بار فني ندارد. امير توكليان، مربي سابق تيم ملي 
كه سال ها با رسول خادم همكاري داشته، مي گويد: »اگر قرار 
باشد جام باشگاه هاي جهان از لحاظ كمي و كيفي در حد 
رقابت هاي سال گذشته در بجنورد برگزار شود، هيچ سودي 
براي كشتي ما نخواهد داشت. اگر ميزباني جام باشگاه هاي 
جهان در ايران بدون توجه به اين موارد باشد و باز هم زمينه 
حضور تيم هاي گمنام و بي نام ونشان فراهم شود، هيچ توجيه 
فني و اقتصادي براي كشــتي ايران نخواهد داشت. ما در 
سال هاي گذشته شاهد حضور تيم هاي بزرگ و پرستاره اي 
از روسيه، آمريكا، تركيه، گرجستان و... بوديم و اگر بتوانيم 
دوباره چنين تيم هايي را به ايران بياوريم، مي توان گفت در 
ميزباني جام باشگاه هاي جهان به اهداف مان رسيده ايم.« اين 

صحبت هاي توكليان در حالي مطرح مي شود كه سال هاي 
پيش و در زماني كه اتفاقا توكليان كار فني در تيم ملي انجام 
مي داد، شاهد حضور تيم هاي گمنامي همچون سيرالئون 
آن هم با تركيب ناقص در مسابقات جام باشگاه هاي جهان 
بوديم! تيم آمريكا يك سال با تركيب ناقص در ايران حاضر 
شده بود كه با مساعدت ايران تركيب تيمش با كشتي گيران 
ايراني پر شــد. البته روس ها هيچ زماني با ستارگان خود 
در اين مسابقات حاضر نشــدند كه همين مسئله سرآغاز 
عدم حضور كشتي گيران ايراني در مسابقات و تورنمنت هاي 
معتبر روسيه بود. تيم تركيه هم كه از آن به عنوان مدعي 
نام مي برند، در مسابقات جام باشگاه هاي جهان كه در بابل 
برگزار شد، در فينال 2كشتي گيرش سر وزن نرسيدند تا 
پيش از آغاز مسابقه فينال تيم بيمه رازي 2 هيچ جلو باشد! 
بنابراين انتقاد به مسابقات جام  باشگاه هاي جهان از سوي 
كساني كه اين مسائل را در گذشــته ديده  اند و دم نزده اند، 
پذيرفتني نيست. اين مشكالت از قبل وجود داشته و هنوز 
هم به قوت خود باقي است كه فدراسيون بايد براي رفع آن 

چاره اي بينديشد.

 انتقاد وارد نيست
 چگونه حضور سيرالئون در جام باشگاه هاي جهان فراموش شد؟
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مديران باشگاه الشحانيه در تالش هستند تا قرارداد رامين رضاييان، مدافع ايراني خود را تمديد كنند. اين خبري است كه  استاد 
الدوحه قطر منتشر كرده و مدعي شده رضاييان تنها خارجي الشحانيه است كه مديران اين باشگاه تمايل به تمديد قراردادش دارند. 
فراموش نكنيم الشحانيه در منطقه خطر قرار دارد و شايد فصل آينده اصال در ليگ ستارگان نباشد!

ترديدها در مورد ماندگاري مجيدي در 
استقالل هر روز بيشتر مي شود

   آيا فرهاد فصل 
  بعد هم  سرمربي 
   استقالل است؟

سريال خاطره بازي هاي همشهري با عكس هاي قديمي فرشاد عباسي، در اين قسمت به مهرداد 
ميناوند رسيده  اســت كه در دوران خودش بازيكن جالب و خبرسازي بود. او البته هنوز هم 
دست از خبرسازي برنداشته و دائما در حال اظهارنظر پيرامون پرسپوليس و مديران مختلفي 

است كه در اين باشگاه بر سر كار مي آيند. 
مهرداد ميناوند، از ستاره هاي فوتبال ايران در دهه هاي70 و 80 و يكي از بازيكناني است كه 
دعوتش به تيم ملي آن هم در اوج جواني را مديون محمد مايلي كهن است. مايلي كهن پيش 
از جام ملت هاي آسيا در سال1996جوان هاي زيادي ازجمله فرهاد مجيدي، داريوش يزداني، 
حاللي، موسوي و... را به تيم ملي دعوت كرد و مهرداد ميناوند هم يكي از همين جوان ها بود 
كه نخستين بار از باشگاه پاس به تيم ملي دعوت شد. او بعدا از پاس به پرسپوليس پيوست و 
سال ها در سمت چپ خط مياني اين تيم به بازي گرفته شد. ميناوند هم در پرسپوليس و هم در 

تيم ملي رقيب قدري به نام رضا شاهرودي را در كنار خودش داشت. شاهرودي از ميناوند 3سال 
بزرگ تر و طبعا باتجربه تر بود اما جام ملت ها را به خاطر اختالف با مايلي كهن و جام جهاني98 
را به دليل مصدوميت از دست داد تا ميناوند در هر دوي اين تورنمنت ها به عنوان بازيكن اصلي 
براي ايران به ميدان برود. ميناوند به دليل جواني و تيپ و چهره مناسبش در آن روزها سوژه 
خوبي براي رسانه هاي ورزشي و حتي غيرورزشــي بود. تا جايي كه حتي خبر خواستگاري 
رفتن او هم تيتر يك مي شــد و روي جلد هفته نامه هاي زرد آن زمان مي رفت. حاال كه ديگر 
هفته نامه اي به روال آن روزها در كار نيســت، ميناوند به صفحات زرد شبكه هاي اجتماعي 
كوچ كرده و بيشتر وقتش را در آنجا مي گذراند. آقامهرداد 44ساله در اين صفحات يا مشغول 
كري خواني براي آبي ها ست و يا سلفي هايي منتشر مي كند كه در آنها نيمي از تصوير به داليل 

امنيتي با قلب قرمز پوشانده شده است!

پرحاشيه ترين شاگرد مكتب پاس

وقتي به پرسپوليس 
رفت سرخپوشان 

يكي از پرستاره ترين 
تيم هاي ليگ بودند. 
آن قدر پرستاره كه 

حتي عابدزاده و باقري 
و دايي و پيرواني هم 
دست شان به بازوبند 

كاپيتاني آن تيم 
نمي رسيد.

بخشي از بهترين 
روزهاي فوتبالش را 
در تيم ملي زير نظر 
ميروسالو بالژويچ 

سپري كرد. در تيمي 
كه براي صعود به 

جام جهاني2002 تالش 
مي كرد اما با تمام 

شايستگي اش به اين 
هدف نرسيد.

مهرداد ميناوند از 
ازدواج اولش كه 

عاقبت خوشي هم 
نداشت يك پسر دارد. 
اما در جواني آن قدر 
ستاره و محبوب بود 
كه مردم بچه هايشان 

را جفت جفت به 
دستش بسپارند و 
عكسي براي گوشه 

آلبوم شان شكار 
كنند.

ميناوند از باتجريه هاي 
تيم ملي بود كه 

نيكبخت آمد و ستاره 
تيم2001 شد. اين تيم 

با وجود درخشش 
علي كريمي هم به 
جام جهاني نرسيد. 

پژمان هم كه آن وسط 
دارد خواب بازيگر 

شدن مي بيند.

مهرداد ميناوند 
هرگز شاگرد مرحوم 

حجازي نبوده اما 
مقابل تيم هاي او زياد 
بازي كرده است. او 
يك بار يك شوت به 
تير دروازه استقالل 
زد و تا امروز آن قدر 
از اين شوت حرف 

زده كه  گلزنان داربي 
از گل هايشان حرف 

نزده اند.

ميناوند از معدود 
بازيكنان دهه70 
است كه همين 

حاال هم مي تواند 
عكس آن روزهايش 

را به عنوان سند 
خوشتيپي رو كند. 
او با خوش شانسي 
از شلوارهاي گشاد 
و شش پيل آن زمان 
جان سالم به در برده 

است.

اين عكسي از اردوي 
تيم 2002 است. همراه 
با مهدي، فراز، حامد، 

رحمان، سيروس، 
يحيي و شهريار. شايد 
باورتان نشود اما در آن 
سال ها از فراز فاطمي 

به عنوان جانشين 
آينده علي دايي نام 

مي بردند.

وجه شيرين و 
جذاب مهرداد را 
بايد در خاطرات 
جالبي كه بهروز 
رهبري فرد از او 
تعريف مي كند 
جست وجو كرد. 

بهروز خاطراتي از 
ميناوند دارد كه 

حتي خود مهرداد 
هم از آنها بي خبر 

است.

رفاقت با پژمان از 
اردوي تيم ملي تا 

اردوگاه پرسپوليس 
امتداد داشت. 
انصافا آن روزها 
مهرداد خيلي  
خوشتيپ تر و 

خوش چهره تر از 
پژمان بوده اما در 
حال حاضر قطعا 
كارشناسان نظر 
متفاوتي در اين 

رابطه دارند.

از همان دوران دوست صميمي افشين 

پيرواني بود و اين دوستي تا همين االن هم 

ادامه دارد. او در تمام اين سال ها فدايي 

پيرواني بوده و برايش هم فرقي نمي كند 
افشين سبيل داشته باشد يا نه.

يكي ديگر از دوستان 
فوتبالي كه خيلي 
با مهرداد حشر و 
نشر داشت پژمان 

جمشيدي بود. 
مهرداد و پژمان را در 
حال اجراي حركت 

يك تاپرنده در اردوي 
تيم ملي مشاهده 

مي كنيد!

پست مشترك بازيكنان استقالل عليه مديرعامل باشگاه 
و البته شــخص وزير ورزش، طبيعتــا نمي تواند بدون 
هماهنگي با فرهاد مجيدي ارسال شده باشد. مجيدي 
در طول اين چند  ماه بارها و بارهــا انتقادات تندي از 
كمبود امكانات، اشكاالت مديريتي و سياستگذاري هاي 
غلط در اســتقالل انجام داده و هر بار هم زهر كالم او 
متوجه وزارت ورزش بوده است. حاال اما اين رويارويي 
صريح تر هم شده؛ به طوري كه تيم استقالل با هدايت 
او، مديرعامل منصوب را فقط بعد از يك  ماه پس مي زند. 
فراموش نكنيم فرشيد اســماعيلي با وجود احضار به 
كميته انضباطي باشگاه استقالل از اين فرمان سر باز زد 
كه گفته مي شود اين كار او نيز با حمايت فرهاد مجيدي 
انجام شــده اســت.در مجموع بدقلقي هاي مجيدي 
كم كم احتمال ادامه حضور او روي نيمكت اســتقالل 
براي مدت زمان طوالني را كاهش مي دهد. اين اواخر 
شــايعات زيادي در مورد بازگشــت امير قلعه نويي به 
استقالل در ابتداي ليگ بيســتم به گوش مي رسيد و 
حتي زمزمه آغاز مجدد مذاكرات با استراماچوني هم در 

شهر پيچيده. اينها يعني برخي نمي خواهند مجيدي در 
استقالل بماند و او هم با ناسازگاري هاي گاه و بيگاهش، 
بهانه دست شــان مي دهد. اين وسط تنها فاكتوري كه 
مي تواند ورق را به سود فرهاد برگرداند، نتايج تيم است. 
در اين زمينه هم شرايط كمي پيچيده به نظر مي رسد. 
استقالل در ليگ شانس چنداني براي قهرماني ندارد، 
در جام حذفي هم در يك چهــارم نهايي بايد به مصاف 
سپاهان برود و البته پرســپوليس و تراكتور هم هنوز 
در اين مســابقات باقي مانده اند. در ليگ قهرمانان اما 
اســتقالل در گروهش )كه چندان هم سخت نيست( 
از 2بازي اول يك امتياز كســب كرده. بــه اين ترتيب 
به نظر مي رســد فرهاد مجيدي اگر قصد ماندگاري در 
اســتقالل را دارد، بايد تيمش را در آســيا از گروه باال 
ببرد و نيم نگاهي هم به فتح جام حذفي داشته باشد. او 
بايد نتايجي بگيرد كه به عنوان اهرم فشار براي كسب 
امتيازات و امكانات بيشتر عمل كند، وگرنه بعيد است 
وزارت ورزش و يا مديران استقالل دليلي براي تحمل 

غرولندهاي مجيدي داشته باشند.



  كميت مديران سرخابي
مسعود سلطاني فر آبان95 وزير ورزش شــد. آن زمان در استقالل رضا 
افتخاري مديرعامل بود كه تقريبا تا 2سال بعد هم به كارش ادامه داد. در 
دوران سلطاني فر در استقالل براي 4نفر حكم مديرعاملي )يا سرپرستي( 
زده شده است. از اين بين اميرحسين فتحي يك سال و 5 ماه در اين مسند 
باقي ماند، اما اسماعيل خليل زاده 2ماه و علي فتح اهلل زاده فقط 20روز امور 
باشگاه را اداره كردند. نفر آخر هم احمد سعادتمند است كه كمتر از يك ماه 
بعد از دريافت اين مأموريت، از سوي بازيكنان و كادرفني استقالل هدف 
حمالت شديد قرار گرفته است. حاال ببينيم آن طرف چه خبر بوده. زماني 
كه سلطاني فر وزير ورزش شد، علي اكبر طاهري مديريت سرخپوشان 

را بر عهده داشت. بعد از او 3نفر با نظر سلطاني فر مديرعامل پرسپوليس 
شدند؛ گرشاسبي، ايرج عرب و محمدحسن انصاري فرد. هم اكنون هم با 
استعفاي انصاري فرد پرسپوليس مديرعامل ندارد و به زودي از چهارمين 
مدير انتخابي سلطاني فر براي اداره اين باشگاه رونمايي خواهد شد. بنابراين 
الاقل در كميت تعداد مديران، شاهد يك شرايط برابر هستيم و حتي اگر 
فتح اهلل زاده بعد از آن همه اشتياق براي مديرعاملي به سرعت جا نزده بود، 
امروز آمار تغييرات پرســپوليس بيش از استقالل مي شد. اگر هم نقطه 
مبدأ ارزيابي را به استقرار دولت روحاني تغيير بدهيم، وضعيت جالب تر 
خواهد شد. در اين صورت خواهيم ديد از مرداد92 تا كنون، 9مديرعامل 
در پرسپوليس عوض شده، درحالي كه اين تغيير در باشگاه استقالل فقط 

6مورد بوده است.
   كيفيت مديران سرخابي

بدون تعارف به هيچ كدام از مديران اســتقالل در اين سال ها نمي توان 
نمره قبولي داد. از دست دادن ستاره هاي كليدي، ناكامي در فراهم كردن 
امكانات سخت افزاري و افزايش ميزان بدهي ها، فصل مشترك همه مديران 
استقالل بوده است. شــايد اوج اين اتفاقات هم ناتواني در حفظ آندره آ 
استراماچوني روي نيمكت آبي ها بود كه خشم تاريخي هواداران را به دنبال 
آورد. همه اينها درست؛ اما آيا مديران پرسپوليس خيلي خوب و كاردرست 
بوده اند؟ بين سكانداران سرخ، شايد فقط كارنامه علي اكبر طاهري تا حدي 
قابل قبول باشد. طاهري با وجود گاف تاريخي اش در ماجراي طارمي و 

نقايص ديگر ازجمله نقش آفريني پررنگ محمدعلي تركاشوند، داستان 
گولچ، خريدهاي اوكرايني و... با خلق درآمد براي باشگاه و ايجاد شرايط 
موفقيت براي تيم، مجموعا بد كار نكرد. با اين حال اوال طاهري انتخاب 
سلطاني فر نبود و ثانيا بعد از اختالفاتي كه پيش آمد، وزير ورزش مانع از 
جدايي او به بهانه بحث برانگيز بازنشستگي نشد. پس از طاهري، اداره امور 
به  دست گرشاسبي افتاد؛ چهره اي كه اگرچه صعود به فينال آسيا در دوره او 
اتفاق افتاد، اما كارنامه اش چند حفره جدي دارد. گرشاسبي ناچار شد براي 
حفظ تيم در شرايط محروميت، قرارداد بازيكنان را به شكل چشمگيري 
باال ببرد و حتي سهم نامتعارف 30درصدي از پاداش آسيايي تيم براي آنها 
و كادرفني درنظر بگيرد؛ آنچه براي باشگاه تعهدات مالي گزاف درست 
كرد. در مورد ايرج عرب هم همه  چيز روشن است. او زحمتش را كشيد، اما 
واضح است كه انتخاب مسئول حراست وزارت ورزش به عنوان مديرعامل 
پرسپوليس چقدر مي تواند غيراستاندارد و عجيب باشد. برانكو اخيرا در 
يك مصاحبه گفته است: »روند حذف من از دوره گرشاسبي شروع شد و 
در دوره عرب به انجام رسيد.« محمدحسن انصاري فرد آخرين مديرعامل 
منصوب شده براي پرسپوليس در دوره سلطاني فر است كه مدت زيادي از 
استعفايش نمي گذرد. به همين دليل هم شاهكارهاي متعدد مديريتي او 
هنوز روي ميز تشريح رسانه ها قرار دارد؛ از تقالي مجهول شبانه روزي براي 
فراري دادن يك مربي موفق تا تراشيدن هزينه 9ميلياردي براي جذب 
يحيي گل محمدي و البته دو خريــد درجه يك خارجي! حاال منصفانه 
حساب و كتاب كنيد و ببينيد آيا واقعا وزارت ورزش مديران خوب را خرج 

پرسپوليس كرده و سر استقالل بي كاله مانده است؟
  پ س چرا پرسپوليس بهتر نتيجه گرفته؟

حقيقتا به عملكرد وزارت ورزش در فوتبــال نمي توان نمره قبولي داد. 
وزارتخانه در مورد هر دو تيم پرسپوليس و استقالل اشتباهات فاحشي 
داشته و اگر نتايج سرخابي ها در اين چند سال با هم فرق داشته، داليلش را 
جاي ديگري بايد جست وجو كرد. در پرسپوليس حضور برانكو بسيار مهم 
و كليدي بود. يك تيم خوب با توازن و تناسب مطلوب به برانكو رسيد و او 
آن را تبديل به يك گروه موفق كرد. در غير اين صورت و از منظر مديريتي، 
پرسپوليس مثال پاي نيمه نهايي و فينال آســيا برخي از كليدي ترين 
ستارگانش همچون وحيد اميري، محسن مسلمان، صادق محرمي و 
حتي يكي مثل فرشاد احمدزاده را از دست داد؛ آن هم درحالي كه باشگاه 
از جذب بازيكن جديد محروم بود. با همه اينها گاهي هم خود استقاللي ها 
به شانس شان پشت پا زدند؛ مثل زماني كه فرشيد اسماعيلي آن پنالتي 
سرنوشت ساز را در داربي با يك چيپ ناشيانه از دست داد و قهرماني را 
دودستي به پرسپوليس تقديم كرد. همين حاال استقاللي ها در حالي از 
وعده واريز 10درصد رقم قراردادشان خشمگين شده اند كه پيش از نوروز 
در پرسپوليس فقط 3درصد دستمزد بازيكنان به حساب آنها ريخته شد 
و مهرداد هاشمي هم در تلويزيون به صراحت گفت هيچ قولي در مورد 
زمان پرداخت بعدي نمي دهد. مي دانيم نمي شود، اما براي هزارمين بار 
دعا مي كنيم پرسپوليس و استقالل به بخش خصوصي »واقعي« واگذار 
شوند تا سرخابي ها و وزارت ورزش از دست هم يك نفس راحت بكشند؛ 
اينطوري نه ديگر وزير براي پرسپوليس و استقالل نسخه هاي هنرمندانه 
مي پيچد و نه هواداران دو تيم چپ و راست وزارتخانه را به باد بد و بيراه 

مي گيرند.
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سعيد رمضاني كه همين چند  ماه پيش تا آستانه جدايي از استقالل پيش رفت، روز گذشته از مديريت جديد باشگاه پست گرفت! 
رمضاني ديروز با حفظ سمت به عنوان معاون ورزشي باشگاه استقالل منصوب شد. خبر ديگر از استقالل اينكه روز گذشته محمد 

نوري فر با تصميم سعادتمند از پست مدير رسانه اي تيم كنار رفت. جانشين نوري فر هنوز معرفي نشده است.

درســت در روزهايي كه اينســتاگرام صفحه خواننده زيرزميني 
حمله كننده به علي كريمي را به داليل اخالقي مسدود كرده، لوكاس 
پودولسكي با انتشار تصويري از خودش در كنار كريمي به ستايش 
از اين فوتباليست بازنشســته ايراني پرداخته است. پودولسكي از 
همبازي بودنش با جادوگر نوشته و او را بهترين بازيكن تاريخ فوتبال 
ايران خوانده است. به نظرمان پودولسكي خيلي شانس آورد كه صفحه 
آن خواننده تعطيل شده و او موقتا تريبوني براي فحاشي ندارد؛ وگرنه 
به خاطر همين پست حسابي از خجالت او در مي آمد و حتي احتمال 
داشت هوادارانش را زير صفحه لوكاس بفرستد تا برايش بغ بغو كنند! 
به هر حال اين هم داستاني بود براي خودش. تنها حسن حوادث اخير 
آن بود كه يك بار ديگر ثابت كرد به قول سعدي شيرين سخن: »سنگ 
بدگوهر اگر كاسه زرين بشكست، قيمت سنگ نيفزايد و زر كم نشود.«

خيلي شانس آوردي آقاي پودولسكي!

مهدي محمدنبي در توصيف مارك ويلموتس از عبارت »جايزه بگير« 
استفاده كرده است. جايزه بگير، يعني كسي كه دنبال فرصت است تا 
مال مفت به دست بياورد. منتها ناچاريم به جناب دبير كل فدراسيون 
گوشزد كنيم ما هم كم »جايزه بده« نيستيم و خارجي ها حق دارند 
از فرصتي كه در اختيارشان قرار مي دهيم سوءاستفاده كنند. شما به 
همين ماجراهاي تراكتورسازي نگاه كن؛ مي گويند به زنوزي توصيه 
شده بود با كنستانت قرارداد يكساله ببندد، اما او قرارداد چهارساله 
بســته تا حاال ناچار به پرداخت غرامت 800هزار دالري شود. اصال 
چطور است سراغ پرسپوليس برويم؛ باشگاهي كه شما تا همين يك 
 ماه پيش عضو هيأت مديــره آن بوديد و به قطع همكاري با گابريل 
كالدرون مفتخر شــديد. االن پول كل فصل را بايد به كسي بدهيد 

كه فقط نيم فصل كار كرده؛ خب اين اسمش جايزه نيست استاد؟

ما هم كم »جايزه بده« نيستيم

اگر از ما مي پرسيد مي گوييم احمد سعادتمند انتخاب خوبي براي 
مديرعاملي استقالل نيست، اما انصافا كنجكاويم بدانيم بازيكنان 
اين تيم فقط ظرف 20روز چطور به اين درجه از اطمينان در مورد 
ناكارآمدي او رسيدند كه پست مشترك انتقادي عليه اش روي 
اينستاگرام گذاشتند؟ بابا بگذاريد عرق طرف خشك شود، 2  ماه 
بگذرد، بعد اگر كاري نكرد از خجالتش در بياييد. از ســوپرگاف 
رســيد جعلي ميليچ و دياباته كه بگذريم، ســعادتمند توانست 
الاقل قرارداد زمين شماره دوي آزادي را براي تمرينات استقالل 
ببندد و يكي از مهم ترين دغدغه هاي كادر فني را رفع كند. تصاوير 
منتشر شده از زمين هم نشان مي دهد وضعيت بدي ندارد. اگر قرار 
باشد اينطوري با آدم ها برخورد كنيم، البد نفر بعدي كه مديرعامل 
استقالل مي شــود قبل از انتخاب و گرفتن حكم بايد يك پولي 

به حساب بازيكنان بريزد تا جلوي اعتراض آنها را بگيرد!

بيست روزه چطور فهميديد؟

نكته بازي

  نه قرمز، نه آبي؛ فقط سياه
  آيا واقعا وزارت ورزش از پرسپوليس حمايت مي كند؟ از استقالل چطور؟

رســول بهروش| در استقالل جنگ علني شد. بازيكنان اين تيم يكشنبه شب با انتشار يك 
پست مشترك در صفحات اينستاگرامي شان ضمن اعتراض به مديريت احمد سعادتمند، 
وزارت ورزش را مسئول شرايط نابســامان اين باشگاه دانستند. پست بازيكنان استقالل 
رسما خطاب به مسعود سلطاني فر نوشته شده بود و همين مســئله بار ديگر هواداران را 
عليه وزارت ورزش تحريك كرد. سال ها از آخرين قهرماني استقالل در ليگ برتر مي گذرد 
و برخي هواداران اين تيم عقيده دارند وزارت ورزش در اداره دو باشگاه سرخابي عملكردي 
تبعيض آميز داشته است. از سوي ديگر هواداران پرسپوليس هم در واكنش به اين موج و براي 
تبرئه تيم محبوب شان، وزارت را متهم به پشتيباني از استقالل مي كنند؛ اما واقعا كدام ايده 

به حقيقت نزديك تر است؟ وزير ورزش به آبي تمايل دارد يا قرمز؟ شايد جواب درست تر 
»هيچ كدام« باشد. حقيقت آن است كه آنچه بيش از تعلقات رنگي در وزارت ورزش به چشم 
مي آيد، بي كفايتي و ناكارآمدي اين مجموعه در انجام امور محوله است. فوتبال دولتي به  
خودي خود سرشار از ايراد و اشكال است و البته انتخاب ها و سياست هاي غلط سلطاني فر 
هم به اين شــرايط نامطلوب دامن مي زند. در غير اين صورت نيم نگاهي به آنچه طي اين 
سال ها در عرصه مديريتي بر پرسپوليس و استقالل گذشته، به وضوح نشان مي دهد تعامل 
وزارتخانه با دوباشگاه، شايد چيزي شبيه »ظلم بالسويه« بوده و هردو به يك اندازه از اين 

شرايط آسيب ديده اند.



شهرياري: ظرفيت هاي جهاني داريم
اگر پيشــرفت  دختران در ليگ برتر بســكتبال را 
فهرست كنيم، فائزه شــهرياري حتما يكي از نفرات 
اصلي اين فهرست اســت. فوروارد تيم نفت آبادان 
كه خصوصيات بازي تهاجمي دارد و روي شوت هاي 
پيراموني اش كار كرده است.شهرياري پيشرفتش را 
در 2 فصل اخير ليگ برتر بســكتبال با مدال جهاني 
بازي 3 نفره دانشجويان نشان داد. شايد مالك خوبي 
براي ارزيابي بسكتبال نباشــد اما توسعه فردي اين 
بازيكن را ثابت مي كند. او در بسكتبال توانست، ليگ 
برتر را با كارنامه اي مطلوب به خوبي تمام كند. جسارت 
شهرياري در بازي ها قابل تحسين است و در كنار آن 
تالش مي كند تا مهارت هاي خود را در مسابقه ثابت 
كند كه چابك است. در زمين بسكتبال ديد محيطي 
خوبي دارد و گلزن است. سن و سال شهرياري براي 
قدم هاي بعدي مناسب است. مسير بهترين شدن، پيش 
روي اوست تا بتواند به اندازه كافي تمرين كند، مسابقه 
بدهد و در اردوهاي ملي عرض اندام كند و سرانجام در 

مرزهاي بين المللي بدرخشد.
او به اتفاق برادرش علي شهرياري، بازيكن تيم جوانان 
ايران در روزهاي كرونا، كارهاي خيريه دارند و عالوه بر 
توجه به ابعاد فني در ميدان ورزش، به صفات نيكو و 

خصلت هاي انساني در ميدان زندگي آراسته اند.
شهرياري از تجربيات بازي هاي خارج از كشور مي گويد: 
»وقتي با تيم هاي خارجي بازي مي كنيم نخســتين 
نكته اي كه به ذهن مان مي رســد اين است كه آنها 
چه شــكلي بازي مي كنند يا چقدر به بسكتبال فكر 
كرده اند. آنها بيشتر از ما به بسكتبال فكر مي كنند. 
اين يك واقعيت گريزناپذير است. تجربه ما به نسبت 
آنها كمتر اســت و فقط مي توانيم با بازي هاي فراوان 
اين خأل را پر كنيم. باور كنيد اگر بتوانيم چند ســال 
خوب كار كنيم در ســطح جهان حرفي براي گفتن 
داريم.« از شهرياري مي پرســيم آيا اين كمي اغراق 
نيست؟ با وجود اينكه ما از سطح A آسيا هنوز عقبيم. 
او مي گويد: »قبول دارم اما منظورم با كار زياد بود. شما 
تيم هاي چين را ديده ايــد. بازيكنان ما به لحاظ بدني 
كم ندارند، اما تجربه آنها باالتر اســت. چين يكي از 
بهترين هاي آسيا و تيم هاي خوب بسكتبال زنان جهان 
است. ما اگر بتوانيم خودمان را به سطح چين نزديك 
كنيم، حتما در آينده حرف هــاي زيادي براي گفتن 
خواهيم داشت. تأكيد مي كنم اينطور نيست كه شب 
بخوابيم و صبح بيدار شديم چين و ژاپن را شكست 
بدهيم. بايد چند سال به طور همه جانبه و پيگير، كار 
كنيم.« ثمره تجربيات بين المللي، بازي هاي خارجي 
است، درحالي كه فدراســيون بسكتبال فقط منتظر 
اعالم تقويم بسكتبال غرب يا فيبا آسياست. به نظر 
شما با بي برنامگي فيبا آسيا مي توان گام هاي بعدي را 
محكم برداشت؟ شهرياري در پاسخ ما مي گويد: »كار 
همه جانبه شامل همين ها مي شود. ما االن از توانايي 
بسكتبال دختران خودمان با اطالع هستيم. يكسري 
توانايي ها نمايش داده شــد. اين را هم اضافه كنم ما 
ميراث دار نسل سوخته بسكتبال هستيم. دختراني 
كه تجربه بين المللي نداشتند و انتقال تجربه حداقل 
طي 10سال انجام نشده است. ما از نو بسكتبال آسيا را 
تجربه مي كنيم. شايد بگويم بسكتبال ايران را. بنابراين 

به تجربيات مدام تكرارشونده نياز داريم.«
شــهرياري با اشــاره به نســل بازيكنان كنوني و 
فرصت هايي كه تاكنون براي نســل بعد از او به  وجود 
آمد يا از دســت رفت مي گويد: »نوجوانان و جوانان 
امروز تجربه بازي بين المللي را با حضور در رقابت هاي 
قهرماني آسيا يا المپيك جوانان دارند. آنها را با دوره 
خودم مقايســه مي كنم مي بينم ما از يك نقطه اي به 
نقطه اي ديگر پرتاب شــديم، بدون اينكه بازي هاي 
مختص دوران خودمان را تجربه كرده باشيم. نرفتن 
بچه ها هم به مســابقات، مشــكالت قديمي را به بار 
مي آورد.  او از تجربه خودش وقتي با تيم نفت آبادان 
راهي بازي هاي باشگاه هاي غرب آسيا نشد، مي گويد: 
»ما با اين شرط به آبادان رفتيم كه با اين تيم در غرب 
آسيا بازي كنيم، اما موقع مسابقات كه شد گفتند تيم 
اعزام نمي شود. اين  كارها براي بسكتبال دختران خوب 
نيست.« فوروارد ملي پوش تيم نفت درباره وضعيت 
قراردادهاي بازيكنان دختر هــم حرف هاي جالبي 
دارد: »قرارداد با تيم هاي بخش خصوصي مثل هندوانه 
سر بسته است. يا پولت را مي دهند يا نمي دهند! اما 
دولتي ها يك نظام مالي مشخصي دارند. دقيقا برعكس 
اســت، به جاي اينكه دولت به بخش خصوصي كمك 
كند تا بخش خصوصي در ورزش سرمايه گذاري كند، 
بخش خصوصي بعد از يك مدتي فرار مي كند و زير بار 

تعهداتش نمي رود.«

ستاره اي با دل  آرام
بسكتبال باشگاه هاي غرب آسيا براي دختران بهمن با 3برد و يك  باخت به پايان 
رسيد. هرچند براي ما حضور دختران در عرصه بين المللي خوشايند است، اما وقتي 
اين حضور با موفقيت و نايب قهرماني تمام شود چه بهتر. دختران بسكتبال از شوك 
و حيرت غيبت هاي طوالني در بسكتبال آسيا بيرون آمده اند.  ميدان، براي عرضه 
توانايي در معدن استعداد باز اســت. در بازي هاي غرب آسيا دومي بدون تبليغات 

كليشه اي و براي انگيزه سازي  دختران در مسير پيشرفت به اندازه قهرماني براي ما 
ارزشمند است. با دختران بسكتبال ملي يا باشگاهي بايد موفقيت هاي بعدي ساخته 
شــود. دالرام وكيلي كه بازي او در اردن )باشگاه هاي غرب آسيا( با متوسط كسب 
امتياز 17.6امتياز در هر بازي تمام شد، نفر نخست تيم بهمن بود. ستاره اي مسلط 
و با دل آرام براي بسكتبال دختران.  دختر شايسته بسكتبال ايران كه مصدوميت 
طوالني را با صبر و استقامت پشت سر گذاشت و هماني شد كه بايد؛ امتيازآورترين 

در بين بازيكنان شايسته نماينده بسكتبال ايران.

تاريخ چه مي گويد؟
براي بررسي حضور دختران در بســكتبال بايد نگاهي به 
گذشته داشــته باشــيم؛ اينكه چه نتايجي داشتيم و چه 
مسيري را با وجود محدوديت ها طي كرديم كه طي 3 سال 

با رفع ممنوعيت ها به دستاوردهاي جديدي رسيده ايم.
 حضور دختران بسكتبال پيش از انقالب به يك دوره جام 
ملت هاي آســيا در كره جنوبي و بازي هاي آسيايي1353 
تهران بازمي گردد و پس از آن حضور دختران در قهرماني 
1356 آســيا. پس از انقالب، فعاليت هاي ورزشــي اين 
حوزه، در سطح دانشگاه ها و باشگاهي رونق داشت، اما در 
دهه70، بازي هاي زنان كشورهاي اسالمي در تهران، براي 
زنان بسكتبال ايران انگيزه ساز شــد و ميراث بسكتبال، 
نسل به نسل چرخيد.  وقتي مشعل بازي هاي كشورهاي 
اسالمي در سال1384 خاموش شــد، دختران بسكتبال 
همچنان به حركت خود ادامــه دادند و تا پيش از تصويب 
بازي با پوشش سر در اواخر سال1396، فعاليت هاي آنها 
عالوه بر بازي هاي باشگاهي در قالب سوپرليگ الف و ب، 
با ديدارهاي تداركاتي در خارج از مرزها نيز دنبال شد. اوج 
اين ديدارها در سال هاي 1386 و 1387 با سفر به مالزي 

و ســوريه بود. در اردن تيم ملي بدون احتساب امتياز در 
رقابت هاي باشگاه هاي غرب آسيا شركت كرد و نتايج خوبي 
هم گرفت. آن روزها ملي پوشــان ايراني توانستند همين 
نتايجي را كه امروز در غرب آسيا براي دختران اتفاق افتاده 
به دست بياورند. با محدوديت و ممنوعيت هاي پوشش سر 
كه فيبا حضور دختران ايراني را در مســابقات بين المللي 
قبول نداشت. با وجود اين تيم هاي ملي هر دفعه از تورنمنت 

يا اردوهاي خارجي مانند تركيه و قطر سر درمي آوردند.

حضور براي انگيزه  سازي
تا پيش از رقابت هاي 3نفــره 2017، متر و معياري براي 
سنجش حضور دختران ايراني در بسكتبال آسيا نداشتيم. 
بازي 3 نفره هم معيار سنجش بســكتبال نيست، اما در 
نخســتين دوره حضور دختران در ميدان رســمي با رفع 
ممنوعيت پوشش ســر، تشــويق ها و انگيزه سازي  براي 
دختران بيشتر از كســب نتيجه اهميت داشــت. ابتدا، 
فدراسيون بسكتبال با نيروهاي ســاخته و آماده شده و با 
ميانگين سني 28 تا 30سال كه از بازيكنان باتجربه بودند، 
تيم هاي 3 نفره را به  راه انداخت. تا پيش از آن نيز تيم هاي 

نوجوانان زير 16سال و بعدها جوانان زير 18سال در سطح 
B بسكتبال آســيا به ميدان رفتند. بســكتبال زنان آسيا 
2بخش A و B دارد كه تيم هاي درجه 2 در سطح B بازي 
مي كنند. مثل ايران، سريالنكا وگوآم.بسكتبال پايه ايران 
در سطح B در مكان هاي چهارم و پنجم ايستاد تا راه طوالني 
براي رسيدن به سطح A داشته باشــد. حضور انگيزه  ساز 
دختران در بازي هاي 3 نفره در ادامه با تصورات نادرست، 
برنامه ريزي نافرجام و با محدود كردن دايره استفاده از زنان 
بازيكن و مربي باعث شــد تا در نوبت هاي بعدي حضور، 
جابه جايي به نسبت عناوين قبلي نداشته باشيم. حتي در 
ســال98 پايين تر از رتبه قبلي ايستاده ايم. نگاه ما فقط به 
نتيجه نيست، بلكه رشــد كيفي تيم ها به دليل سن باالي 
برخي از بازيكنان مالك عمل است كه در تيم هاي اعزامي 
شاهدش نبوديم و باخت به تايلند و تركمنستان نمي تواند 
اميدوار كننده باشــد. تيم ايــران در برخي تورنمنت هاي 
3 نفره ميانگين سني بااليي داشــت. بازي هاي 3 نفره در 
سال2012 از سوي فيبا جدي گرفته شد و تيم هاي ايراني 
از سال 2017 در اين رقابت ها حضور پيدا كرده اند. با توجه 
به ماهيت فردي اين بازي، نبايد نشــاني از حريف سنتي 
گرفت چون وقتي مغولستان ســهميه المپيك مي گيرد، 
معلوم مي شود فيبا با بسكتبال 3 نفره چه موقعيت تازه اي 
را مي خواهد از طريق كشورهاي بي  نام و نشان در بسكتبال 

ايجاد  كند.

غيبت هاي غيرمتعارف
در سال2018 تيم جوانان 3نفره ايران در المپيك جوانان 
آرژانتين بازي كرد كــه ديدگاه همه به ايــن تيم باز هم 
انگيزه سازي  براي بسكتباليست هاي دختر بود درصورتي كه 
تيم جوانان با نتايج قابل انتظار ضعيف بازي ها را ترك كرد. 
مدتي بعد تيم 3 نفره زير 18ســال با وجود كسب مجوز 
رقابت هاي جهاني به اين مسابقات اعزام نشد. تيم بسكتبال 
دختران زير 16سال هم به بازي هاي اين رده سني در غرب 
آسيا نرفت. بيشتر توجه فدراســيون بسكتبال به كسب 
سهميه المپيك بود تا براســاس رتبه بندي فيبا، دختران 
بسكتبال 3 نفره بتوانند براي بازي هاي المپيك2020 از 
طريق تورنمنت هاي اردويي در داخل كشور سهميه بگيرند 
كه با وجود امتياز بزرگ فيبا به كشورها ازجمله ايران، اين 
امر براي بسكتبال دختران اتفاق نيفتاد. مسير المپيك با 
بسكتبال 3نفره دختران به دليل كرونا، نيمه كاره رها شده 

است و دختران منتظر اعالم تاريخ هاي جديد رويدادهاي 
انتخابي هستند تا بخت خود را براي المپيك2021 اين بار 

از طريق بازي هاي بين المللي امتحان كنند.
تكيه فدراسيون بسكتبال به بازي 3نفره با همان تركيب 
بازيكنان با ميانگين سني باال براي انتخاب المپيك تصميم 
نامناسبي نيست، اما مشكل اينجاست كه ما طي يكي، دو 
سال اخير فرصت هاي بسكتبال پايه را در مسابقات مختلف 
از دست داده ايم. اين مســئله با حضور تيم هاي ايراني در 
مكان هاي چهارم و پنجم سطح B كامال نگران كننده است.

توانمندي در بسكتبال غرب آسيا
 ،B برنامه ريزي بســكتبال آســيا براي زنان در ســطح
فرصت هاي متناســب با ظرفيت هاي بسكتبال دختران 
ايران را به وجود نمي آورد. ســال98، قــرار بود تيم ملي 
بسكتبال بعد از غرب آسيا در سطحB شركت كند، اما اين 
مسابقات اصال برگزار نشد. زنان ايراني بعد از 11سال كه از 
حضور موفقيت آميز دختران در غرب آسيا گذشت، دوباره 
همان نتايج را تكرار كردند تا بتوانيم موقعيت كنوني آنها را 
ارزيابي كنيم. اگر تيم هاي سطح A و B آسيا را جمع كنيم 
بسكتبال دختران ايران در ميان 16تيم، در مكان هاي بين 
دهم تا دوازدهم قرار مي گيرد كــه در خوش بينانه ترين 
حالت خيلي بايد كار كنيم تا دهمين تيم آســيا باشيم. 
در سال98، تيم بهمن در مسابقات بسكتبال باشگاه هاي 
غرب آســيا به ميدان رفت كه يك بار ديگر ظرفيت هاي 
موجود در بسكتبال دختران را باز هم در غرب آسيا به رخ 
كشــيد. موفقيت هاي دختران در اين منطقه به منزله رد 
شدن بســكتبال از مسير غرب آســيا با پاي پياده است؛ 
درحالي كه هنوز به دليل ضعف برنامه ريزي، پاي بسكتبال 
دختران در آسيا »لنگ« است. براي درنورديدن مرزهاي 
بسكتبال آسيا به ســواره نظام با رشد و پيشرفت در ابعاد 

مختلف نياز است.
 درحالي كه به دليل مشــكالت مالي و ميزباني بسكتبال 
آسيا برنامه اي در سطحB ندارد، فدراسيون بسكتبال ايران 
مي تواند مانند گذشته كه دختران با محدوديت پوشش سر 
روبه رو بودند براي آنها بازي و اردوهاي تداركاتي در خارج 
از كشور ترتيب بدهد. يا تورنمنت هاي داخلي با تيم هاي 
خارجي تدارك ببيند كه از دوره بازي هاي زنان كشورهاي 
اسالمي داشتيم حتي در دهه90 سفر دختران به تركيه و 

قطر و سوريه ضميمه تاريخ شده است.

نقاط مشترك پوشش
درباره پوشــش دختران زياد صحبت شــده است، اما نكته 
اصلي در اين خصوص فقط پوشش ســر دختران ايراني به 
نسبت ساير حريفان مطرح است. تفاوت اصلي بيشتر تيم ها 
با تيم هاي ايران در نوع پوشش سر است؛ درحالي كه تعداد 
زيادي از بازيكنان مثل دختران ايراني شلوار استرچ مي پوشند 
و حتي از ساق هاي بلند دست استفاده مي كنند. بنابراين با نوع 
پوشش جديد و مجوز فيبا، نبايد تفاوت پوشش دختران ايراني 
و خارجي را آگرانديسمان كرد. با توجه به اتفاقات بسكتبال 
دنيا، هر پديده اي را بايد به روز پيگيري كنيم. اتفاقات هميشه 
رو به جلوست، اما در بسكتبال ايران تالش آگاهانه اي براي 

كليشه اي كردن كارها صورت مي گيرد.

 برنامه و امكانات نامتناسب
بسكتبال دختران در بدترين ســاعات روز )بين 10 تا 13( 
باالترين سطح بازي هاي خود را در )ليگ برتر( برگزار مي كند. 
استانداردهاي مورد نياز مانند زمين اختصاصي وجود ندارد و 
هزينه سالن هاي استيجاري براي تيم هاي بدون حامي مالي، 
سنگين است. تعدادي از تيم هاي استاني با وجود برخورداري 
از نيروي خوب، به دليل كمبود مالي، قادر به شركت كردن 
در ليگ برتر نيستند. سالن ها يا اســكوربرد ندارند يا نقص 
اسكوربرد و خرابي كفپوش، مشكالتي را در جريان مسابقه 
براي بازيكنان به وجود مي آورد. اين اصال خوب نيست كه با 
اوضاع اقتصادي بخواهيم روي »عدد« نمايش بدهيم؛ چون 
مخارج باالي بازي ها كمرشكن است و ممكن است افزايش 
تيم ها بدون كارشناسي و ســنجيدن توان مالي تيم ها براي 
ادامه فعاليت آنها آسيب زا باشد. آن هم ديدارهايي كه پارسال 
به جز بين چهار تيم در ساير رقابت ها با اختالف فاحش دنبال 

شد. بايد ليگ 12تيمي دوباره توان سنجي و ارزيابي شود.

پيشرفت فردي، ضعف ساختاري
به طور كلي حضور زنان در ورزش و موفقيت آنها در ميدان 
ورزش با بافت فرهنگي ما بيشتر به چشم مي آيد. آنها روي 
لبه تيغ حركت مي كنند. ما رسانه هاي »زنان محور« نداريم 
و مطالب ورزش زنان را به طــور تخصصي دنبال نمي كنيم. 
اين زنان نياز به ديده شــدن دارند. چه به لحاظ فني و چه 

شخصيتي كه بايد روي آنها حرف زده شود.
ورزش زنان هم بايد بتواند مانند مردان به همان كاركردهاي 
ورزش برســد. حاال در مردان هم آنچنان ايده آل نيست؛ اما 
اوضاع كمي بهتر است. ما در بســكتبال زنان روي پله هاي 
اول ايستاده ايم؛ زيرا به لحاظ زيرســاختي فاصله داريم. در 
تهران و شهرستان ها زيرساخت ها موجود نيست و پيش از 
زيرساخت ها مسئله مهم باورعمومي است. اينكه خانواده باور 
كند دختر خانواده هم مي تواند يك قهرمان باشد. تا اينجا در 
بسكتبال دختران شاهد دستاوردها در حيطه فردي بوديم 
اما به لحاظ ســاختاري با همان امكانات پيش از بازي هاي 
زنان كشورهاي اسالمي، نتوانستيم راه روشني را براي آينده 
بسكتبال دختران ترســيم كنيم. در بسكتبال زنان ممكن 
است خيلي شعار بدهيم و معموال شعارها حرف هاي دلچسب 
و دلنوازي است. اما جامعه يك ناخودآگاه دارد كه مسئوالن 
چه بخواهنــد و چه نخواهند در آن ناخودآگاه مچ  شــان باز 
مي شود و مي توانيم بفهميم آنها در كجاها دروغ مي گويند 
يا راست. اين يك امر طبيعي است وقتي تيم هاي پايه اعزام 
نمي شوند، تيم هاي ما در سطح B آسيا بي برنامه رها شده اند 
و در غرب آسيا نتايج 11سال پيش تكرار شده اند و خودمان 
هم طي 3ســال اخير تورنمنتي براي دختــران با تيم هاي 
خارجي برگزار نكرده ايم، عمال كارها در يك ســطحي راكد 
شده و ادبياتي كه توليد مي شود تبليغاتي است. مدال مهارت 
فردي »دختر محجبه« يا مدال جهاني دانشجويان 3 نفره در 
ايدئولوژي تعريف مي شود و در جاي خود مناسب است، اما 
بسكتبال دختران به رويكردهاي اساسي با كمك نهادهاي 
مختلف نيازمند است. پيروزي هاي بسكتبال زنان، مي تواند 
اين رويكردها را محكم و آن را به رويكردي »باورمحور« تبديل 
كند. اين رويكرد در حوزه رســانه به خوبــي اتفاق مي افتد. 
روزنامه ها ، سايت ها و شبكه هاي اجتماعي يا همين راديو. با 
اوضاع موجود، راديو به دليل تصويري نبودن و تنها صدا بودن 
خيلي از ممنوعيت هاي فرهنگي و هيچ كدام از »منع«هاي 

فرهنگي را ندارد و اين خود يك فرصت است.
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اسماعيل زاده، بهترين با فاصله
تاريخ بسكتبال ايران مملو از فعاليت هاي دختراني است حتي زير پوست 39سال دوري از ميدان بين المللي بسكتبال. آنها براي 
حقوق طبيعي خود در بازي هاي زنان كشورهاي اسالمي جنگيدند. در كشاكش ممنوعيت هاي داخلي و خارجي دست از تالش 
برنداشتند و مبارزات دختران بسكتبال در اين چند سال، از بازي هاي ليگ برتر گرفته تا رقابت هاي بين المللي، باور عمومي ايجاد 
كرده است. در خط مقدم اين فعاليت ها دختراني چابك، با صالبت و تأثيرگذار مانند دالرام وكيلي، مژگان خدادادي، معصومه 
اسماعيل زاده و... قرار دارند كه آهنگ تغيير را سريع تر كرده اند. كيميا يزديان طهراني و فائزه شهرياري و ديگراني مانند آنها و يا 
جوانان آينده داري مثل آيدا گل محمدي كه اميد مي آفريند. بازي برخي بازيكنان را در اتفاقات بسكتبال دختران پيگيري كنيد 
هميشه رو به جلوست كه يكي از آنها معصومه اسماعيل زاده است. وقتي نام او را براي دومين سال پي درپي به عنوان باارزش ترين 
بازيكن ليگ برتر دختران )فصل97( در فستيوال سبد طاليي ديديم، 2نكته به ذهنمان رسيد: اول، معصومه اسماعيل زاده 
ملي پوش تيم نامي نو اصفهان يك شخصيت عالي، منظم و منضبط در ورزش حرفه اي كه تجربياتش را فراتر از محدوديت هاي 
ورزش دختران نشان مي دهد. دوم، بسكتبال دختران براي ديده شدن به بازيكناني مثل معصومه اسماعيل زاده نياز دارد؛ چه 
به لحاظ فني و چه شخصيتي كه بايد روي آنها حرف زده شود. با اين نفرات به اين نقطه مي رسيم كه اتفاقي در بسكتبال دختران، 
در حال رخ دادن است. بازيكناني چون او عادت شنوايي و بينايي ما را نسبت به بسكتبال دختران از بين مي برند. بايد عادت 
كنيم به ديدن ستاره هايي در بسكتبال دختران و شنيدن نام دختران ستاره اي كه در راهند. اگر بازيكناني مثل اسماعيل زاده يا 
دالرام وكيلي را زودتر در چرخه بين المللي داشتيم، االن يكي از تيم هاي سطح يك بسكتبال آسيا بوديم. ادناعيساييان باتجربه 
و بازيكن قديمي تيم ملي، در پايان دوره بازي خود براي ايران در تيم 3نفره دختران سال97 در غرب آسيا خوش درخشيد. 
همينطور مژگان خدادادي با سعيده عّلي، باتجربه هاي تيم. آيداگل محمدي، گلشيداميديان و سارا اعتماد بلندقامت، به اتفاق 
نوجوانان و جوانان، »كار ويژه « مي خواهند تا بسكتبال آنها رشد سريع تري داشته باشد. آموزش و بازي تداركاتي همينطور 
جايگزين كردن استعدادهاي جوان در تيم ملي. بازيكناني مثل اسماعيل زاده و وكيلي را به جاي بازي 3نفره فقط در بسكتبال 
داشته باشيم. »نابرابري« را به ايجاد فرصت براي شايسته ها تبديل كنيم تا بسكتبال دختران در غرب آسيا، زودتر چند گام رو 

به جلو بردارد و به سطح يك آسيا برسد.

روزگار سپري شده دختران بسكتبال 
بعد از رفع ممنوعيت هاي فيبا عبور از غرب آسيا با پاي پياده 

پس از ليگ برتر بسكتبال فصل97 
دختــران، انتظــار مي رفــت گزارش

فعاليت هاي آنها در سال98 بيشتر 
شود. آنها عالوه بر ليگ برتر بسكتبال، بازي هاي 
باشــگاه هاي غرب آســيا و حضور تيم ملي 
بسكتبال در غرب آسيا، با تعدادي بازي 3 نفره را 
در پيش داشتند كه فصل متفاوتي براي دختران 
بســكتبال ايران رقم مي زد. امروز با پشت سر 
گذاشتن تمامي فرصت ها در بازي هاي يك سال 
گذشــته، ارزيابي ها بايد منصفانــه، نقادانه و 
براســاس همدلي صورت بگيرد تا مسير آينده 

بسكتبال دختران را روشن كند.
 دختران بســكتبال ايران مانند گذشــته با 
بهانه هايي مثل نداشتن ميدان بين المللي روبه رو 
نيستند و فعاليت هاي خارج از مرزهاي آنها در 3 
سال اخير، موقعيت كنوني بسكتبال دختران و 

راهي را كه در پيش گرفته اند بازگو مي كند.

افشين رضاپور
خبر نگار
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رئيس قوه قضاييه روز گذشته در جلسه 
شــوراي عالي قوه قضاييــه خطاب به قضايي

مقامات قضايي اظهار كرد: به هياهوها و 
حاشيه سازي  هاي سياســي و اظهارات نامناسب اين 
روزها توجه نكنيد و از مســير عــدل و انصاف خارج 
نشويد. سيدابراهيم رئيســي افزود: هيچ گزارشي تا 
امروز از ديوان محاسبات كه حاكي از ترديد يا اشتباه 
در گزارش تفريغ بودجه ســال97 باشد واصل نشده 
بلكه بر اتقان گزارش تأكيد هم شده است. دادستان 
تهران هم ضمن ارائه گزارشــي در اين جلسه گفت: 
تاكنــون درخصــوص تخلفــات ارزي عــاوه بــر 
دريافت كنندگان متخلــف ارزي حــدود 2۵نفر از 
كاركنان بانك مركزي تا سطح مديركل و تعدادي از 
افراد متخلف در بانك هاي عامــل تحت تعقيب قرار 
گرفته اند، كارگروهي متشــكل از ديوان محاسبات و 
بانك مركــزي و گمرك و وزارت صمــت و ضابطين 
زيرنظــر بازپــرس ويــژه پرونده جهت رســيدگي 
كارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش ديوان محاسبات 

تشكيل شده است.
موضوع تخلفات ارزي سال97 طي روزهاي گذشته 
پس از اظهارات رئيس ديوان محاســبات در صحن 
علني مجلــس و ارائه گــزارش تفريــغ بودجه 97 
توسط وي جنجال برانگيز شد؛ عادل آذر در اين باره 
گفت: »مجمــوع ارزي كه در ســال 97 به صرافي ها 
و وارد كنندگان كاال هاي اساســي و غيراساسي داده 
شده 3۱ميليارد دالر بوده است كه از اين رقم حدود 
۴.8ميليارد دالر مابه ازاي واردات كاال نداشته است.« 
حاشيه ها درباره گزارش ديوان محاسبات چندصباحي 
فروكش كرده بود تا اينكه رئيس جمهور طي سخناني 
در 3ارديبهشت در جلســه هيأت دولت گفت: »حاال 
بنــده  خدايي آمده گزارشــي بدهد يك اشــتباهي 
كرده حاال اشــتباه او را بگيريم و تكرار كنيم و به اين 
دســتگاه بگوييم تو دنبال كن، به آن دستگاه بگوييم 
تو دنبال كن، خوِد مولف فهميده اشتباه كرده و آمده 

عذرخواهي كرده باز دنبال آن اشتباه افتاديد!؟«
فهم جمات روحاني و كشــف مجهوالت آن چندان 
دشوار نبود؛ مقصود رئيس جمهور از »بنده خدايي« 
كه به اشــتباه خود پي بــرده و »عذرخواهي« كرده، 
همان عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات است كه در 
اطاعيه اي پيرامون اظهارات خود توضيح داده بود. اما 
آن بخش از سخنان روحاني درباره »اين دستگاه« و 
»آن دستگاه« احتماال به دستگاه قضايي و دادستاني 
تهران باز مي گشت. چرا كه رئيس قوه قضاييه هفته 

گذشته پس از وصول گزارش ديوان محاسبات، آن را 
بافاصه به دادستاني تهران ارجاع و دستور داده بود تا 
موضوع به صورت ويژه در يك شعبه اختصاصي مورد 

بررسي قرار بگيرد.
در چنين فضايي، اظهارات ديروز رئيســي قابل فهم 
اســت كه گفت: »به هياهوها و حاشيه ســازي  هاي 
سياسي و اظهارات نامناسب اين روزها توجه نكنيد و 
از مسيرعدل و انصاف خارج نشويد.« رئيس دستگاه 
قضا در ادامه افزود »هيچ گزارشــي تا امروز از ديوان 
محاسبات كه حاكي از ترديد يا اشــتباه در گزارش 
تفريغ بودجه سال97 باشد واصل نشده بلكه بر اتقان 
گزارش تأكيد هم شده است.« اين جمله رئيسي هم 
پاســخي به آن جمات رئيس جمهور بود كه گفت 
گزارش ديوان محاســبات را صددرصد غلط خوانده 
بود و از »اشــتباه« و »عذرخواهــي« مولف گزارش 

سخن گفته بود.

سابقه اختالف دولت و عدليه درباره تخلفات ارزي
روز گذشته دادســتان تهران طي سخناني در حضور 
رئيس دستگاه قضا گفت كه درخصوص تخلفات ارزي 
عاوه بر دريافت كنندگان متخلف ارزي، تاكنون حدود 
2۵نفــر از كاركنان بانك مركزي تا ســطح مديركل 
و تعدادي از افراد متخلــف در بانك هاي عامل تحت 
تعقيب قرار گرفته اند و كارگروهي براي رســيدگي 

به ابعاد گزارش ديوان محاسبات تشكيل شده است.
دولت و قوه قضاييه درباره رســيدگي بــه تخلفات 
دريافت كنندگان ارز دولتــي ۴200توماني اختاف 
چنداني نداشــته اند، چنان كه طي ســال هاي 97 و 
98 پرونده هاي زيادي در اين زمينه تشــكيل شده و 
به صدور احكام قطعــي و حبس هاي طوالني مدت و 

استرداد اموال مجرمين ارزي منتهي شده است.
اما درباره رســيدگي بــه قصور كاركنــان و مديران 
بانك مركــزي موضوع تا حد زيادي متفاوت اســت؛ 
به طوري كه اين مسئله طي سال گذشته و در جريان 
رســيدگي به پرونده هاي ولي اهلل سيف، رئيس سابق 
بانك مركــزي و احمد عراقچي، معاون ارزي ســابق 
بانك مركزي به محل اختــاف جدي دولت و عدليه 

تبديل شد.
در 6 شهريور 98 رئيس جمهور با لحني تند از »دخالت 
دستگاه نظارتي« سخن گفت و تصريح كرد: »دستگاه 
قضايي مستقل بايد فرد متخلف را طبق قانون محاكمه 
كند. نبايد اجازه دهيم شائبه سياسي در محاكمه وارد 

شود كه در نتيجه قضاوت مي ميرد.«
در آن زمــان انتقادات روحاني از ســوي مقامات قوه 
قضاييه بي پاسخ نماند؛ ابراهيم رئيسي و غامحسين 
محســني اژه اي، معاون اول وي در سخناني جناحي 

بودن مبارزه با فساد را رد كردند؛ رئيسي طي اظهاراتي 
گفت: »زماني كه پرونده كســاني كه متصل به نظام 
قدرت و ســرمايه هســتند، روي ميز قاضي مي آيد، 
صداي عده اي بلنــد مي شــود و مي گويند موضوع 
جناحي و سياسي اســت و قضات با اين سخنان آشنا 
هســتند و به آن توجه نمي كنند و بــا دقت، عدالت 
و انصاف پرونده را بررســي مي كننــد.« اما اظهارات 
محســني اژه اي، معاون رئيس قوه قضاييه در پاسخ 
به رئيس جمهور صراحت بيشــتري داشت كه ضمن 
تأكيد بر مســئوليت دولت در زمينه تخلفات ارزي، 
گفت: »ما ورود پيدا كرديم و... نيروهاي جان بر كف 
انتظامي تاش كردند تا عناصر بر هم زننده بازار را پيدا 
كرده و دستگير كنند. در نهايت به يك نقطه رسيدند 
و آن نقطه دســتگير و معلوم شد كه مستقيم زيرنظر 
بانك مركزي اين كار را انجام مي دهد، بعد مشكات و 

گله مندي هايي پيش آمد.«
مجموعه دولــت و رئيس جمهور گاه بــه صراحت و 
گاه به طور تلويحي بــا محاكمه مديران بانك مركزي 
مخالفت و از عملكرد آنها حمايت كرده است؛ از نگاه 
مقامات دولتــي، اقدامات بانك مركــزي در دوران 
رياست سيف در راستاي اجراي سياست هاي دولت 
و كنترل بــازار ارز بوده اســت. آنچــه از گفته هاي 
دولتمردان بر مي آيد اين اســت كه دولت مسئوليت 
سياست ها و تصميمات ارزي در سال هاي 96 و 97 را 
پذيرفته است اما درباره »مرجعيت تشخيص درست 
يا غلط بودن« اين سياســت ها با قــوه قضاييه دچار 

اختاف است. 
در اين باره علي ربيعي، ســخنگوي دولــت، با تأكيد 
بر اينكه ســيف و عراقچي از »مديــران پاك« بوده و 
هســتند، از زحمات آنها تقدير كرده و گفته بود: »ما 
مطمئنيم كه ســيف و عراقچــي در روند اختاالت 
سود و نفع شــخصي نداشــتند و به نفع كنترل بازار 
مداخله كردند نقد اينكه اين سياســت درســت يا 
غلط بوده مرجع مشــخصي دارد.« محمود واعظي، 
رئيس دفتر رئيس جمهور نيز هم ســخنان مشابهي 
را مبني بر اينكه مداخــات بانك مركزي در بازار ارز 
به دستور رياســت جمهوري بوده است، ابراز داشت: 
»ما دستور رئيس جمهور را خدمت رئيس قوه قضاييه 
فرســتاده ايم.« مهم تر از همه اينكــه رئيس جمهور 
پس از كناره گيري ســيف از رياســت بانك مركزي، 
وي را به عنوان مشــاور خود در امور پولــي و بانكي 
منصوب كرد. پس از آن هم طي حكمي از سوي وزير 
ورزش، سيف به عنوان عضو هيأت رئيسه فدراسيون 
ورزش هاي زورخانه اي و كشتي پهلواني منصوب شد. 
اتفاقي نمادين كه سطح اعتماد دولت به مديرانش را 

تداعي مي كند.

رئيس قوه قضاييه گفته است هيچ گزارشي از ديوان محاسبات كه حاكي از ترديد يا اشتباه در گزارش تفريغ 
بودجه سال97 باشد، واصل نشده است. دادستان تهران هم از تعقيب 2۵مدير بانك مركزي خبر داده است

گزارش ديوان محاسبات به يكي از موضوعات مورد مناقشه دولت و قوه قضاييه تبديل شده است.   عكس:خبرگزاري ميزان

كشمكش ناتمام ارزي 

اصغر صوفي
خبر نگار

كافه مجلس

اردشير زاهدي، آخرين سفير دوران 
پهلوي در آمريكا بار ديگر در شبكه تاريخ

بي بي سي ظاهر شــده و به دفاع از 
منافع ملي ايــران پرداخت. او بــه جرأت يكي از 
پديده هاي عجيب ايراني هاي خارج نشين است كه 
در ســال هاي اخير  در مقام دفــاع از كيان ايران 

برآمده است. 
ديپلماتي كه از يك طرف به خاطر خوش خدمتي 
پدرش به شاه در 28مرداد ۱332و از طرف ديگر 
به خاطر نسبت ســببي اش با خاندان پهلوي،  از 
مقربــان دربار بــود و تــا روزهاي آخــر حيات 

محمدرضاشــاه تاش هــاي 
زيادي براي ورود او به آمريكا 
كرده بود، حاال بــه چهره اي 
تبديل شده اســت كه تمامي 
جناح هاي داخلــي ايران از او 
به عنوان يك قهرمان ملي ياد 

مي كنند. 
او كــه تاكنــون چندبــار 
صفحه آگهي هــاي روزنامه 
نيويورك تايمــز را خريداري 
كــرده تــا مطلبــي در دفاع 
از ايران بنويســد در آخرين 
نوشتارش در نيويورك تايمز 
حضور ايران در ســوريه را به 
دعوت آن كشــور دانسته و با 

يادآوري حمله آمريكا به عراق از ترامپ پرسيده 
اســت: آيا مغزهاي وزارت خارجه و ســيا از دود 
شدن 7 هزار ميليارد دالر بي خبرند؟  وي يك سال 
قبل تر در نوشتار ديگري به رئيس جمهور آمريكا 
توصيه كرده بود كه فكر حمله آمريكا به ايران را 
از ســر بيرون كند و تأكيد كرده بود: »تاريخ به 
متجاوزان خارجي مي آموزد كه از افكار پوچ خود 

براي ويراني ايران دست بردارند.«
 او دوشنبه شب در پاسخ به ســؤاالت جهت دار 
مجــري شــبكه بي بي ســي از ديپلمات هــاي 
ايران،  از نظامي هاي ايــران،  از جوانان ايران و از 
پيشــرفت هاي ايران تمجيد كرد و يادآوري كرد 
كه ديپلمات هــاي ايراني در رســيدن به توافق 
هسته اي »شــخصيت« و »صبر« نشان دادند و 
در عين حال خروج يك طرفه آمريكا از برجام را 

»مسخره« خواند.
وي در بخش ديگري از ســخنانش بــا تلخي از 

ايرانياني ياد كرد كه بــراي افزايش تحريم هاي 
ايران دست و پا مي زنند و بر طبل جنگ مي كوبند 
و گفت: ايراني هايي كه در خارج مي گويند برويد 
آنجا بمب بيندازيــد،  به نظرم آنهــا ديگر ايراني 
نيستند و شرافتشان را فروخته اند و از خارج پول  

مي گيرند.
زاهدي تأكيد كــرد: من به قــدرت ارتش ايران 
كه براي مملكت خودش قســم خــورده افتخار 
مي كنم،  به همين دليل با يك ژنرالش بد بودند، 
آنها برخاف قوانيــن بين المللي چه كردند؟ بعد 
به ســايرين مي گويند شــما تروريست هستيد. 
تروريست كساني هستند كه 
برخاف قوانين ترور مي كنند و 
بعد مي گويند افتخار مي كنيم 

كه ترور كرديم.
زاهدي در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا حمايت شــما از آقاي 
ســليماني به اين معنا نيست 
كه شــما به ســمت حمايت 
جمهوري اســامي كشــيده 
شــده ايد؟ گفــت: بگذاريــد 
هركســي هرچيــزي دلش 
مي خواهد بگويد. اين سربازان 
و افسران و به باال ]فرماندهان[ 
به قرآن و مملكتشــان قسم 
خوردند و براي مملكتشــان 
مقابل اســرائيل جنگيدند و از مملكتشان دفاع 

كردند.
به گزارش انتخاب،  او ادامه داد: من به او ]قاســم 
ســليماني[ افتخار مي كردم،  افتخــار مي كنم و 
افتخار خواهم كرد،  كسي كه جان خودش را در 
راه مملكتش فدا كرد، نه كساني كه خودشان را به 

پول فروخته اند.
اردشــير زاهدي تبلور پيام نوروزي محمدجواد 
ظريف، رئيس دستگاه ديپلماســي بود كه گفته 
بود: »امروز مرزها از خطوط خودي و غيرخودي 
مرســوم نمي گذرد،  از خطوط مخالــف و موافق 
حاكميــت نمي گذرد؛ هر آن كس كــه در جانب 
زندگي هموطنان خود مستقر شده و به طور توأمان 
با مرگ پراكني تحريم هــا و كرونا مبارزه مي كند، 
ايراني است و خودماني. من به هم ميهنان خود در 
هر نقطه از گيتي عرض مي كنم كه امروز،  وطن به 
كمك شما نيازمند است؛ بيش از هر زمان ديگر.«

  الريجاني به رياست بازگشت
ســرانجام علي الريجاني بعد از 2۴روز دوري از بهارســتان 
به دليل ابتا به كرونا به مجلس بازگشت و در نشست هاي علني 

هفته هاي آتي مجلس حضور خواهد يافت.
 ديروز اسداهلل عباسي، سخنگوي هيأت رئيسه مجلس با بيان 
اينكه جلســات علني مجلس هفته آينده با رياست الريجاني 
برگزار مي شــود، به فارس خبر داد: رئيس مجلس از يكشنبه 
گذشته براي انجام امور در ساختمان مجلس حضور پيدا كرده 
است. مجلس هفته آينده 3نوبت جلسه علني خواهد داشت 
و جلســات در روزهاي يكشنبه، دوشــنبه و سه شنبه برگزار 

مي شود.

  مجلس دهمي ها ديگر رسميت ندارند!
محمد محمودي شاه نشين، نماينده شــهريار، قدس و مارد 
درباره وضعيــت مبتايان بــه كرونا اظهار كرد: متأســفانه 
فرمانداري و اســتانداري اطاعات دقيقي را در اختيار ما قرار 

نمي دهند و جزئيات را اعام نمي كنند.
 استانداري تهران در گذشته جزئيات وضعيت شهرستان ها را 
به ما اعام مي كرد اما هم اكنون هيچ اطاعاتي به ما نمي دهد. 
وي به ايلنــا گفت: من به عنوان نماينده مــردم هيچ اطاعي 
از وضعيت مبتايان ندارم. شــايد چون  ماه پاياني نمايندگي 
ماست، فرمانداري ها و استانداري ها  هم ديگر نمايندگان دوره 

دهم مجلس را خيلي به رسميت نمي شناسند.

  »نور«، حق ايران است
حشمت اهلل فاحت پيشــه، عضو كميســيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس با تأكيد بر اينكه »پرتاب ماهواره نور 
جزو حقوق ايران است و به عنوان بخشي از راهبرد دفاعي كشور 
انجام شــد« گفت: اين موضوع به گونه اي نيست كه منجر به 
صدور قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل شود.

 وي درگفت وگو با ايسنا با اشاره به تهديد رئيس جمهور آمريكا 
و پاســخ محكم ايران به آن گفت: در اين شــرايط فقط زبان 
تهديد حاكم است. طرفين به جاي رفتارهاي قابل پيش بيني 
رفتارهاي غيرقابــل پيش بيني دارند و حتــي نمي خواهند 
تنش زدايي كنند و آن را با به اوج رساندن تهديدهاي متقابل 
انجام مي دهند. اين رفتارها منحصر به فرد اســت و اميدوارم 
حداقل طرفين اگر تنش زدايي نمي كننــد به تعريف تنش ، 

سطح ، حدود آن و مناقشه بين خود برسند.

  مسئوالن كينه ها را كنار بگذارند
سيد احســن علوي، نماينده ســنندج تأكيد كرد: مسئوالن 
اگر در ماه رمضان بيشــتر روي آموزه هاي ديني تمركز كرده 
و كينه ها را كنار بگذارند مي توانند دســت به دست هم داده و 

مشكات كشور را كنار بزنند. 
او درباره تأثير  ماه رمضان بر فضاي سياسي و اجتماعي جامعه 
و ضرورت كمك به نيازمندان، در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: 
درواقع  ماه رمضان،  ماه عبادت و در عين حال  ماه خودسازي 
اســت. هر انســاني اگر در اين ماه يك قدم به سمت خداوند 
بردارد، مسير زندگي او عوض خواهد شد. انسان ها در اين  ماه 
از پليدي ها فاصله گرفته و به سمت كارهاي خوب سوق پيدا 

مي كنند.

  بعد نظارتي مجلس مغفول مانده است
عضو كميســيون حقوقي و قضايي مجلس گفــت: آيين نامه 
مجلس بايد كاما تغيير كند چــرا كه بعد نظارتي در پارلمان 

مغفول مانده است. 
ابوالفضل ابوترابي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با 
تأكيد بر ضرورت اصاح آيين نامه داخلي مجلس اظهار كرد: 
به دليل تورم قانون، الزم اســت كه آيين نامه مجلس شوراي 
اســامي در دوره يازدهم تغيير كند. او افزود: حدود ۱2هزار 
عنوان قانوني در كشــور ما وجود دارد درحالي كه اين رقم در 
ديگر كشــور هاي جهان حدود 2۵00تا 3۵00 عنوان قانوني 

است.

مورد عجيب آخرين سفير شاه
اردشير زاهدي احتماال يكي از مصاديق افرادي است كه ظريف در 

پيام نوروزي اش خطاب قرار داد؛ آنجا كه گفت: امروز مرزها از خطوط 
خودي و غيرخودي مرسوم نمي گذرد

بگذاريد هركسي هرچيزي 
دلش مي خواهــد بگويد. 
اين سربازان و افسران و به 
باال ]فرماندهان[ به قرآن و 
مملكتشان قسم خوردند 
و براي مملكتشان مقابل 
اســرائيل جنگيدند و از 

مملكتشان دفاع كردند
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بخششاجارهها،كاهشفشارها
مشكالت اقتصاد فرهنگ با كوويد-۱9 برجسته تر شد

كاظم رهبــر از ســنين نوجواني نوشــتن 
به صورت حرفه اي را بــراي مطبوعات آغاز گزارش

كرده و سال ها در اين عرصه به تجربه اندوزي 
مشغول بوده است. البته، نوشتن تنها دغدغه او نبوده و با 
توجه به عالقه اي كه به سينما و تئاتر داشته، از اين اقبال 
برخوردار بوده كه با گروه هاي پيشرويي همچون سينماي 
آزاد ايران و كارگاه نمايش همكاري كند. حدود 2۱سال 
پيش بود كه متوجه كمبود منابع آموزشي عملي در حوزه 
نوشــتن شــد و كار تهيه كتاب هاي مجموعــه »چگونه 
مي نويسم« را آغاز كرد. او در اين مجموعه 7جلدي سراغ 
كســاني رفته كــه به طــور عملــي در حوزه هايي مثل 
فيلمنامه نويســي، نمايشنامه نويســي، روزنامه نگاري، 
داستان نويسي و زندگينامه نويسي كار كرده اند و خواندن 
تجربياتش بــراي عالقه مندان به ايــن حوزه ها مي تواند 
راهگشــا باشــد. اخيرا جلد هفتم اين مجموعه با عنوان 
»چگونــه مي نويســم: ۱2روش از ۱2 زندگينامه نويس 
معاصر« منتشــر شده كه به همين ســبب با كاظم رهبر 

درباره اين مجموعه گفت وگو كرديم.
درســالهاياخير،كتابهــايزيادي
درخصوصآموزشنوشتنمنتشــرشدهاست.اگر
بخواهيدبهوجهتمايزمجموعه»چگونهمينويسم«
باسايركتباينحوزهاشارهكنيد،رويچهنكتهاي

دستميگذاريد؟
ايده اين كار از روزنامه »آفتاب امروز« شــروع شد. در آن 
زمان منابع آموزش نويســندگي بســيار كم بود و من و 
تعدادي از دوستانم كه به نوشتن عالقه مند بوديم، منابع 
كمي در اين خصوص در اختيار داشــتيم. مثال در حوزه 
فيلمنامه نويسي فقط كتاب ســيدفيلد وجود داشت و در 
حوزه نمايشنامه نويسي كتاب مرحوم دكتر مهدي فروغ 
يا در زمينه داستان نويســي كتاب »هنر داستان نويسي« 
مرحوم دكتر ابراهيم يونســي تنها منابع موجود بود. فكر 
كردم كساني كه دوســت دارند وارد حوزه نوشتن شوند 
به منابع جديدي نيــاز دارند. نكته اي كــه از همان روز 
اول مدنظر داشــتم اين بود كه بنا را بر توليد كتاب هاي 
تئوريك نگذاريم و در عــوض تجربيات نويســنده ها را 
به صورت كاربردي بازگو كنيم؛ يعني اين كتاب ها چكيده 
عمر كساني باشد كه در اين حوزه ها كار كرده اند، نه فقط 
تئوري خام. درواقع، حاصل عمرشان باشد كه آن را به نسل 
جديد و كساني كه در شــروع راه هستند منتقل كنند. ما 
در اين مجموعه اصال سراغ كساني نرفتيم كه درباره اين 

موضوعات فقط حرف مي زنند بلكه به كســاني مراجعه 
كرديم كه خودشان اين كارها را كرده اند؛ يعني كسي كه 
خودش نمايشنامه نويس يا فيلمنامه نويس يا روزنامه نگار 
بوده است. نرفتيم سراغ كسي كه روزنامه نگاري را تدريس 
مي كند؛ رفتيم سراغ كسي كه خودش روزنامه نگار است و 
يادداشت و مقاله نوشته است. يعني تفاوت و تمايزي كه 
ما از روز اول براي اين مجموعه درنظر گرفتيم اين بود كه 
نتايج تجربيات و حاصل عمر نويســندگان هركدام از اين 
حوزه ها را با زبان ساده و به طريق كاربردي به نسل جديد 

و عالقه مندان منتقل كنيم.
وقتيمجموعهايباچنينطيفمتنوعياز
موضوعاتمنتشرميشود،برايمخاطباينسؤال
ايجادنميشودكهچطوريكنفرميتوانددرهمهاين

حوزههامسلطباشد؟
در همه موضوعاتي كه در ايــن مجموعه آمده، خودم كار 
كرده ام و تجربه دارم، چه در روزنامه نگاري و داستان نويسي 
و چه در نمايشنامه نويســي و فيلمنامه نويسي و همه اين 
حوزه ها را دوســت دارم. ببينيد! عشق داشتن به نوشتن 
بسيار مهم است. زماني كه من اين مجموعه را شروع كردم، 
تعداد كتاب هاي آموزش نوشتن در ميان كتاب هاي فارسي 
كم بود. ما عنوان مجموعه را گذاشتيم »كتاِب نوشتن«. 
بعد وقفه اي پيش آمد و مجددا كه تصميم به ادامه مجموعه 
گرفتيم، براي اينكه مخاطب زودتر متوجه موضوع كتاب 

شود، با ناشر به اين نتيجه رسيديم كه اسم اين مجموعه را 
به »چگونه مي نويسم« تغيير دهيم. بعد از آن شاهد بوديم 
كه انواع و اقسام كتاب هاي مختلف درباره نوشتن به بازار 
آمد. من سعي نكردم كه درباره 
اين حوزه ها خودم حرف بزنم 
بلكه سراغ كساني رفتم كه اين 
كارها را انجام داده اند و در آن 
حوزه تجربه دارند. اگر خودم 
مي خواســتم درباره هر كدام 
از اينها حرف بزنــم، به نوعي 
صحبت شما درســت بود كه 
چطور ممكن است در دنيايي 
كه هر روز همه چيز تخصصي 
و تخصصي تر مي شــود، يك 
نفر در مورد همه اين حوزه ها 
اظهارنظر كند؛ درحالي كه من 
سعي كرده ام منتقل كننده تجربيات كساني باشم كه در 

اين حوزه ها فعاليت كرده اند.
نوشــتندرهركدامازاينحوزههاچقدر
تمرينكردنيوآموختنياســتوچقدربهالهامو

استعدادبستگيدارد؟
به هر حال، كسي كه جنم و مقدمات نويسندگي را نداشته 
باشد، نمي تواند نويســنده موفقي شود؛ باالخره بايد مايه 
و عالقه اي وجود داشته باشد. گذشــته از اين، كسي كه 
مي نويسد، بهتر از هر كس ديگري مي داند هرچه بيشتر 
زحمت بكشــد و تمرين كند، نوشــته اش بيشتر صيقل 
مي خورد و بهتر و بهتر مي شــود. مثال خود شما به عنوان 
روزنامه نگار ممكن اســت چند روز روي يك مقاله وقت 
بگذاريد ولي وقتي حاصل كار را مي بينيد، متوجه مي شويد 
وقتي كه گذاشته ايد واقعا ثمربخش بوده است. درضمن، 
گذشته از اســتعداد يا الهام، تمرين و زحمت كشيدن و 
مطالعه كردن و باز هم تمرين كردن نقش خيلي مهمي در 

شكفتن و بهتر شدن دارد.
استقبالازمجموعهچطوربودهاست؟

اين كتاب به چاپ هاي متعددي رســيده و تشويق هاي 
همكاران و به خصوص بازخوردهاي مثبت و رضايت بخش 
خوانندگاني كه با آنها در نمايشگاه كتاب مواجه شده ام، 
به من انگيــزه زيادي داده كه ايــن مجموعه را همچنان 

ادامه دهم.
نكتهآخر؟

در تهيه اين مجموعه از ياري همكاران و دوستان مختلفي 
بهره مند بوده ام كه بدون مســاعدت آنهــا انجام اين كار 

ممكن نبود و از همه شان سپاسگزارم.

گفت وگو با كاظم رهبر درباره مجموعه آموزشي »چگونه مي نويسم«
حاصل عمر استخوان خردكرده هاي نويسندگي

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

خبر روز

خروج»طال«ازمس
مسعودمير

روزنامه نگار

حاال ديگــر مي توان با قطعيت بيشــتري اين 
فرضيــه را پذيرفت كه ســازندگان آثاري كه 
خودشــان بهتر از هر تماشــاگري مي دانند 
در اكران فيلم شــان، موفقيتي انتظارشان را 
نمي كشد كرونا و اكران آنالين به بهانه كرونا را 

دودستي چسبيده اند.
نه اشــتباه نكنيد، من و ما نه تنها مخالفتي با 
اكران آنالين فيلم ها چه در ايام كرونايي و چه 
در زمان بازگشايي مجدد سينماها نداريم بلكه 
فقط در حيرتيم از اينكه بعضي فيلمســازان 
چرا تصميم خودشــان را بــراي نمايش فيلم 
به صورت آنالين چونــان لطفي عظيم در حق 

سينمادوستان قلمداد مي كنند؟
بعد از نمايــش آن الين خروج حــاال نوبت به 
نمايش فيلم طال ساخته پرويزشهبازي رسيده 
است كه در مســير اكران آنالين عيار خود را 
پيش تماشاگران خانه نشين اين روزها محك 
بزند.ابراهيم حاتمي كيا مي دانســت كه ديگر 
اقبال عمــوم تماشــاگران را به خاطر مواضع 
سياسي فيلم هايش از دســت داده و با خروج 
آ نالين توانست تا حدودي از زير فشارها درباره 

قضاوت فيلمش در اكران سينماها نجات يابد.
پرويز شهبازي هم هرچند كارنامه قابل دفاعي 
داشــت اما با يكي، دوكار اخيرش نشــان داد 
كه ديگر آن كارگردان محبوب نفس عميق و 
عيار۱۴ نيست و با ماالريا و طال فقط مشغول 
گذران روزگار با فيلمسازي است. طال هرچند 
بازيگران خوبي دارد اما جز يك پايان آبرومند 
چيز دندان گيري ندارد و  هنگام نمايشش در 

جشنواره فجر هم خيلي ها را نااميد كرد.
طال در واقع مس بود و شهبازي هرچند توانسته 
بود رامبدجوان و محمدشايســته را به عنوان 
تهيه كننده، مجاب به همراهي با خودش كند 
اما نتوانسته بود از معدن قصه جوان هايي كه 
مي خواهند كاسبي راه بيندازند و عاشقي كنند 
و البته دالر بدزدند، اثري جذاب استخراج كند.
طال مي آيد تا اكران آنالين از ســيطره خروج، 
خارج شود ولي هنوز بايد به اين مهم فكر كرد 
كه اكران آنالين قرار اســت در تصرف مس ها 

باشد؟

شــيوع ويروس كوويد-۱9 در 
2 مــاه گذشــته باعث شــد تا يادداشت

مشكالت اقتصاد هنر برجسته تر 
شود و خود را بيشتر نشان دهد. بيش از 2 ماه 
است كه دِر سالن هاي سينما، تئاتر، موزه ها، 
گالري ها و... بسته شده؛ همين تعطيلي نشان 
داد كه بخش خصوصي و اقتصاد فرهنگ و هنر 
هنوز نتوانسته به خوبي ساماندهي شود كه در 
همين مدت همه  چيز به هم ريخته و مشكالت 
يكي پس از ديگــري خود را به شــكل هاي 
مختلف نشان مي دهد. توسعه ناموزون بخش 
هنر، توســعه اي كه برايش نقشه راهي وجود 
نداشته و ندارد. هنرمنداني كه با تحصيل در 
دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزشي وارد فضاي 
حرفه اي هنر شــده اند اما كاري براي انجام 
ندارند؛ يك ناهمگوني كه در تئاتر، ســينما، 
موسيقي و... ديده مي شود. آنها به سبب نبود 
شغل در رشته هاي مختلف باز هم وارد گردونه 
تدريس در آموزشــگاه ها و... شده و همچنان 
اين چرخــه نامــوزون را ادامــه مي دهند؛ 
توسعه اي كه حاال در آمار بيكاري هنرمندان 
به خوبــي ديــده مي شــود. تعريف نشــدن 
بخش هاي مختلف هنري به عنوان شــغل در 
وزارت كار يكي از همين مشكالت است. حاال 
كه قرار شده وزارت كار به بيكاران وام بدهد و 
از آنها حمايت مالي كنــد، اهالي هنر در اين 
ميان با وجود نداشتن عنوان شغلي چه سهمي 
خواهند داشت؟ عنوان شغلي موضوعي است 
كه سال هاي سال درباره اش صحبت شده اما 
اين صحبت ها و اعتراض ها راه به جايي نبرده 
و كسي آن را نشنيده است؛ عدم عنوان شغلي 
هنرمند در اين 2 ماه ديده شــده تا جايي كه 
وزارت ارشاد قرار است مشاغلي را به وزارت كار 
معرفي كند تا براساس مصوبه دولت به آنها وام 
ارائه شود و يا حمايت هاي مالي صورت گيرد. 
بحث ديگري كه در ايــن دوران، كمبودش 
به شدت محسوس است، نبود بودجه كافي در 
خود وزارت فرهنگ و ارشاد است. وزارتخانه اي 
كه در رديف بودجه با كمترين ها اداره شده و 

حاال كه مشــكالت زيادي دامن هنرمندان و 
بخش هاي مختلــف را گرفته اســت حتي 
نمي تواند حمايت هاي حداقلي از آنها داشته 
باشد. بودجه  حداقلي كه شــايد كرونا باعث 

شود براي افزايش آن فكري شود.
در ميان انبوه مشــكالت كه به طــور حتم با 
بازشدن در ســالن ها و ازسر گيري فعاليت ها 
مشــكالت ديگر نيز به آن اضافه مي شــود، 
راهكار هاي حمايتي موقت نيز ديده مي شود؛ 
ازجمله بخشــيدن اجاره بهاي ســالن هاي 
دولتي از ســوي دولت كه براســاس مصوبه 
هيأت وزيران؛ تمامي دستگاه هاي اجرايي و 
شهرداري هاي سراسر كشــور مجاز هستند 
نسبت به بخشودگي كامل اجاره بهاي اماكن 
واگذارشده به بخش خصوصي در طول دوره 
تعطيلي مربوط به جلوگيري از انتشار ويروس 
كرونا يــا افزايش دوره بهره برداري حســب 

شرايطي و چارچوب واگذاري اقدام كنند.
اين خبر از سوي الدن حيدري، معاون توسعه 
مديريت و منابع وزارت ارشاد در حالي عنوان 
شده كه بسياري از تماشاخانه هاي خصوصي 
نيز نگران اجاره بهاي خود هستند. اجاره هايي 
كه هر ماه با اجراي نمايش و برگزاري نمايشگاه 
و... پرداخت مي شــد و حاال سالن دارها نگران 
ورشكستگي و تعطيلي  سالن ها بعد از شروع 
فعاليت هستند. حيدري عنوان كرده: »تدوين 
سياســت هاي حمايتي از فعاالن اقتصادي و 
كسب و كارهاي فرهنگي، هنري و رسانه اي 
كه در زمره پيشتازان اجراي محدوديت هاي 
ستاد بحران كرونا با توقف فعاليت هايشان قرار 
دارد، از نخستين روزهاي بحران در دستور كار 
وزارت ارشاد قرار گرفته است و با پيگيري هاي 
وزير ارشاد، هيأت دولت بخشودگي اجاره بهاي 
فضاهاي فرهنگي و هنري واگذار شده به بخش 
خصوصي را تصويب كرده است.« به گفته اين 
معاون وزارتخانه؛ بر مبناي اين مصوبه هيأت 
دولت و به دســتور وزير ارشاد، فعاالن بخش 
غيردولتي كه مجتمع هاي فرهنگي و هنري 
را در اختيار دارند و با همه گيري بيماري كرونا 
از ادامه فعاليت شــان بازمانده اند، از پرداخت 
اجاره بهاي اسفند و فروردين ماه در سال جاري 

معاف هستند.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

نتفليكس،كيارستميپخشميكند
آرشنهاوندي

روزنامه نگار

كمپاني نتفليكس با عقد 
قــرارداد بــا كمپاني گزارش

فرانسوي  ام كي2 فيلمز 
حق پخش نســخه هاي ترميم شده 
50فيلم كالســيك از فيلمســازان 
بزرگي نظيــر عباس كيارســتمي، 
چارلي چاپلين، فرانســوا تروفو، آلن 
رنه، ديويد لينچ، امير كاســتوريكا، 
ژاك دمي، مايكل هانكه، ژاويه دالن، 
اســتيو مك كوئيــن و كريســتف 
كيشلوفسكي را به دست آورده است. 
به گــزارش ددالين، براســاس اين 
قرارداد 50فيلم منتخب و كالسيك 
از اين كارگردانان توسط نتفليكس 
عرضه و در وب سايت اين كمپاني در 
اختيار كاربران اينترنتي قرار خواهد 
گرفت. اين قــرارداد مي تواند براي 
كمپانــي  ام كي2فيلمز و فرانســه 
خوش يمن باشــد چرا كه هم اكنون 

مردم فرانسه به دليل شيوع كرونا در 
قرنطينه هســتند و محدوديت هاي 
تردد در اين كشــور نيز تــا ۱۱ ماه 
مــه2020 همچنان ادامــه خواهد 
يافت. به گزارش فيلــم واريتي، در 
چنين شــرايطي مردم فرانســه و 
بسياري از كشورها كه به دليل شيوع 
ويروس كرونا در خانه به سر مي برند 
قادر خواهند بود فيلم هاي كالسيك 
از سينماگران مطرح مورد عالقه خود 
را به صــورت آنالين از خانه تماشــا 

كنند.
فيلم واريتــي درباره ايــن قرارداد 
مي نويســد كه قــرار منعقد شــده 
ميــان  ام كي2فيلمــز و نتفليكس، 
قرارداد ويژه اي نيســت و هم اكنون 
نيز تعــدادي از فيلم هــاي منتخب 
كالســيك به صــورت آناليــن در 
پلتفرم هاي ديگر نظير آمازون پرايم 
تايم ويدئو، قابل دسترس هستند. با 
اين حال قرارداد منعقد شــده ميان  
ام كي2 فيلمز و نتفليكس، نخستين 

قراردادي اســت كه طبــق آن يك 
كمپاني مي تواند از طريق ســرويس 
اينترنتي خود 50فيلم از كارگردانان 
بزرگ ســينما را به صورت يكجا در 
دســترس كاربــران خود بگــذارد. 
پيش از اين در تعدادي از پلتفرم ها 
منتخب هاي محدودتري از فيلم هاي 
كالسيك براي كاربران قابل دسترس 
بــود. نتفليكس پخــش آنالين اين 
كالســيك ها را از 2۴آوريل2020 
بــا انتشــار 20فيلم از نســخه هاي 
ترميم شــده فيلم هاي كالســيك 
فرانســوا تروفو كارگــردان نامدار 
فرانســوي آغاز كرده است. ازجمله 
مهم ترين ايــن فيلم ها كــه در وب 
سايت نتفليكس قرار گرفته مي توان 
به فيلم هــاي ژول و ژيــم )۱962( 
۴00ضربه )۱959(، فارنهايت۴5۱ 
)۱966( و آخرين متــرو )۱980(، 

اشاره كرد.
در آرشيو كمپاني فرانسوي  ام كي2 
فيلمــز هم اكنــون 800نســخه از 

فيلم هاي كالســيك وجود دارد كه 
بيشــتر آنها ترميم شــده اند و حق 
پخش آنها در دســت ايــن كمپاني 
فرانســوي اســت. كمپاني  ام كي2 
فيلمز پــس از عقد قــراردادي در 
ســال20۱7 با مؤسســه توســعه 
فكري كودكان و جوانــان به منظور 
ترميم 20نسخه ســينمايي از فيلم 
كيارســتمي، حق پخــش و توزيع 
فيلم هاي وي را به دست آورد. خانه 
دوست كجاست؟ )۱365(، زندگي 
و ديگــر هيــچ )۱370( و مســافر 
)۱353( ازجملــه فيلم هاي مطرح 
عباس كيارســتمي هســتند كه در 
سال20۱7 توسط كمپاني فرانسوي 

 ام كي2 خريداري شدند.

فيلمتئاتربرايقرنطينه
هر شب ساعت 20 يك فيلم تئاتر ببينيد

در نخســتين شــب نمايــش فيلم 
تئاترهــاي معــروف دنيا، در ســيت 
نمــاش نــت، »جزيره گنــج« توليد 
تئاتر ملي انگلســتان پخش مي شود. 
قرار اســت ۱00فيلم تئاتــر معروف 
دنيا با زيرنويس فارســي در دسترس 

عالقه مندان قرار بگيرد.
به گزارش همشــهري، پيــش از اين 
اجراهاي آنالين در سايت نمايش نت 
پخش مي شد كه اين اجراها در مركز 
تئاتر حرفه اي ضبط مي شود، فعاليتي 
كه نتوانست مخاطبان زيادي را جذب 
كند، با اين حال قرار اســت از هشتم 
ارديبهشت ماه بهترين فيلم - تئاترها 

از اين سايت پخش شود.
 تصميم بر اين است كه فيلم تئاترهاي 
روز دنيا كــه  پيش از ايــن در فضاي 
يوتيوب وجود داشــت بــا زيرنويس 

فارسي به مخاطبان نشان داده شود.
مسئول سايت نمايش نت عنوان كرد 
با اين راهــكار، عالقه مندان با مصرف 
حجم اينترنت بســيار كمتــر و بدون 

استفاده از فيلترشكن و با بهاي 5هزار 
تومان مي توانند اين فيلم تئاترها را در 

نمايش نت تماشا كنند.
 براي ديــدن ايــن فيلم تئاترها تك 
فروشي هم خواهيم داشت و مخاطبان 
مي توانند دسترسي سهل تري به اين 
آثار داشته باشــند. اين طرح از هشتم 
ارديبهشت آغاز شده و هرشب ساعت 
20 فيلــم تئاترهــا به نمايش درآمده 
به صورت دائم در سامانه ديده مي شود. 
نخستين فيلم تئاتري كه در دسترس 
قرار خواهد گرفــت »جزيره گنج« به 
كارگرداني پلي فيندلــي و محصول 

تئاتر ملي انگلستان است.
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پرونده ای به مناسبت روز ملی شوراها

با گذشت بیش از 2دهه از عمر شوراهای شهر پس از انقالب اسالمی
 و با وجود قوانین باالدستی اما همچنان این نهادهای مردمی از اختیارات الزم برخوردار نیستند

21 سال با پارلمان های شهری

نگاه 
نخست

 21سالازعمرشوراهايشهروروستادرايرانميگذردوهنوز
اينباوردركشورايجادنشدهكهبســياريازنيازهاومشكالت
شهرهايكشور،بااهميتبهنهادهايمحليقابلرفعاست.در
حاليكهكشورهايتوسعهيافتهدنياخيليپيشتربهايننكته
رسيدهاندكههرچهتوسعهوبهسازيراازسطحمحلههادنبال
كنند،بهتربهنتيجهدلخواهميرسند.درواقعطرحها،ايدهها،
اقداماتاجراييودرنهايتنظارتهرچهازســطحپايينتردر

شــهرهاصورتبپذيرد،ماحصلكاردرستترخواهدبود.نكته
اساسيدرچنينرويكرديآناســتكهمردمخودشانبهتر
ميدانندچهچيزهاييرانيازدارندوبامداخلهگريصحيح،براي

برآوردهكردنمطالباتشانتالشميكنند.
باوجوداينوباهمهتأكيداتيكهدرقانوناساســي،بهويژهدر
فصلهفتمواصول100تا106شــدهاست،همچنانپاشنهدر
ادارهشــهرهابرتصديگريميچرخدومسئوالنردهباالگويا
حاضرنيســتنداموررابهواحدهايردهپايينبسپارند.همين
مسئلهسببشدهتابرخيازمصوباتشوراهايشهر-كهتعدادي
ازآنهاهمازدلايدههايشــهرونديوفعاليتهايپژوهشيو
خالقانهجوانانبوده-درپيچوخمبوروكراسياداريباالدستي

بماندورنگاجراييبهخودنگيرد.
گاهياوقاتدرمحافلسياسيصحبتازآنميشودكهشوراها
درگيرفسادهستنداماواقعيتچيزديگرياست؛بهعبارتديگر
فسادانجامگرفتهدرچندشورايشــهروروستابهكلتعميم
دادهشدهوشوراهايكلكشــورزيرسؤالميروند.درصورتي

كهاگرعضويتحدود130هزارنفريدرشوراهايشهرمدنظر
قرارگيرد،ديگرنميتــوانگفتكهتماميشــوراهابهخاطر
سوءاســتفادهاندكافرادي،فاسدهســتند؛افراديكهشايد

تعدادشاندرمجموعبهزير20نفربرسد.
ازسويديگرطي2سالاخير،بهجايآنكههمانندكشورهاي
توسعهيافتهجهان،بســترهايالزمبرايفعاليتشوراهاايجاد
شدهوفرايندهابهبوديابد،فشارهابرشوراهاافزودهشدهاست؛تا
جاييكهمرتضيالويري،رئيسشورايعالياستانهادرتذكري
گفتهاست:»علتبسياريازشــكايتهاازاعضايشورايشهر
درطول2سالاخير،تسويهحسابسياسيبهحسابميآيد.«
صحبتازتسويهحسابسياسيازآنحيثمطرحميشودكهدر
انتخاباتارديبهشت96،اغلبكرسيهايشوراهاراطيفهاي
نزديكبهاصالحطلبــانگرفتند.بههميندليل،شــوراهاي
شهرهایبزرگبهويژهتهران،يزدواصفهانتحتفشارهاييقرار

گرفتهاندتاخلليدركارشانايجادشود.
البتهاينكهشــوراهاپسازانقالباسالميهميشهموردتوجه

جدينبودهاند،بهجناحاصولگراييواصالحطلبيارتباطپيدا
نميكند.درواقعدرهمهادوارشــوراهااينمسئلهموردتذكر
بودهاستكهچراطبققانوناساسيومطالعاتصورتگرفته،
دولتهابرايواگذارياموربهمديريتشــهري،دستبهكار
نميشوندوانگارواهمهدارند.ايندرحالياستكهازيكسو
دستكشيدنازتصديگري،همسيستمهاراچابكميكند
وهمكاهشهزينههارادرپــيدارد.موازيكاريهاييكهدر
شــهرهاازســويارگانهاونهادهايگوناگونانجامميشود،
هزينهادارهشهرراباالميبرد.ازطرفي،انبوهيازموضوعاترابر
سردولتهاآوارميكند.نكتهمهماينكهدولتومجلسدرقامت
اجراوقانونگذاريكالنبايدبهمسائلورودپيداكنندومديريت
اموراجراييدرسطحشهرومحلهرابهافراديواگذاركنندكه
بهمردمنزديكترهســتند؛ازجملهاموربهداشتي،آموزشيو
خدماتيمثلآب،برق،گاز،مخابــراتو....صدالبتهكهچنين
صحبتيتاكنونآنقدرتكرارشدهكهحاالدرآستانهروزشوراها
مقداريكليشهايوتكراريبهشمارميروداماواقعيتياست

كههميشهموردغفلتقرارگرفتهوبهنوعيلوثشدهاست.
باهمهاينها،مديريتشهريفعليبرايواگذاريهرچهبيشتر
اموربهدستخودمردمتالشهايبســياريداشتهاست.در
دورههايپيشيننيزســعيبرهمينبودهاماهميشهكاردر
جاهاييبهبنبستخوردهاست.برگزاريانتخاباتشوراياريها
ومشــخصكردنمديرانمحله،برپاييخانههايسالمتو
دوامدرســطح352محلهتهران،انتخابشهردارمدرسهدر
440مدرســهپايتخت،راهاندازيفضاهــايعموميمختص
بانوانبرايكارآفرينيوتوليداتخانگيواستفادهازظرفيت
معتمدانمحلهبخشيازاينتالشهابهحسابميآيدكهنتايج
مثبتيهمداشتهاند.نمونهاشتوليدمحصوالتبهداشتيمانند
ماسكبامجوزوزارتبهداشتدرچندمنطقهتهراندرراستاي
مقابلهباكرونابابهكارگيريافراديكهاخيراشــغلخودرااز
دستدادهاند،است.بنابرايندريككالمميتوانگفت»امور
رابهدستمردمبايدسپرد«؛مســئلهايكهدرگروحمايتاز

شوراهاقراردارد.

كارها را به دست مردم 
بايد سپرد 

حامدفوقاني
دبيرگروهشهر



نیازمنــد كمك دولــت و تخصیص بخشــی از منابع 
مربوط به مقابله با كرونا به مدیریت شهری است زیرا 
هزینه های چندده هزار میلیاردی شهرداری در شرایط 
فعلی قابل تحقق نیســت و بدیهی است كه اخالل در 
مدیریت شهری پایتخت می تواند برای تمامی كشور 

تبعاتی را به همراه داشته باشد.

به عملكرد شورای پنجم تا اینجا از 20چه 
نمره ای می دهید؟

با وجود مشكالت فراوان شــورا و مدیریت پنجم كه 
بخش مهمــی از آن به واســطه شــرایط تحمیلی از 
نهادهای بیرون از شــورا نظیر مجلس و دولت بوده، 
همچنین شرایط و مقتضیات اقتصادی این سال های 
كشور، به شورای پنجم نمره قبولی می دهم و به گمانم 
شورا متناســب با امكانات و اختیارات موجود بسیار 

موفق بوده است.

 در قالب یك شــهروند چه انتظاری از 
مدیریت شهری دارید و اولویت تهران چیست؟

به نظر می رســد شــهرداری تهران باید در دریافت و 
استفاده از تسهیالت بانكی قوی  تر ظاهر شود. همچنین 
توجه بیشتر به مســائل مربوط به ناوگان حمل ونقل 
عمومی و مترو و افزایش دریافت سهم دولت در توسعه 
این ناوگان خواســته صحیحی اســت كه شهروندان 
تهرانی از شهردار و شهرداری دارند،  به  خصوص باتوجه 
به حضور شهردار محترم در جلسات هیأت دولت توقع 
می رود ایشــان با قدرت بیشــتری در زمینه رساندن 
صدای شــهروندان و مطالبات بحق ایشان به رئیس و 

اعضای قوه مجریه اقدام كنند.

طرز صحبت  كردنش دلخواه هر خبرنگار مكتوبی اســت. آن
قدر آرام صحبــت می كند كه همزمان می تــوان هرچه را كه 
می گوید تایپ كرد؛ بدون هیچ كم و كاستی. او وقتی در جایگاه 
هیأت  رئیسه شورا، ریاست جلسات را برعهده می گیرد همین قدر آرام و شمرده صحبت می كند و جلسه را 
اداره. شاید این خصلت او ناشی از تجربه كاری اش در زمینه وكالت باشد. سیدابراهیم امینی، عضو كمیسیون 
نظارت و حقوقی شورا هم هست و با تجربه حقوقی اش سعی می كند تا چارچوب های كاری پارلمان شهری را 
مشخص كند. میكروفن امینی در جلسات علنی شورا خیلی كم روشن می شود و او بیشتر برای آنكه اعالم 
كند كدام بخش از یك طرح یا لوایح یا پیشنهاد ارائه شده با حدود اختیارات شورا و قوانین موجود كشور 
در تضاد است، به بیان مواردی  می پردازد. نایب رئیس شورای شــهر تهران یكی از مهم ترین برنامه هایی 
كه پیگیری كرده، تشكیل كمیته حقوق شهروندی بوده است. امینی این كمیته را چنین تعریف می كند: 
»كمیسیون نظارت و حقوقی هدفش این بوده تا دوشادوش دستگاه  اجرایی كشور، با تشكیل كمیته حقوق 
شهروندی به عنوان كمیته ای مستقل ذیل این كمیســیون، در جهت پیشبرد و تحقق حقوق شهروندی 
در حوزه اختیارات خود اقدام كند«. البته همگان می دانیم كه در ایران، حقوق شهروندی هنوز به مفهوم 
واقعی كلمه تحقق نیفتاده و هزاران دلیل برای این مسئله مطرح است؛ از عدم آگاهی درباره مفهوم حقوق  
شهروندی، نبود آموزش پایه ای در این رابطه تا شــاید فقدان قوانین برای حمایت از این مهم. با این حال 
نایب رئیس شورای شهر تهران معتقد است كه اگر ورود به موضوع صورت نگیرد، همچنان بسیاری از مسائل 
دیگر بدون حل باقی می ماند و حكمروایی شهری محقق نمی شود. امینی از تعامل شورا و دولت برای این 
منظور خبر می دهد و امیدوار است كه در پایان سال1400 اقدامات مثبتی در این باره رخ دهد. صدالبته كه تا 
سرمنزل مقصود راه بسیار مانده است. به هرترتیب سالروز تشكیل شوراها بهانه ای شد تا سراغ نایب رئیس 
شورای شهر تهران برویم و با او از دستاوردهای شــورای پنجم، مشكالت موجود و چشم انداز سال آینده 
گفت وگو كنیم. او استاد دانشگاه، حقوق دان و وكیل است و سابقه نمایندگی در مجلس ششم شورای اسالمی 

را نیز در كارنامه دارد. گفت وگوی ما با سیدابراهیم امینی را در ادامه می خوانید.

سالی كه گذشت )سال شورایی( چقدر 
برای شما سخت و دشوار بود و با همه مشكالت چه 

دستاوردهایي در شورا داشتید؟
 سال گذشته سال ثبات در مدیریت شهری تهران پس 
از تغییر چندین باره و اجباری شهردار بود. بنابراین در 
دوره تثبیت، شاهد تغییرات متعدد در مدیران رده باال 
و میانی شهرداری بودیم كه همین مسئله تا حدودی 
عملیاتی  كردن مصوبات شورا را با سختی مواجه كرد. 
ازطرفی دیگر، در این سال شاهد تالش های متعددی 
از سوی قوای مجریه و مقننه برای محدود كردن شورا 
و شــهرداری ها بودیم به نحوی كــه درصورت تحقق 
این كوشش ها اســتقالل مالی شهرداری ها به ویژه در 
كالنشــهرهایی نظیر تهران با مخاطرات جدی مواجه 
می شــد. بخش مهمی از این مخاطرات را می توان در 
تالش دیگر نهادها برای دســت  یافتن به ذخایر مالی 
و منابع درآمدی شهرداری ها و خروج از بحران فعلی 
مالی دانست. به همین دلیل شورا، مجموعه مدیریت 
شهری تهران و شورای عالی استان ها سال سختی را در 
ارتباط با پارلمان و قوه مجریه پشت سر گذاشتند و تا 
حد زیادی در كنارزدن تهدیدات موفق بودند. مشكالت 
اقتصادی شــهرداری، بدهی های كالن و مشــكالت 
دریافت اعتبار از بانك ها و مؤسسات مالی كه به واسطه 
بدهی های انباشته مدیریت شهری نزد این مؤسسات 

ایجاد شده بود، در كنار تغییر تفكر مدیریتی در شورا و 
شهرداری، منجر به روی  آوردن شهرداری به افزایش 
درآمدهای پایــدار و كاهش تكیه بــر دیگر درآمدها 
ازجمله شهرفروشــی بود. چنین تغییر رویكردی در 
سیستمی كه به صورت سنتی درگیر درآمدهای ناپایدار 
و موقت است به خودی خود چالشــی مهم محسوب 
می شود كه خوشــبختانه تاكنون نتایج رضایت بخشی 
داشته است. اما درخصوص دستاوردها باید گفت تداوم 
روند شفافیت و بستن منافذ فساد اقتصادی، منجر به 
كاهش محسوس فساد در بدنه شهرداری و همچنین 
كاهش بوروكراســی های اداری در این مجموعه شده 
است كه درنظرسنجی  و پایش های صورت گرفته نیز 
رضایت نسبی مردمی را در پی داشته است. همچنین 
افزایش درآمدهای پایدار شهری و تالش جهت هرچه 
زیست پذیرتر كردن شهر و حركت به سمت دیجیتال 
كردن فرایندها در این دوره و سال اخیر ازجمله دیگر 

نقاط قوت مدیریت شهری به زعم اینجانب بوده اند.

چشم انداز شورای پنجم برای سال  بعد، 
با توجه به نزدیك  شــدن پایان دوره كاری شورا 

چیست؟
از ابتــداي در دوره پنجــم شــورا تاكنــون اقدامات 
زیرساختی مناسبی در زمینه رفع كاستی ها و خألهای 

قانونی و مدیریتی انجام شده و شورا در تعامل مناسبی 
با مدیریت شهری در مسیر وضع مصوبات، برنامه سوم 
توســعه و همچنین بودجه ســاالنه قرار داشته است. 
از ســال98 در كنار اقدامات نرم افزاری، فعالیت های 
عمرانی نیز شــدت گرفته  اســت. بنابراین به موازات 
مبارزه برای سالم سازی هرچه بیشتر و بهبود شرایط 
در مجموعه مدیریت شــهری، الزم است فعالیت های 
مجموعه شهرداری در دو عرصه عمرانی و حمل ونقل 
عمومی و كاهش ترافیك شــتاب بیشــتری بگیرد تا 
شاهد عملیاتی  شدن مصوبات شورا و تأثیر مستقیم آن 
بر زندگی عموم مردم باشیم؛ اگرچه الزم است مدیریت 
شهری در زمینه هایی نظیر ترافیك و آلودگی هوا كه 
دستگاه های دیگری نیز دخیل هستند، اطالع رسانی 
بهتری داشته باشــد تا همه انتظارات در این عرصه ها 

متوجه شورا و شهرداری نباشد.

 بحران ایجادشــده كرونا تا چه اندازه 
روی كار شورا تأثیر گذاشته و چقدر باعث تغییر در 

تصمیمات  شده است؟
شورا و شهرداری تهران وظیفه خود می دانند كه در این 
دوران سخت مردم را تنها نگذارند و با وجود فشارهای 

شــدید مالی نه تنها بــه وظایف خــود در حوزه هایی 
نظیر حمل ونقل عمومی و بهشــت زهرا عمل كردند 
كه در زمینه ضد عفونی كردن معابر توســط سازمان 
آتش نشانی، پایش و درمان بیماران در مراكز درمانی 
مدیریت شهری )شركت شهر ســالم(، اطالع رسانی 
و فرهنگسازی عمومی به وســیله معاونت فرهنگی و 
سازمان زیباسازی، ارائه خدمات شبانه روزی و تنظیم 
بازار توسط شعبه های فروشگاه های شهروند و میادین 
میوه و تره بار و... تمام توان خــود را به كار گرفتند. در 
این میان شورای پنجم نیز جلسات متعددی به صورت 
مجازی و حضــوری و در مواردی با حضــور مدیران 
شــهری و كشــوری برگزار و مصوبات مهمی در این 
زمینه وضع كرد. مصوبات به  موقع شورا شرایط را برای 
اقدامات فوری و متناســب مدیریت شهری در جهت 
مقابله با ویروس كرونــا فراهم كرد. اما طبیعتاً كاهش 
محسوس درآمدهای مدیریت شهری در این دوماه كه 
به نظر می رسد در ادامه فصل بهار نیز ادامه داشته باشد 
و دست كم به فصل تابستان نیز سرایت كند، ماه های 
طالیی كسب درآمد مدیریت شهری را با چالش های 
جدی روبه رو كرده است. با این تفاسیر تداوم فعالیت 
مدیریت شهری و خدمت  رسانی مناسب به شهروندان 
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شورا

شورای شهر تهران پس از تصویب بودجه ســال99 می خواست كه نفس راحتی در آخرین روزهای 
سال98 بكشد و آماده اقداماتی جدی برای پیشبرد اهداف خود در زمینه چگونگی تامین منابع الزم 
شــود كه كرونا همه  چیز را تغییر داد، آن هم در روزگاری كه مدیریت شهری بار بدهی های سنگین 
سال های نه چندان دورتر را به دوش می كشــد و برای تعریف پروژه های جدید و اتمام پروژه های 
نیمه كاره نیازمند تزریق اعتبارات قابل توجه اســت. اما پاندمی یك بیماری نوظهور سبب شد كه 
برنامه ها تا حدودی تغییر كند، چراكه همه فكرها، اندیشه ها و نگاه ها به سمت حل بحران شكل گرفته 
معطوف شد. به هرحال بحرانی در ابعاد جهانی از راه رسیده و درآمدهای شهرداری را به شدت كاهش 
داده و روی سبك زندگی شهروندان تاثیر گذاشته است. اما مگر می شود یك روز، 7هزار تن پسماند 
تولیدی روزانه در تهران را بی خیال شد یا وقتی كه مردم می خواهند سر كار بروند از ورودشان به مترو 
و اتوبوس جلوگیری كرد؟ به عبارتی چرخ شهر باید بچرخد، چراكه زندگی جریان دارد. با وجود این، 
كار بسیار سخت شده است و مدیریت شهری به عنوان یكی از نهادهای اصلی در خط مقدم مبارزه 
با كرونا باید از تمام توانش بهره ببرد. این موضوع تا حــدی ابهامات فراوانی را درباره آینده تهران 
ایجاد می كند. به هر ترتیب پاسخ این سؤال كه با توجه به كاهش درآمدهای شهر و افزایش هزینه ها، 
سرنوشت پایتخت چه می شود، مهم  است اما در عین حال روشن به نظر نمي رسد. در مورد پایتخت 
ایران، بحران كرونا درست زمانی رخ داده كه پس از سال ها قرار بود بودجه شهر با درصد زیادی نسبت 
به 2سال پیش تر، افزایش چشمگیری داشته باشد. در این میان، محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس 
شورای شهر تهران، به آینده امیدوار است و می گوید كه باید به مردم امید توأم با احتیاط و عقالنیت 
داد. او به عنوان رئیس مهم ترین پارلمان شهری كشــور، بر لزوم حمایت از مدیریت شهری تاكید 
می كند و می گوید شهرهایی در آینده موفق خواهند شد كه از یك سو شوراهای قوی دارند و از سوی 
دیگر تاب آور و هوشمند هستند. با محسن هاشمی به مناسبت روز ملی شوراها گفت وگو كرده ایم كه 

بخش نخست آن روز یكشنبه هفته جاری به چاپ رسید و بخش دوم را در ادامه می خوانید.

رویكرد شما در زمینه اطالع رسانی 
همیشه روشن بوده؛ حتی درباره نتایج جلسات 
هم اندیشی. بهتر نیست آقای حناچی، شهردار، 
هم درباره برخی مســائل و موضوعات شخصا 
اطالع رسانی كند؟ گزارش های شهردار بهتر 

نیست در صحن شورا و كمی شفاف تر باشد؟
باید بپذیریم كه هر مدیری ســبك و رفتار خاص 
خود را دارد و روش عملكرد شهردار محترم هم بنا 
به صالحدید خود ایشان است و نباید توقع داشت 
كه همه یكســان عمل كنند. البته معضالت امروز 
شهرداری جدای از مســائل كلی كشور نیست و 
تحریم ها، تورم ركودی و كرونــا همه بخش ها را 
تحت تأثیر قرار داده است و بسیاری از این معضالت 
با اطالع رســانی و فعالیت رسانه ای حل نمی شوند 
بلكه نیاز به پیگیری ویژه وجسارت در تصمیم گیری 

دارند.

 دوره پنجم شورای شهر تهران آیا 
مصوباتی داشته كه تا كنون اجرایی نشده یا 
اینكه موضوعاتی وجــود دارد كه قرار بوده 
شــهرداری آنها را در قالب الیحه به شورا 
بیاورد اما )به هر دلیلی( هنوز به شورا نرسیده 

است؟ 
بله، از این موارد همیشه در شورا وجود دارد. بخشی 
از مصوبات اجرا نمی شوند و بخشی از الزاماتی كه 
شورا برای ارائه الیحه ای در موضوعی خاص برای 
شــهرداری تصویب می كند، در زمان مقرر انجام 
نمی شــود. وظیفه معاونت مصوبات شورا، پایش 
و پیگیری این الزامات اســت تا از طریق معاونت 
برنامه ریزی شــهرداری، لوایح الزم به شــورا ارائه 
شــود، البته در این دوره 15مصوبه مربوط به الزام 
شهرداری به ارائه طرح مصوب شده است كه همه 

آنها هرچند با تاخیر 2 تا 16ماهه ارائه شدند.

با توجــه به بحران كرونــا و كاهش 
درآمدهای شهر، شــورا چه تمهیداتی را برای 
عبور از این بحران درنظر دارد؟ به ویژه در زمینه 
بودجه قرار نیست تغییراتی در بخش هایی از 

بودجه سال99 اعمال شود؟
با توجه به شــرایط ویژه كشــور، قطعــا بودجه 
سال1399 نیاز به بازنگری و تغییر خواهد داشت، 
چرا كه منابع شــهرداری از 2بُعد دچار تغییر شده 
است؛ بُعد نخســت به دلیل شــیوع پاندمی كرونا 
و شرایط فوق العاده حاكم بركشــور فعالیت های 
اقتصادی، به خصوص در حوزه ســاختمان با ركود 
مواجه شــده و فرایند اخذ پروانه و مجوز نوسازی 
كه بخش قابل توجهی از درآمدهای شــهرداری را 
ایجاد می كند، بسیار راكد و كند شده است و بخش 
وصول عوارض و درآمدهای پایدار هم با مهلتی كه 
به شهروندان داده شده، پرداخت عوارض با تاخیر 

و اختالل همراه خواهد بود.
 بُعد دوم تصمیماتی است كه توسط دولت و ستاد 
ملی كرونا تصویب شده و در فعالیت و درآمدهای 
مدیریت شــهری مؤثر است. مســائلی مانند لغو 
طرح ترافیك، فعالیت سیستم حمل ونقل عمومی 
یا افزایــش حقوق و دســتمزد در كنــار افزایش 
هزینه های ناشــی از فعالیت های مبارزه با كرونا، 
مثــل ضدعفونی كردن فضاهای شــهری، معابر و 
سیستم حمل ونقل عمومی موجب ایجاد كسری 
بودجه 50درصدی برای شهرداری شده است كه 
انتظار داریم از محل كمك ها وتســهیالت مصوب 
هیأت وزیران بــرای مبارزه با كرونــا، این كاهش 

منابع جبران شود.

 ارزیابی تان از چشم انداز یك سال 
باقیمانده دوره پنجم شــورای شــهر تهران 
چیست؟ انتظاراتی كه مردم در این سال ها از 
مدیریت شهری داشتند و هنوز اجرایی نشده، 
در این یك ســال باقیمانده چقدر در اولویت 

قرار دارد؟ 
شورا در بُعد قانون گذاری وظیفه خود را انجام داده 
اســت، اما در مرحله اجرا، بخش های قابل توجهی 

از انتظارات برآورده نشــده اســت؛ به خصوص در 
مورد توســعه سیســتم حمل ونقل عمومی كه از 
اولویت های این دوره شورا بود، اما در اجرا شهرداری 
نتوانست برنامه را محقق كند. شاید به دلیل شرایط 
خاص كشور، نتوان در بخش های عمرانی و اجرایی 
تحول فوق العاده ای ایجاد كرد، اما شــورای پنجم 
درنظر دارد راهبــرد جدیدی نســبت به اصالح 
بنیادین ســاختار تامین مالی و مالكیت شركت ها 
و سازمان های وابسته به شهرداری را اجرا كند كه 
براساس آن با اصالح ساختار مالكیت این شركت ها 
و ســازمان ها و تبدیل به ســهامی عام شدن آنها، 
بخشی از مالكیت این بخش ها به بازار سرمایه عرضه 
خواهد شد. طبیعتا نتیجه، اصالح و بهبود عملكرد، 
شفافیت و تامین منابع مالی برای مدیریت شهری 

خواهد بود.

شــما به عنوان یك شــهروند چه 
انتظاری از مدیریت شهری دارید؟

انتظار من به عنوان یك شــهروند، انجام وظایف 
اولویت دار مدیریت شــهری توســط شهرداری 
اســت. بعضی از فعالیت های مدیریت شــهری 
متولیان دیگری نیز دارد ماننــد حوزه فرهنگی 
و اجتماعی كه اصوال ما با ترافیك دســتگاه های 
موازی مواجه هســتیم یا حتی در حوزه نوسازی 
بافت های فرســوده كه دولت هم وظیفه و نقش 
دارد. اما بخشی از فعالیت های مدیریت شهری، 
انحصارا به شهرداری واگذار شــده است؛ مانند 
حوزه خدمات شهری كه شامل نظافت، پسماند 
و بوستان هاست، یا حوزه حمل ونقل عمومی كه 
مترو و اتوبوسرانی جزو وظایف اصلی شهرداری 
است. انتظار شــهروندان از مدیریت شهری این 
است كه در این فعالیت ها كه اولویت شهر و تنها 
دستگاه مسئول، شهرداری است، شاهد اهتمام 
و جدیت و پیگیری بیشــتری از سوی مسئوالن 
مدیریت شهری باشند، به خصوص كه معضالت 
اصلی شهری مانند آلودگی هوا و ترافیك نیز در 
این حوزه هست و بدون اقدامات زیربنایی امكان 

رفع آنها ممكن نیست.

گفت وگو با محسن هاشمی رفسنجانی؛ رئیس شورای شهر تهران

پریسا امیرقاسم خانی
خبر نگار

راهبرد جديدی برای تأمين مالی شهرداری داريم

تغييرتفكر،چالشايجادميكند
سید ابراهیم امینی، رئیس كمیسیون نظارت و حقوقی شورا :كرونا كسب درآمد مدیریت شهری را تا تابستان با موانع جدی روبه رو می كند 

به جامعه مدنی مطالبه گر و كنشگر نیاز داریم
شورای شهر كه برآمده از آرای مستقیم 
مردم اســت و قدرت و وجاهت قانونی 
خــود را از رأی مردم  كــه به نوعی به مثابه 
قراردادی اجتماعی و میثاق میان شهروندان و 
منتخبان شان است  گرفته، به خوبی آگاه است 
كه تصور رشــد و اعتالی حقوق شهروندی 
باتوجه به نقش انكارناپذیر حكومت ها و بدون 
درنظرگرفتن جایگاه این نهــاد قدرتمند در 
برقراری حقوق شهروندان، عملی و امكان پذیر 
نیســت و شــهرداری به عنوان نهاد عمومی 
غیردولتی، در عمل از نقــش حاكمیتی نیز 
برخوردار است از این جهت و با درنظر گرفتن 
دامنه فعالیت های این نهاد، می تواند نقشــی 
پررنگ در تحقق حقوق شهروندان به ویژه در 
حقوق شهری داشته باشد؛ بنابراین نسبت به 

ایجاد كمیته حقوق شهروندی اقدام كرد.
 برخالف قوه مجریه كه به واســطه عدم امكان 
وضع قانون و همچنیــن دارا نبودن ابزارهای 
نظارتی كافی بر قوا و دســتگاه های خارج از 
محدوده اختیارات خود، از امكان ابتكار عمل 
تام و كامل در مســیر اجرایی كردن منشور 
برخوردار نیســت، شــورای شــهر باتوجه 
به تجمیع توأمان 2 امــكان قانونگذاری در 
حوزه شهری و همچنین نظارت بر شهرداری، 
دارای امكانی دوچندان برای گام برداشــتن 
در راه حقوق شهروندی و تالش به منظور الزام 
شهرداری به بسترسازی هرچه مناسب تر در 
جهت افزایش استانداردهای زیست شهری و 

افزایش كیفیت زندگی شهروندان است.
از آنجا كه گام  نهادن در مســیر تحقق حقوق 
شهروندی همواره نیازمند درنظر گرفتن برخی 
اولویت ها برای تأمین هرچــه بهتر عدالت و 
برابری شــهروندان در دسترسی به امكانات 
شهری است و دســت یازیدن به انتخاب های 
صحیح نیز مالزمت با آگاهی از نیازمندی های 
شهروندان و كاســتی های امكانات و  بسترها 
دارد، بنابراین در كنــار حكومت كه مجری 
اصلی حقوق شهروندی است و باید دارای عزم 
و اراده ای راسخ برای برداشتن گام های استوار 
در مسیر احقاق حقوق عامه باشد، نیاز به وجود 
جامعه مدنی مطالبه گر و كنشگر نیز به شدت 
حس می شود تا ضمن بیان و انتقال دغدغه ها و 
كاستی های حقوق شهروندی و موارد نقض این 
حقوق در حوزه شهرداری و شورا، یاری رسان 
كمیته حقوق شهروندی و كمیسیون نظارت 
و حقوقی جهت اعمال ابعاد نظارتی اختیارات 
خود باشند تا بتوانند موجد اراده در مجریان 
حقوق شــهروندی بوده و آنگاه كه با خألهای 
قانونی روبه رو می شــوند نیز به عنوان بازوی 
قانونگذاری شهرداری با ارائه طرحی به شورای 
شهر به منظورتصویب، گام عملی دیگری برای 

احقاق حقوق شهروندی بردارند.

 كسری بودجه 
50درصدی برای 

شهرداری
 مسائلی مانند لغو 

طرح ترافیك، 
فعالیت سیستم 

حمل ونقل عمومی 
یا افزایش حقوق 

و دستمزد در كنار 
افزایش هزینه های 

ناشی از فعالیت های 
مبارزه با كرونا، مثل 

ضدعفونی كردن 
فضاهای شهری، 
معابر و سیستم 

حمل ونقل عمومی 
موجب ایجاد كسری 

بودجه 50درصدی 
برای شهرداری شده 
است كه انتظار داریم 

از محل كمك ها 
وتسهیالت مصوب 
هیأت وزیران برای 
مبارزه با كرونا، این 

كاهش منابع جبران 
شود



بانوان؛ نقطه قوت پیشــبرد اهداف 
مدیریت محله ای

 

نهم اردیبهشت ماه هر سال در 
تقویم رسمی كشورمان به عنوان 
روز شــوراها نامگذاری شــده 
و گرامی  داشته می شــود. شورا 
یك اصل عقلی است كه كتاب 
و سنت نیز بر آن صحه گذاشته 

است؛ به عنوان مثال آیه 38سوره شوری نیز به این مهم اشاره 
اله َو أَْمُرُهْم ُشوری  ِِّهْم َو أَقاُموا الصَّ می كند)َو الَّذیَن اْسَتجابُوا لَِرب
بَیَنُهْم َو ِمّمــا َرَزْقناُهْم یْنِفُقوَن(. این آیــه تأكید بر این دارد 
كه برای اداره دولت اسالمی مشــاركت مردم )زنان و مردان 
دوشادوش یكدیگر( در اداره امورجامعه و شوراها امری مهم 
است، به طوری كه شورا ســتون فقرات نظام سیاسی اسالم 
محسوب می شود. با توجه به اهمیت موضوع باید اذعان داشت 
آنچه امروزه مدیریت شهری به آن نیازمند است آگاهی از سر 
ایمان و یقین است. اعتماد به حضور زنان می تواند دریچه های 
شادابی، نشاط و نظم را به روی كالنشهری چون تهران بازكند 
و محالت می تواند سرآغاز ایجاد این اطمینان باشد. حضور 
موفق زنان در كشوری چون ایران از دیرباز بر هیچ ایرانی ای 
پوشیده نیست، از حضوردر جبهه و جنگ تا حضور در مدارج 
عالی تحصیلی و شغلی. زنان 49درصد از جمعیت كل كشور را 
تشكیل می دهند و این آمار می تواند برای برنامه ریزان محلی 
نقطه قوتی باشد تا با اســتفاده از این نیروی بالقوه مدیریت 
محلی را از پایین به باال با تكیه بر مدیریت زنان استوار سازند 
تا از نتاج مطلوب آن بهره مند شــوند. زنان نقش اساسی در 

پیوستگی اجتماعی محالت دارند.
 آمار و ارقام نشان می دهد پس از انقالب در دولت 4۲۰ زن 
حضور داشته اند كه تنها تعداد كمی به پست اجرایی دست 
یافته و از میان حدود ۲۱۶وزیر تنها یك زن )وزیر بهداشت( 
تاكنون به ســمت وزارت رسیده اســت. در شورایاری های 
شهر تهران نیز ۱۱ درصد شورایاران تهرانی را زنان تشكیل 
می دهند و عضو شــورایاری محالت بوده اند كه این میزان 
بسیار ناچیز بوده و لزوم حضور هرچه پر رنگ تر زنان احساس 
می شود. باید یقین داشــت باور به عقاید جنسیتی در قرن 
حاضر امری منسوخ به شمار می آید و حضور موفق شهرداران 
و همینطور شورایاران زن در ایران به ویژه در تهران می تواند 
گواهی بر این مطلب باشد. شــورایاران محالت می توانند 
به عنوان كانونی امن برای ارتباط هرچه بهتر مدیران شهری 
با شهروندان به شمار آیند كه همكاری و ارتباط فی مابین این 
دو می تواند منجر به توسعه محالت شود. حضور موفق زنان 
در شورایاری ها می تواند عامل مهمی بر حسن اجرای قوانین 
در شهر نیز به شــمار آید. باید اذعان داشت تحقق عدالت 
اجتماعی نیازمند مشاركت گسترده زنان تهرانی برای حل 
مسائل در شورایاری هاست و تحقق آن بدون شك می تواند 
فرصت برابر برای دستیابی به توســعه پایدار محلی باشد. 
واقعیت این اســت كه بنا به طبیعت یا تربیت، گاهی برخی 
ویژگی ها در زنان بســیار پررنگ تر از مــردان بوده و هوش 
احساسی در زنان بیشتر از مردان است. زنان قدرت فهم، توان 
مدیریتی و ذوق هنری خوبی دارند كه در برخی از عرصه ها 
حتی از مردان هم باالتر است و می توان از این موهبت برای 
دستیابی هرچه بیشــتر به اهداف بهره برد. تأكید دولت تا 
به امروز بر جوان گرایی و ارائه فرصــت به زنان بوده تا موانع 
متعدد پیشرفت از میان برداشته شده و شرایط توانمند سازی  
هرچه بیشتر این قشر فراهم شود. هرچند كه توانمند سازی  
زنان باید از خانواده و محله آغاز شود و شاهد گسترش آن در 
عرصه های مدیریتی باالتر بود. حضور زنان، شهر را از مدیریت 
تك بُعدی رها می كند و فرصت می دهد تا شــهر نفسی تازه 
كند و ظرافت، دانش و نگرش نُو را به تماشا بگذارد و از طریق 
ارتباط مؤثر بتواند مدیریت كارآمدی جلوه گر سازد و با ارتباط 
با ســطوح مدیریتی باالتر به رفع مسائل و مشكالت محلی 
كمك شایانی كند. تاكنون از ظرفیت ها و پتانسیل های زنان 
در مدیریت محلی كمتر استفاده شده و دگرگونی و تحول در 
ساختار مدیریتی بانوان در محالت به كندی انجام شده است 
كه این خود گواه از دست دادن فرصت و مهارت و توانمندی 
این قشر توانمند به شمار می آید. بر این اساس امروزه لزوم 
حضور پررنگ تر بانوان بیش از پیش در اداره محالت و نظارت 

بر اجرای امور احساس می شود.

 زهرا نژادبهرام یكی از سه عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران است. او از 
ابتدای تشكیل دوره پنجم شورا این پست را در اختیار دارد و معتقد است كه 
احتماال اعضای شورا با حضورش در هیأت رئیسه موافق بوده اند كه تا امروز در 
این جایگاه باقی مانده است. محسن هاشمی رفسنجانی و بهاره آروین، دو عضو دیگر هیأت رئیسه هستند كه البته هاشمی 
ریاست شورای شهر را به عهده دارد. نژادبهرام عالوه بر این، عضو كمیسیون معماری و شهرسازی است و همچنین رئیس 
كمیته شهرسازی شورای شهر. او در قامت فعال در حوزه زنان تالش های بسیاری در شورای شهر و شهرداری تهران انجام 
داده است. دغدغه های بسیاری در مورد زنان دارد و در این گفت وگو عالوه بر این موضوع به مناسبت فرارسیدن روز شورا 
از سختی های حضور در هیأت رئیسه شورا، شهرســازی، معماری و... صحبت كرده است. نژادبهرام بر این باور است كه 
انجام وظیفه همزمان به عنوان عضو شورای شهر و همچنین عضو هیأت رئیسه در صحن شورا جزو كارهای سختی است 
كه به عهده دارد؛ اینكه چه زمان باید در قامت عضو شورا صحبت كند و چه موقع در قامت یك عضو هیأت رئیسه. او سال 
گذشته یكی از 11عضو شورای شهر بود كه نسبت به تخریب خانه هایی با معماری معاصر در شهر تهران واكنش نشان داد. 
عضو شورای شهر معتقد است كه این خانه ها ارزشمند هستند و نیاز به حفاظت دارند. برای همین، طرح الزام شهرداری 
تهران به ارائه الیحه حفاظت از میراث معماری شهر تهران آماده شد تا اجازه تخریب به برخی خانه هایی كه جزو میراث 

فرهنگی نیستند، اما خانه هایی ارزشمند محسوب می شوند داده نشود.

 خانم نژادبهرام، شما برای سومین سال متوالی 
به عنوان یكی از اعضای هیأت  رئیســه در شــورای شهر 
تهران حضور پیدا می كنید. فعالیــت در  این جایگاه چه 

سختی هایی دارد؟ 
در هیأت رئیسه شما همزمان باید هم مسئولیت عضوبودن در 
شورا را اجرا كنید و هم مســئولیت عضو هیأت رئیسه بودن را. 
به خصوص در زمان برگزاری صحن علنی عالوه بر اینكه  باید 
دیدگاه خودتان را درباره مســائل مختلف داشته باشید، باید 
اصول و قواعد اداره جلســه  را هم رعایت كنید. این مهم ترین 
مســئله در اجرای همزمان این دو پست هست. نكته جالب تر 
اینكه همه اعضا هر زمان كه الزم باشــد صحبت می كنند، اما 
شما در هیأت  رئیســه دچار خودسانســوری می شوید. حتی 
زمانی كه اظهارنظر درست و بجایی هم باشد، مجبور هستیم 
كنار بایستیم تا دیگر اعضای شــورا نظرات خود را بیان كنند. 
اینها موضوعاتی است كه در صحن شورا اتفاق می افتد و گاهی 
هم ممكن اســت مورد انتقاد اعضا قرار بگیرید كه حق وحقوق 
را رعایت نكردید. سال اول این مشكالت بیشتر بود ولی از سال 
دوم به بعد وقتی از سیستم شماره گیری و نوبت بندی استفاده 
كردیم، این مشكالت كمتر شد. امســال هم كه خوشبختانه 
این مشــكالت به حداقل رسیده اســت. یكی از مشكالت به 
مكانیزم های ســخت افزاری و نرم افزاری برمی گشــت، اما با 
پیگیری هایی كه هیأت رئیسه انجام داد، دستگاه رای گیری در 
صحن شورا فعال شد. زمانی كه این اتفاق رخ داد، ما بخش هایی 
مانند نوبت گیری را هم به آن اضافه كردیم؛ به خصوص در مورد 
مشــخص  كردن مخالفان و موافقان به طرح و الیحه ای با این 
مكانیزم بسیار كمك كننده بود. اینكه چه كسی مخالف است و 

چه كسی موافق یا چه كسی تذكر دارد.

تركیب هیأت رئیسه معموال 4عضو دارد )جدا 

از سخنگو، نایب رئیس، خزانه دار و معاون امور اجرایی(، 
اما در هیأت رئیسه دوره پنجم شورای شهر 3نفر هستند. 
چگونه تصمیم گرفته شد كه هیأت رئیسه با تعداد كمتری 

فعالیت كند؟
بله، براســاس قانون تركیب هیأت  رئیســه چهارنفره است اما 
آقای هاشمی با این رویكرد كه ما می توانیم از ظرفیت اعضای 
شورا بیشتر اســتفاده كنیم؛ مانند آقای حبیب زاده كه در كار 
نظارت بودند، آقای میرلوحــی در كار اجرایی، آقای فراهانی  
در حوزه پایــش فعالیت می كردنــد و...؛ در واقع تعداد هیأت 
رئیسه بیشتر از این بود و حدود9-8نفر درباره مسائل مختلف 
صحبت می كردیم. به این شكل تصمیم گیری ها هم ساده تر بود 
و خوشبختانه رویكرد اعضا نسبت به هیأت  رئیسه برای رسیدن 
به توافق  جمعی مثبت اســت. گاهی اوقات هم اختالف نظری 
وجود داشت، آقای هاشــمی یا آقای امینی و آقای رسولی به 
رفع این اختالفات كمك می كردند. ویژگی هیأت رئیســه این 
است كه همه با همه هستند. یكی  از كارهای خوبی هم كه در 
هیأت رئیسه انجام شد، این است كه ما متن جلسات را مكتوب 
می كنیم، درحالی كه پیش از این تنهــا فایل صوتی بود. به هر 

حال، امیدوارم كه اعضا از ما راضی باشند.

 فعالیت در كمیسیون شهرســازی و معماری 
چگونه اســت، به خصوص اینكه شــما ریاســت كمیته 

شهرسازی را هم به عهده دارید؟
همه كمیســیون ها فعال هستند و كمیســیون شهرسازی و 
معماری یكی از فعال ترین كمیســیون ها محسوب می شود. به 
این دلیل كه هم مســائل مربوط به بافت فرســوده را پیگیری 
می كند و درباره طرح های شهری هم مطالعات و بررسی هایی 
را انجام می دهد. اعضای كمیته شهرسازی را هم كارشناسان ما 
و همچنین اساتیدی از دانشگاه های مختلف تشكیل می دهند. 

یكی از رویكردهای كمیته شهرسازی این است كه بتواند از همه 
ظرفیت های موجود در دانشگاه های كشور استفاده كند. ما به 
همه دانشــگاه ها نامه می نوشتیم و درخواســت می كردیم كه 
نماینده خود را برای كمیته شهرسازی معرفی كنند؛ از دانشگاه 

آزاد گرفته تا دولتی و ... .
رویكرد ما به شــهر این اســت كه در كنار مردم باشیم؛ اینكه 
بتوانیم با آرای كارشناسان و نظرات اصناف مرتبط با این موضوع 
دیدگاه های خود را درباره طرح های شهری، اقدامات شهری و 
لوایح تغییر و توسعه دهیم. در این رابطه ما به حوزه حریم هم 
وارد شــدیم و این موضوع را هم پیگیری می كنیم. مذاكرات 
مختلفی درباره طرح های توسعه دانشگاه ها انجام و پیگیری های 
متعدد ما به این منجر شد كه اردیبهشت ماه سال گذشته مصوبه 
شورای عالی شهرسازی درخصوص طرح های توسعه دانشگاهی 
صورت گرفت. تالش كمیسیون شهرســازی و معماری برای 
فعال  كردن نهاد توسعه شهری كه یكی از اركان مربوط به طرح 
توسعه شهری بود، با كمك سه بخش شهرداری، شورای شهر 

و وزارتخانه انجام شد.

طرح تفصیلی منطقه 22هنوز رفع اشكال نشده 
است، درحالی كه صحبت های زیادی درباره این طرح و رفع 

اشكال آن شده است. مشكل این طرح چیست؟
در مورد منطقه ۲۲تمام تالش خود را كردیم و چندین جلسه در 
وزارت راه و شهرسازی برگزار شد كه شخصا در آن شركت كردم. 
همچنین 4-3جلسه هم در شورای شــهر داشتیم و در نهایت 
پیشنهادهایی ارائه شده است. قرار است تصمیم گیری نهایی از 
سوی شهرداری تهران انجام شود. حاال ما طرح ها و پیشنهادهای 
خود را ارائه دادیم و اینكه چگونه اصالح شود یا نشود، باید توسط 
شهرداری صورت بگیرد.این را بگویم كه در كمیسیون شهرسازی 
و معماری كارهای بسیاری انجام شده است؛ مثال طرح توسعه 
محور نیلوفری در منطقه ۱7را خیلی پیگیری كردیم كه اقدام 
خیلی خوبی بود. یكی از كوچك  ترین كارهایی كه كمیسیون 
شهرسازی انجام داد، در مورد بحث بودجه بندی برای شهرسازی 
بود كه با دقت و درایت دوباره منجر به شهرفروشی نشود؛ چنانچه 
تا آنجا كه ممكن است از ظرفیت های طرح های توسعه استفاده 
شود و نه ظرفیت های جانبی. البته كمیسیون شهرسازی در این 
زمینه خیلی دقیق شد و خوشبختانه در مورد این قضیه به طور 
موفقیت آمیز عمل كرده است. ارتباط ما با معاونت شهرسازی 
شهرداری خیلی نزدیك اســت و این كمك كرده كه تعامالت 

مشتركی داشته باشیم.

 سال گذشته تخریب خانه هایی با معماری معاصر 
در شهر تهران انتقاد شهروندان و همچنین اعضای شورای 
شهر را برانگیخت. پس از آن طرحی برای حفظ این خانه ها 
تهیه شد و به امضای  11عضو شورا  رسید كه شما یكی از آنها 

هستید. بفرمایید كه مشكل این خانه ها چیست كه میراث 
فرهنگی رغبتی برای حفاظت از آنها ندارد؟

در تهران یكسری بناهایی وجود دارد كه تحت حفاظت میراث 
فرهنگی هستند و شــهرداری هم موظف است براساس قانون 
طبق دســتورالعمل های میراث فرهنگی عمل كند. اكثر این 
بناها جزو بناهای ملی یا جزو میراث جهانی هستند. حاال برخی 
بناها در تهران ارزش حفاظت را دارند، اما تحت حفاظت میراث 
فرهنگی نیســتند یا ثبت ملی نشدند. از نظر ظاهری این بناها 
ارزشمند هستند، ولی وقتی شــهرداری این بناها را استعالم 
می كرد، ســازمان میراث فرهنگی نظری درباره آنها نداشت، 
درحالی كه این بناها ارزشمند و جزو معماری معاصر است. لذا ما 
طرحی را مصوب كردیم كه برمبنای آن حفظ بناهای ارزشمند 
در دستور كار قرار گرفت؛ حتی اگر ثبت ملی هم نشده باشد، 
اگر شهرداری و كارشناسان به این جمع بندی برسند كه فالن 
بنا ارزشمند است، راهكارهای الزم را برای حفاظت از آن مورد 
توجه قرار می دهند؛ در واقع ایــن بناها روی زمین مانده بود و 
میراث هم برای اینكه امكانات الزم را  برای حفظ و نگهداری این 

بناها ندارد، به سختی بنایی را ثبت ملی می كند.

 به عنوان یك فعال در حوزه زنان تبعیض و ناامنی 
را اصلی ترین چالش زنان قلمداد كردید. به نظر شما، برای 
برطرف  كردن چالش های زنان در جامعه چه اقداماتی باید 

انجام داد؟
در مورد زنان حرف های بســیاری برای گفتــن وجود دارد. 
ما همچنــان در حوزه زنــان فعالیت می كنیــم و وقتی زنان 
یك نماینــده زن را انتخاب می كنند، دلیلش این اســت كه 
مسائل و نیازهاي آنها هم دیده شــود. ما سعی كردیم مسئله 
و ضرورت های زندگی شــهری برای زنان را در تمام اقدامات 
خود ببینیم. تمام تالش ما این است كه در بودجه شهرداری 
موضوع زنان دیده شود و اینكه نسبت به گذشته افزایش پیدا 
كرده باشــد. نگاه ما نســبت به جامعه زنان از ارائه خدمات تا 
امنیت بخشــی به شــهر مورد توجه قرار بگیرد. ارتقای سطح 
زنان در سازمان شــهرداری و افزایش 3۰درصدی پست زنان 
در شهرداری هر ساله در دستور كار اســت و رصد می شود و 
اینكه بودجه مشــخصی را برای فضاهای بی دفاع  در راستای 
امنیت مورد توجه قرار دادیم. االن طرحی در منطقه ۱۰انجام 
شده كه درباره فضاهای بی دفاع در این منطقه است. اقداماتی 
است كه معاونت اجتماعی انجام می دهد و شورای شهر هم از 
آن حمایت می كند. در كل شــهرداری به دنبال این است كه 
فضاهایی را ایجاد كند كه هم امنیت در آن باشــد و هم اینكه 
تبعیض در آنجا صورت نگیرد. این قالب مدل های شهرسازی، 
زیباســازی و مدل های بهره برداری خدمات شــهری مانند 
مترو، اتوبوس، پارك ها و ســرویس های بهداشــتی در شهر 

اجرا می شود.

محمود موالیی
خبر نگار
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 در دوره پنجم شوراها، به رغم اینكه برخی فرصت ها 
از دست رفت ولی استراتژی شــورا بر مبنای توجه 
به حوزه هــای نرم افزاری پیش رفته اســت. یكی از 
دستاوردهای این دوره، توجه به محالت و پروژه های 
كوچك مقیاس است. مبارزه با فساد و رانت از طریق 
نهادینه كردن شفاف ســازی  از دیگر اقدامات بوده 
است. در این مدت توانستیم اغلب تصمیم گیری هایي 
را كه منشأ آنها فساد و امضاهای طالیی بودند با اصل 
شفافیت و نظارت تا حد قابل قبولی كاهش بدهیم. 
به عنوان مثال در حوزه واگذاری امالك شهرداری، 
توانستیم مصوبه ای را اجرا كنیم كه در آن شهرداری 
ملزم می شود به هیچ عنوان ســاختمانی در اختیار 
اشخاص حقیقی و حقوقی قرار ندهد و برای واگذاری 
امالك ابتــدا گزارش 
كار به شورا بیاید تا 
مشخص شود آیا 
واگــذاری امالك 
در راستای منافع 

عمومی است یا خیر؟ مبارزه با شهرفروشی و تعرض 
به حقوق عمومی نیز در دوره پنجم شــورا شــكل 
گرفت. با وجود اینكه زمانی شهر را تحویل گرفتیم 
كه شهر بدهی های قابل توجهی داشت و بسیاری از 
صاحب نظران اظهار نگرانی می كردند كه دچار كمبود 
منابع درآمدی خواهیم شد، ولی موفق شدیم بیش 
از 7۰درصد از شهرفروشی را متوقف و مصوبه برج  باغ 
را لغو كنیم. برای انســان محوركردن شهر، توسعه 
عرصه های عمومی و مناسب سازی  میادین، بودجه 
قابل توجهــی را اختصاص دادیــم. همچنین توجه 
مدیریت شهری را به مفاد طرح تفصیلی جلب كردیم. 
برای تاب  آوری شــهر و مقاوم سازی  ساختمان های 
عمومی مصوباتی را تدوین و تــالش كردیم بودجه 
آتش نشــانی را به شــدت افزایش بدهیم. به  عالوه 
توانستیم با همكاری شــهرداری مناطق ۲۲گانه و 
همراهی قوه قضاییه بخش عمده ای از ساختمان های 
ناایمن شــهر را ایمن كنیم. یكی دیگر از مهم ترین 
دستاوردهای این دوره شورا مشورت دهی مردم در 
تصمیم گیری ها بود و در این راستا برای نخستین بار 
منظر شــهری نهادینه و دارای قانون شد. مصوبه ای 
داشتیم كه همه ساختمان ها و نماها براساس اصول 
و چارچوب باشند و از رویكرد سلیقه ای پرهیز شود. 
توجه به ســرمایه های فرهنگی و اجتماعی ازجمله 
نوروزخوانــی، ورود زنان به ورزشــگاه آزادی، ارائه 
طرح پهنه رودكی، راســته كتاب و... ایمن ســازی  

خطوط حمل ونقــل و... از دیگر اقدامــات این دوره 
شورا بوده است. 

در فرصت باقی مانده چشم انداز شــورا با توجه به 
محدودیــت منابع اعتباری، ادامه سیاســت های 
برنامه پنج  ساله سوم است. هر چند با شیوع ویروس 
كرونا هنوز یك تصویر درســت و واقــع بینانه از 
تهران پس از كرونا، منابع درآمدی شــورا، دولت، 
مناســبات بین المللی و... نداریم. با اینكه قبل از 
كرونا حدود 3۰هزار میلیارد بودجه برای اداره شهر 
تصویب كرده بودیم، بعــد از كرونا منابع درآمدی 
مدیریت شهری ازجمله دریافت عوارض از بنگاه -

های اقتصادی، مازاد تراكم، صدورپروانه، حمل ونقل 
عمومی و... كاهش چشــمگیری داشته است و به 
همین دلیل در شورا كمیته ای جدا تشكیل دادیم 
تا بتوانیم برنامه ای متناســب با فضــای كرونایی 
برای اداره شــهر ارائه بدهیم. البتــه دولت باید از 
محل برداشت صندوق ارزی، سهم شهرداری را در 

شرایط كرونایی بدهد. 
در نهایت به دوره پنجم شورا نمره ۱5 را می دهم و اگر 
یك شهروند عادی بودم انتظارم از مدیریت شهری 
توســعه قلمروهای عمومی، افزایش سرانه خدمات 
عمومی، احیای بافت فرسوده، عدم شهرفروشی و... در 
نهایت ترجیح منافع عمومی مردم به منافع خصوصی 
بود،  این درحالی است كه اكنون  همچنان شهرسازی 

و توسعه از سطح محله ها در اولویت قرار دارد.

حفظ منافع عمومی با  توسعه شهرسازی از سطح محالت

افزایش 
30 درصدی 

پست هاي بانوان 
در شهرداری

تمام تالش ما این 
است كه در بودجه 
شهرداری موضوع 

زنان دیده شود 
و اینكه نسبت به 
گذشته افزایش 
پیدا كرده باشد. 

نگاه ما نسبت 
به جامعه زنان از 
ارائه خدمات تا 

امنیت بخشی به 
شهر مورد توجه 

قرار بگیرد

مژگان رضائی
مدرس دانشگاه

شورا

در هیأت رئیسه 
دچار خودسانسوری 

می شوم
گفت وگو با زهرا نژادبهرام، عضو هیأت 

رئیسه و عضو كمیسیون معماری
و شهرسازی شورای شهر تهران

نی
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سی
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محمد ساالری
رئیس كمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران

 ارتقای سطح زنان در سازمان 
شهرداری و افزایش 30درصدی پست 
زنان در شهرداری هرساله در دستور 
كار است و رصد می شود و اینكه 
بودجه مشخصی را برای فضاهای 
بی دفاع در راستای امنیت مورد توجه 
قرار دادیم

پور
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سید محمود میرلوحی
رئیس كمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران
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شورا

متأســفانه شــوراها هنوز در جایگاهی كه قانون اساسی 
پیش بینی كرده است قرار نگرفته اند. امروز حكمروایی خوب 
از طریق پارلمان های محلی اتفــاق می افتد. اگر مدیریت 
شهری در دیگر كشورها را خوب بررسی كنیم می بینیم كه 
امور شــهر در پارلمان های محلی تدبیر می شود. متأسفانه 
در كشور  ما انواع دخالت  در مدیریت شهری انجام می شود 
و شــورا ها را به »ارائه پیشــنهاد« محــدود می كنند. كل 
حاكمیت باید این نگاه را داشــته باشد كه شور اها به معنی 

توسعه همه جانبه پایدار و مردمی اســت. خوشبختانه در 
قانون اساسی به این موضوع خوب پرداخته شده است ولی 
در قوانین موضوعه شــوراها را محدود كرده اند تا جایی كه 
شوراها حتی در كمیسیون های تصمیم گیر برای طرح های 
شهری عضو نیستند. مثال در كمیســیون ماده5 و ماده12 
كه به موضوع اراضی و طرح تفصیلی می پردازد نقش شورا 
خیلی ضعیف است. در بعضی نهاد ها مثال كمیته برنامه ریزی 
در استان یا شهرستان، شــوراها را حذف كرده اند یا اینكه 
حق رأی ندارند. ولی من ضمن تبریك روز  شوراها به همه 
همكارانم در سراسر كشور، این را عرض می كنم كه روند كلی 

در نهایت به سمت پارلمان های محلی پیش خواهد رفت.

شوراهابهشكلهایمختلفمحدودشدهاند

21سال پیش در سال 1378، در دومین سال دولت اصالحات 
در عمل به وعده های انتخاباتی، شــاهد برگزاری انتخابات 
شــوراها بودیم كه در نتیجه این اقدام بــزرگ فصل هفتم 
قانون اساســی به مرحله اجرا درآمد و قریب به 130هزار نفر 
از نمایندگان برگزیده مردم در ســطوح تصمیمات كشوری 
روستا ها، شهر ها، استان ها و درنهایت شورای عالی استان ها 
قرار گرفتند. االن كه در سومین سال از پنجمین دوره شورا ها 
هستیم نكاتی در مقام ارزیابی و ارائه حقوق كارآمد این نهاد 
قابل طرح است. اوال با تشكیل شوراهای اسالمی شهر و روستا 
امكان برقراری ارتباط مناسب تر و نهادینه شده بدنه مردم با 
سطوح گوناگون حاكمیت برقرار شد و از این طریق شورا های 
اسالمی توانستند متناسب با ظرفیت قانون مصوب سال75 
در حوزه اختیارات و وظایف این نهاد فعالیت كنند. طی این 
مدت فراز و فرود هایــی متوجه نظام شــورایی بود كه براي 
تقویت و توانمند سازی این نهاد آثار مثبت و منفی خودش را 
داشت. در 6سال باقیمانده از دولت اصالحات، شورا ها، هم در 
قانون برنامه سوم و هم در جهت گیری های دولت و مجموعه 
حاكمیت از نقش و جایگاه مناسبی برخوردار بود. متأسفانه 
بعد از پایان دوره اصالحات، شــورای نگهبان با تفاســیر از 
اصول سه گانه پیش گفته قانون اساسی، محدوده اثربخشی و 

كارآمدی شورا ها را كاهش داد.
آنچه به عنوان پیشــنهاد می توان مطرح كرد این است كه با 
اصالح قانون مصوب سال 75 مجلس درباره حدود وظایف و 
اختیارات شورا ها و با استفاده از تجارب كشور های پیشرفته، 

شرایطی فراهم شود كه شورا های اســالمی نقش پارلمان و 
حاكمیت محلی را پیدا كنند و با تقسیم كاری كه بین حكومت 
محلی و ملی صــورت می گیرد امور كالن به قوای ســه گانه 
ارجاع پیدا كند و امور محلی در سطح شهر ها و شهرستان ها به 
شورا های اسالمی واگذار شود. 21سال برای قوام گیری كامل 
و جامع نظام شورایی فرصت كوتاهی بوده است. امیدوار هستم 
اكنون كه در آستانه ســالگرد تولد نظام شورایی قرار داریم، 
اندیشكده ها، پژوهشــكده ها، احزاب وگروه ها، سازمان های 
مردم نهاد و مراكزی مانند مجلس شــورای اســالمی به این 

مهم بپردازند.
شــورای اســالمی تهران، ری و تجریــش در دوره پنجم با 
اقبال بی ســابقه مردم به نامزد هاي اصالح طلب روبه رو شد و 
شهروندان به هركدام از ما 21نفر به طور متوسط یك میلیون و 
200هزار رأی دادند. در وهله اول تالش كردیم بعد از 14سال 
رویكرد نظری حاكــم بر اداره پایتخت را از وضعیت ســابق 
»سوداگرایانه« فروش شهر و اجرای پروژه های بزرگ مقیاس 
كه بعضا فاقد مطالعات پیوست زمینه ای بوده است به تالش 
برای ارتقاي كیفیت زندگی شهری تغییر دهیم. در این راستا 
به طور مشخص لغو مصوبه برج باغ ها با هدف صیانت از معدود 

باغ های باقیمانده، یكی از طرح های اجرایی بود.
رویكــرد دوم اولویت دادن به حمل ونقــل عمومی و كاهش 
عوارض آن مانند آلودگی هوا بود كه امروز بیشــترین منابع 
شهرداری صرف این حوزه می شود؛ دربرنامه پنج ساله سوم و 
در بودجه های سنواتی به این مهم پرداخته می شود. براساس 
این رویكرد، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس 
كالبدی در خدمت توسعه و تقویت بخش حمل ونقل عمومی 
قرار خواهد گرفت. رویكرد سوم خارج كردن حوزه مدیریت 

شهری و شهرداری از تحوالت و رویداد های سیاسی و پایان 
دادن به نقش آفرینی شخص شهردار در رقابت های انتخاباتی 
و مخصوصا ریاســت جمهوری و مجلس شورای اسالمی بود. 
در 3سال گذشته ســراغ ندارید كه شــهرداران تهران، چه 
در عرصه رســانه و چه در فضای واقعی سیاســی، به دنبال 
یارگیری و ســازماندهی با هدف كســب قدرت در مجلس 
و ریاســت جمهوری باشــند. از ابتدا این قرار را با شهرداران 
گذاشــتیم كه این ِسَمت ســكوی پروازی برای قرار گرفتن 
در مناصب بعدی نیست. هیچ كدام از 21نفر اعضای شورای 
شهر نیز براساس میثاق نامه ای كه داریم كاندیدای انتخابات 
مجلس شورای اسالمی نشدند. رویكرد دیگر تجدیدنظر جدی 
در نظام تقسیم كار و اداره شهر و شهرداری، مبارزه جدی با 

فساد، كاهش هزینه ها و سالم سازی  محیط بود.
طی ماه های اخیر و در بدترین شرایط كرونا، جلسات شورای 
شهر و كمیسیون ها تعطیل نشــد. در ایام عید و در همه این 
روز ها كار ادامه داشت و كمیته شورا كار نظارت بر بهداشت 
عمومی را به عهده گرفت و بعضا راهبرد های ستاد ملی مبارزه 
با كرونا در زمینه برخورد بــا این بیماری با نقد های جدی از 

سوی شورای اسالمی روبه رو شد.

شيوه هاي نوين براي تامين 3موضوع
محور فعالیت شورا در 2 ماه اخیر بازنگری و چاره جویی در نحوه 
اداره شــهر به خصوص از حیث منابع مالی بود. همانند سایر 
كشورها، در كشور  ما، به خصوص در پایتخت، فضای كسب وكار 
با یك توقف غیرقابل باور روبه رو اســت و شهروندان به دلیل 
اولویتی كه برای حفظ سالمت خود قائل هستند محیط های 
كســب وكار را تعطیل یا نیمه تعطیل كرده اند و اداره شهر از 

منظر اقتصادی با چالش مواجه است. در 2ماه اخیر در شورای 
شهر و به خصوص در كمیســیون برنامه و بودجه در تعامل با 
شهردار و نمایندگان شان به دنبال پیدا كردن شیوه های نوین 

مدیریتی ای هستیم كه بتواند 3موضوع را تامین كند:
اول كاهش بنیه مالی مؤدیان شهرداری در حوزه های مختلف 
كه عوارض پرداخت می كنند را مدنظر داشته باشیم. مهلت هایی 

داده شد تا از این جهت فشار اقتصادی كمتر وارد شود.
دوم شناســایی و خلــق فرصت های جدید كســب درآمد 
پایدار. شهریور 96 كه ما شــهرداری را تحویل گرفتیم سهم 
درآمد های پایدار 19درصد بود كه االن به 42درصد افزایش 

پیدا كرده است.
سومین موضوع مهم، اتخاذ سیاست ریاضتی به معنی كاهش 
هزینه ها و افزایش بهره وری برای عبور از این شرایط كرونایی 
بود. اكنون، هم از نظر ایفای نقــش اجتماعی و هم از حیث 
آثار و پیامد های ناگوار اقتصــادی، وضعیت جدیدی مقابل 
شهروندان قرار گرفته اســت كه امیدواریم با همكاری دولت 
و نهادهای مســئول، مدتی بتوانیم در اداره پایتخت از عهده 

نمایندگی برآییم.

اداره پایتخت دیگر »سوداگرایانه« نیست
سیدحسن رسولی

خزانه دار شورای شهر تهران

آپدیت

در موارد متعددی از اصول قانون اساسی مانند اصول 
3، 7 و 101تا 105 به اهمیت شــورا ها پرداخته شده 
است. از كوچك ترین روســتاها تا شهری مانند تهران 
صاحب شورا هستند و 1260شــهر و بیش از 30هزار 
روستای ما شــوراهای محلی دارند و تقریبا 130هزار 
نفر در این حوزه مشغول كار هستند كه 7هزار نفر آنها 
عضو شورای شهر ها هستند. وظایف شورا ها بیشتر در 
ماده 80 و در 32بند دیده شده است كه انتخاب شهردار 
هر شهر و تصمیم گیری و همكاری با دیگر دستگاه ها 

را شرح می دهد.
شورای شهر تهران هر هفته 2جلسه برگزار می كند كه 
اكنون به دلیل شیوع بیماری كرونا یكی از این جلسه ها 
به صورت مجازی درآمده است. شورای پنجم تا كنون 
220جلسه داشته اســت و در بعضی ایام مانند زمان 
بررسی بودجه، جلســات هر روز به صورت فوق العاده 
برگزار می شــود و به همین دلیل تا كنــون نزدیك به 
400مورد طرح و الیحه را بررســی كرده است. با این 
حال در آغاز كار هم تأكید كردیم كه قصد این شــورا 
تولید مصوبه نیست، ولی ســعی می كند با بازنگری و 
اصالح مقررات موجود، گره گشای مشكالت شهر باشد.
در این دوره تامین منابع پایدار برای شهر بیشتر مطرح 
شــده و از 20درصد به 41درصد در بودجه شهرداری 
رسیده است. سعی كردیم دارایی های شهر حفظ شود 
و دارایی هایی كه بدون چارچوب و مقررات در اختیار 
افراد قرار گرفته است را بازگردانیم یا امالكی كه بدون 
اجاره نامه به بهره بردار داده شــده بــود از این پس با 
تنظیم اجاره نامه در اختیار این افراد قرار گیرد. با اینكه 
همه می دانند پس گرفتن یك ملك و بیرون كردن یك 

متصرف از آن ساختمان چقدر سخت است.
با شرایط مالی شهرداری و بحران های گوناگون تحریم 
و تورم كه در 2سال گذشــته ایجاد شد و كرونا آخرین 
آنها بود، اگر جریان های سیاسی دیگری در شورا بودند 
و با این اتفاقات روبه رو می شدند دالیل فراوان و كافی 
داشتند تا به بدهی های گذشته اضافه كنند و شهرداری 

69هزار میلیارد تومان دیگر هم بدهكار شود.
ما ســعی كردیم كه فعالیت هــا رقابتی باشــد و فكر 
می كنیم به همین دلیل با منابــع كمتر فعالیت های 
بیشتری انجام می شود. در همین مسیر شفافیت مورد 
توجه قرار گرفت تا كار و فعالیت در شــهرداری تهران 
دیگر رانتی نباشد و از طریق انتخاب رقابتی پیمانكاران 
و مجریــان، كار انجام شــود. در حوزه شهرســازی 
بازگشــت به طرح تفصیلی و جامــع، رویكرد مهمی 
است كه مشكل ساخت وســاز غیرمجاز و ایمن نبودن 

ساختمان ها را كاهش می دهد.
همكاران شورا در حفظ باغات رویكرد مسئوالنه ای را 
انتخاب كرده اند. با حفظ باغ ها و توسعه فضای عمومی 
اجازه ندادیم روندی كه باغات را از بین برد و شــرایط 
زندگی درتهــران را از نظر آلودگی هوا ســخت كرد، 
ادامه داشته باشد. االن پرونده باغات در صحن علنی و 
در منظر مردم بررسی می شــود. شورای پنجم، هم در 
مصوبه ها به اولویت هــا و وعده هایی كه در انتخابات به 
مردم داد پایبند بود و هم نظارت را تقویت كرد و اتفاقات 
خوبی در زمینه حسابرسی و نظم و انضباط مالی افتاده 
اســت. در دوره پنجم در حد توان و شرایط و بضاعت 
به كار پرداختیم و آرزو های زیادی هم باقی مانده است.

االن هم تالش می كنیم در باقیمانده دوره 2هزار واگن 
مترو به ناوگان موجــود اضافه كنیم تا ظرفیت مترو به 
7میلیون سفر روزانه برسد یا 5هزار اتوبوس به شبكه 
حمل ونقل اضافه كنیم تا یك اتوبوســرانی هماهنگ 
با محیط زیست و زیبا در شــهر ایجاد شود. یا در بافت 
فرسوده شهر ایده هایی داشتیم كه كارهای بزرگی انجام 
دهیم و نیازهایی كه این مناطق به تعریض معابر، فضای 
سبز و بازار های محلی دارند را برآورده كنیم؛ اینها جزو 

آرزو های شورای پنجم بوده اند.
امروز مدیریت شــهری، هــم مراكز عمومــی ایجاد 
می كند و هم امــور مربوط به آب و فاضــالب را انجام 
می دهد. االن ساخت مدرسه و كتابخانه دیگر در توان 
آموزش وپرورش و وزارت ارشاد نیست و نتیجه اقدامات 
شهرداری خیلی بیشتر از آن است. باید به سمتی برویم 
كه شوراها نقش و جایگاه گسترده  تری در برنامه ریزی و 

مدیریت شهری داشته باشند.
اگرچه بعد از شروع بیماری كرونا بعضی ها فكر می كنند 
تصمیمات محلــی دیگر جایی نــدارد و دولت ها باید 
تصدی گری كنند، اما به نظر من این برداشت نامناسبی 
از این شــرایط اســت. بله، دولت ها باید برای شرایط 
خــاص پیش بینی هــای الزم را انجام دهنــد. وقتی 
خصوصی سازی انجام می شــود نباید ایمنی و نظارت 
را رها كرد و دولت باید همیشــه درباره آن پاســخگو 
باشد. مسیر دنیا به سمت توســعه مدیریت شهری و 
واگذاری مسئولیت ها به این بخش عمومی غیردولتی 

پیش می رود.

تالش برای حفظ دارایی های شهر

بدهی 69هزار 
میلیاردی

با شرایط مالی 
شهرداری و 
بحران های 

گوناگون تحریم 
و تورم كه در 

2سال گذشته 
ایجاد شد و كرونا 
آخرین آنها بود، 
اگر جریان های 

سیاسی دیگری 
در شورا بودند 

و با این اتفاقات 
روبه رو می شدند 

دالیل فراوان و 
كافی داشتند 

تا به بدهی های 
گذشته اضافه 

كنند و شهرداری 
69هزار میلیارد 
تومان دیگر هم 

بدهكار شود

 تضعیف شوراها
در قوانین 
موضوعه شوراها 
را محدود كرده اند 
تا جایی كه 
شوراها حتی در 
كمیسیون های 
تصمیم گیر 
برای طرح های 
شهری عضو 
نیستند. مثال در 
كمیسیون ماده5 
و ماده12 كه به 
موضوع اراضی 
و طرح تفصیلی 
می پردازد نقش 
شورا خیلی 
ضعیف است

چالش های 
 اقتصادی شهر
فضای كسب وكار 
با یك توقف 
غیرقابل باور 
روبه رو است و 
شهروندان به دلیل 
اولویتی كه برای 
حفظ سالمت 
خود قائل هستند 
محیط های 
كسب وكار 
را تعطیل یا 
نیمه تعطیل 
كرده اند و اداره 
شهر از منظر 
اقتصادی با چالش 
مواجه است

اداره شهر و نگهداشت شــهر یك برنامه مدون و نظارت و 
رسیدگی می خواهد كه جز وظایف شوراست و شورای شهر 
تهران توانست در این زمینه موفق باشد. در این بارندگی های 
اخیر دیدیم كه خوشبختانه آســیبی به دلیل وقوع سیل 
نداشتیم و تمهیداتی كه مدیریت شهری و شورا انجام دادند 

اتفاقات سال های قبل تكرار نشد.
ما در برنامه ســوم شــهرداری نگاه ویژه ای به گردشگری 
داشتیم و به همین دلیل یكی از مواد برنامه سوم شهرداری 
كه اخیرا تصویب شد تشكیل »سازمان گردشگری شهرداری 
تهران« به جای »ستاد گردشگری« اســت كه امیدواریم 
امسال اجرا شود و خود این یك اقدام بزرگ برای كمك به 

تحرك بیشتر این بخش است.
شهرداری امكانات زیادی در حوزه های مختلف از خانه موزه ها 
تا برج های نوین و بوستان هایی مثل چیتگر و مجموعه هایی 
مانند عباس آباد دارد، اما تهران معبر گردشــگری اســت 
درحالی كه باید مقصد گردشگری باشد. با اقداماتی كه شده 
است و جلســاتی كه با دســت اندركاران حوزه گردشگری 
داشــتیم پیشــنهاد كرده ایم تورهایی را به سمت مقاصد 
گردشگری در تهران سوق بدهند اما با شیوع كرونا این كار 
متوقف ماند. از طرف دیگر در سال گذشته تالش كرده ایم از 
تخریب ابنیه تاریخی پیشگیری كنیم تا بافت های تاریخی 
حفظ شــود و برای صاحبان ســاختمان های تاریخی هم 
امتیاز هایی درنظــر گرفته ایم. در تهران ســاختمان های 
زیادی وجود دارد كه واجد ارزش تاریخی، معماری و میراثی 

هستند، شاید تعداد این بنا ها به هزار هم برسد.
مسئله دیگری كه می خواهم در اینجا به آن اشاره كنم این 
است كه متأسفانه شهرری در قالب یك منطقه دیده شده 
است؛ درحالی كه شهر است. سابقه تاریخی چند هزار ساله 
سكونت در آن و آثار تاریخی این محدوده بسیار وسیع، به 
اندازه ای كه باید مورد كاوش قرار نگرفته است. تپه میل در 
خارج از محدوده شهر رها شده و هیچ امكانات گردشگری ای 
ندارد و بدتر از آن اینكه باستان شناســان از وجود شهری 
قدیمی در اطراف كوه بی بی شهربانو خبر داده بودند اما امروز 

بزرگراه امام علی از روی همین محدوده رد شده است.
قبال با متخصصان دانشگاه شهید بهشتي جلسه ای داشتیم 
تا در اردیبهشت نشست علمی تاریخ و تمدن ری برگزار شود 
اما متأسفانه به علت بیماری كرونا به تأخیر افتاد. دپارتمان 
تاریخ و باستان شناسی این دانشگاه اطالعات ارزنده ای درباره 
شهرری داشــتند كه غلفت ما از رســیدگی به این منطقه 
باستانی را نشــان می دهد. البته ما تالش كردیم مجموعه 
فرهنگی برج طغرل فعال و در اتصال به چشمه علی، كارخانه 
سیمان ری و دیگر نقاط دیدنی، یك مسیر وسیع گردشگری 
فراهم شود. ما در كمیســیون فرهنگی برای مطالعات این 
حوزه بودجه ای پیش بینی كرده ایم كه در آینده به مرحله 

اجرایی می رسد.
برخی تصور می كنند كار های فرهنگــی به اقتصاد كمك 
نمی كند اما شهر ســالم و زنده جایی است كه محرك های 
فرهنگی آن اقتصادی باشــند. در شــهرهای امروز كمتر 
كارخانه و كارگاه ایجاد می شــود و برعكس مراكز فرهنگی 
در آن توسعه پیدا می كند. در استانبول از گردشگری درآمد 
كالنی حاصل می شود و اسپانیا میزبان گردشگرانی است كه 
تعدادشان بیش از جمعیت آن كشور است. بخش فرهنگی 
اگر خوب مدیریت شود درآمدزاست و اگر ظرفیت هایی كه از 
تجریش تا شهر ری داریم مدیریت شود، درآمد ناشی از آنها 

نیاز به تراكم فروشی را رفع می كند.
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حسن خلیل آبادی
رئیس كمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای تهران
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نادیده گرفتن 
 شورایی ها
با اينكه در دنيا 
پارلمان شهري و 
مديريت شهري 
در برخورد با 
بيماري هاي 
واگيردار نقشی 
كليدي و اساسي 
ايفا مي كنند و در 
واقع آنها هستند 
كه به طور مستقيم 
با مردم روبه رو 
مي شوند و بايستي 
اقدامات متناسب 
با شرايط انجام 
دهند، در ستاد 
مبارزه با كرونا 
دعوتي از شوراي 
شهر تهران به 
عمل نيامد و 
طبيعتا نظرات 
اعضاي شورا هم 
در اين زمينه ها 
شنيده نشد

شورا

گالیه های عضو با تجربه شورا
مرتضی الویری در گفت وگو با همشهری از بی مهری هایی که با خانواده شوراها و مجموعه مدیریت شهری می شود، انتقاد کرد

یكي از ثمرات بــزرگ انقاب اســامي ایران طی 
دهه هاي اخير، شكل گيري شوراهاي اسامي شهر و 
روستا بوده است که توسط رأي مردم تعيين مي شود 
در همين زمينه با انتخاب شــوراها و اداره بخشي از 
امور اجرایي کشور با تكيه بر روند آزاد تبادل دانش، 
بينش، نظارت و آراي مردم گامي مهم در واگذاري 
امور به ســازمان هاي محلي برداشــته شده است. 
به عنوان نمونه مدیریت شــهري زمانــي مي تواند 
عملكرد مناســبي داشــته باشــد که در چارچوب 
سياســت هاي شــهري صحيح و برنامه ریزي شده 
حرکت کند، یكي از ویژگي هاي سياســت شــهري 

خوب، مشــارکتي بودن آن اســت؛ یعني جایگاهي 
که گروه هاي مختلف شــهروندان در تدوین، اجرا و 
ارزیابي آن نقش داشته باشــند و در ایران تنها نهاد 
محلي مشــارکتي که توان تأثير بر سياســتگذاري 

شهري را دارد شوراي شهر است.
شورا، انجمن شهر، پارلمان محلي یا هر عنوان دیگري 
که بر آنها اطاق شــود، نمایندگان مردم در سطوح 
محلي هستند که با انتخاب مردم جهت مدیریت شهر 
و روستاها انتخاب مي شوند؛ شورا را مي توان عينيت 
بخشيدن به دمكراسي یا همان مردم ساالري دانست 
که در آیه شریفه 38سوره مبارکه شوري نيز با عنوان 

»وامرهم شوري بينهم« تجلي یافته است.
شوراي اسامي شهر یا انجمن شهر بایستي متشكل 
از افراد امين، منتخب و مورد اعتماد مردم باشــند؛ 

افرادي که از دل مردم برخاســته و مشكات آنها را 
فهميده و تجربه کرده اند و آمده اند تا گره مشكات 
را در راستاي پيشرفت کيفيت زندگي و به عنوان یك 
عنصر از مدیریت شــهري در اداره شهرها بگشایند. 
شوراها ازجمله سازمان هایي هستند که براي تحقق 
مشارکت مردم در فرایند تصميم گيري، برنامه ریزي، 
نظارت و اجراي سياستگذاري ها در سطوح محلي و 
منطقه اي فعاليت مي کنند؛ بنابراین مي بایست زمينه 
حضور و مشارکت مردم در امور مربوط به  خودشان 
را فراهم کنند. مطابق اصــل هفتم قانون جمهوري 
اسامي ایران، شوراهاي شهر در کنار مجلس شوراي 
اسامي و شــوراي اســتان از ارکان تصميم گيري و 
اداره کشور هستند که از اهم وظایف آنها مي توان به 
برنامه ریزي و نظارت در امور اجتماعي و اقتصادي، 

عمراني، بهداشــتي، فرهنگي، آموزشــي و ســایر 
امور رفاهي، همكاري با مــردم، توجه به مقتضيات 
محلي، انتخاب و نظارت بر شــهردار، تهيه طرح ها و 
پيشــنهادهاي اصاحي، ارائه راه حل هاي کاربردي، 
برنامه ریــزي و نظــارت دراداره مراکــز تفریحي و 

فرهنگي و... نام برد.
در ادوار مختلفي که شوراي اسامي شهر به فعاليت 
مي پردازند، براساس رسالت خود به عنوان قانونگذار 
در امور شهر ناظر بر برنامه هاي شهرداري است که در 
جامعه شهري به عنوان یكي از بازوان اصلي سيستم 
نقش اساسي خواهند داشــت. لذا مي بایست در امر 
برنامه ریزي شــهر و نوع نيازمندي هاي ساکنين و از 
طرفي چگونگي توســعه فيزیكي شهر، محله بندي، 
مســكن، حمل ونقل و ترافيك، فضاي سبز، مسائل 

بهداشتي، مســائل فرهنگي و فرهنگ شهروندي را 
بررسي کنند که بالطبع تحقق این اهداف در شهرها 
نيازمند مدیران و افراد عاقه مند و صاحب نظر است 
که بتوانند با نگرش و تفكر سيستمي و سياستگذاري 
صحيح، با استفاده از تمامي اجزا و عناصر و مشارکت 
دادن شــهروندان، گام مهمي براي عمران و آباداني 

برداشته و موجبات رفاه اهالي را فراهم کنند.
شوراي اسامي شــهر مي تواند با ارائه کنندپيشنهاد 
و طرح هاي علمي و مهندسي، براساس پتانسيل ها و 
توانایي هاي شهرداري در زمينه هاي سرمایه گذاري، 
طرح هاي اصاح کالبدي شهر، ترافيك، ایجاد فضاهاي 
سبز شــهري، طرح هاي مدیریت پســماند شهري، 
طرح هاي زیباســازي، طرح هاي عمراني، طرح هاي 
همسان ســازي  کيفيت زندگي در کل سطح شهر، با 

رسيدگي به مناطق حاشيه اي و انتقال امكانات رفاهي 
به سطح محات و پشــتيباني از طرح هاي فرهنگي و 
فرهنگ بومي در آباداني و توسعه شهري سهيم باشد.

در کفه دیگر ترازوي این تحليل عاوه بر موضوعات 
تخصصي جهت عملي سازي  تمامي برنامه ها، تعهد 
و مســئوليت پذیري و حس خدمتگــذاري پاك و 
صادقانه، الزمه این امر خطير اســت؛ به گونه اي که 
نمایندگان در پارلمان شــهر ضمــن هماهنگي با 
تمامي اعضا و با ماك قرار دادن قوانين حاکم و اصول 
فني به جاي سایق شخصي، داشتن برنامه ریزي به 
شكل علمي و مطابق با اختيارات و رسيدگي به تمام 
جوانب و ابعاد نيازهاي شــهر، به معناي واقعي واژه 
خدمتگذاري را معنا کرده و پاسخ اعتماد شهروندان 

را داده باشند.
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مرتضي الویري از باســابقه ترین مدیران شهري اســت. او که زماني 
شــهردار تهران بود، حاال با تجربه باالي خود ریاســت شوراي عالي 
استان ها و ریاست کميســيون برنامه بودجه شــوراي شهر تهران 
را به عهده دارد. یكي از دالیل به ســرانجام رســيدن افزایش سهم 
شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده او است. مردي که یكي از دالیل 
شهرفروشي را خأل »درآمدهاي پایدار« در شهرداري مي داند و حاال 
الیحه درآمدهاي پایدار در مجلس شوراي اسامي به تصویب رسيد. 
اتفاقي که 38سال رخ داده و الویري مي گوید: »درآمد پایدار مقوله اي 
هست که تقریبا از سال1361 تا به حال ما منتظر آن بودیم. به دليل 
اینكه در بودجه سال 61 و در یكي از تبصره هاي آن تصویب شد که 
شهرداري ها دیگر از دولت کمك نگيرند«. حاال درآمدهاي پایدار در 
عرصه مدیریت شهري، شــهر را تاحدودی به خودکفایي مي رساند. 
عضو شوراي شهر تهران از این بابت خرسند است، گرچه گایه هایي 
هم دارد. او- که کمتــر لب به گایه می گشــاید-  از برخي اتفاقات 
در ماه هاي اخير گله مند اســت و کار به جایي رسيده که نمي تواند 
حرف هاي خود را به زبان نياورد. از اعضاي مجلس شوراي اسامي، که 
چرا بعد از تصویب افزایش ماليات بر ارزش افزوده، ماده53 این الیحه 
نيز به تصویب رسيد. در مورد بحران کرونا نيز حرف هاي بسياري دارد. 
شهرداري تهران و شوراي شهر تهران بعد از شيوع این بيماري اقدامات 
بسياري براي مقابله با کرونا در شــهر انجام دادند، اما الویري معتقد 
است که ستاد ملي مبارزه با کرونا از ظرفيت هاي شهرداري تهران در 
این زمينه چندان استفاده نكرده  اما اقدامات شهرداري ستودني است. 
او مي گوید: »در ستادهاي تصميم سازي براي بحران کرونا از شوراها 
و شــوراي شــهر تهران دعوت به عمل نيامد«. رئيس شوراي عالي 
استان ها معتقد است که تهران براي بحران هاي محتمل مانند زلزله 
باید آماده شود. او مي گوید، باید ستاد بحران آماده اي داشته باشيم تا 

با بحران هاي بزرگ مقابله کنيم.
مرتضي الویري به مناسبت روز شورا ها با همشهري گفت وگو کرده است. 
صحبت هایي که عضو شوراي شهر تهران سعي کرده با نگاه اميدوارانه 
به موضوعات شهري نظر بيندازد؛ مانند کاهش درآمدهاي شهرداري 
بعد از شيوع بيماري کرونا  را در قالب این گفت وگو در ادامه می خوانيد.

با شيوع بيماري كرونا به سرعت شوراي شهر تهران با 
مراجع بهداشتي و درماني براي مقابله با اين بيماري همكاري هاي 
نزديك خود را شــروع كرد. حتي در ايام عيد نوروز نيز برخي 
از اعضاي شوراي شــهر بدون وقفه و تعطيلي فعال بودند. شما 
بفرمائيد كه اين همكاري ها چه نتايجي تاكنون در برداشته است؟

خوِد شــهرداري تهران مراکز درماني و تجهيزات بهداشــتي دارد و 
بخش عظيمي از این مجموعه را در اختيار ستاد مبارزه با کرونا قرار 
داد. کميته سامت شوراي شهر که مسئول آن خانم دکتر خداکرمي 
هستند، بدون وقفه و بدون هيچ گونه تردیدي در ایام نوروز فعاليت 
مي کردند. در مورد جمع آوري پســماندهاي بيمارستاني که خيلي 
حساس اســت، دقت بســيار انجام مي شــود. چنانچه اگر در مورد 
جمع آوري پسماند در بيمارستان هایي که بيماران کرونایي بستري 
هستند، دقت صورت نمي گرفت، مي توانست عوارض بسيار وخيمي را 
به وجود بياورد. کميسيون برنامه و بودجه در نيمه نخست فروردین ماه 
داشت تا وضعيت مالي شهرداري را پس از بحران کرونا و جایگزیني 
درآمدهایي که به علت شيوع این بيماري کاهش پيدا کرده را بررسي 
کند و به راهكارهاي الزم را در این باره برسد. اما این گله مندي طبيعتا 
براي جامعه شوراها و شوراي شهر تهران وجود دارد که در ستادهاي 
تصميم سازي براي بحران کرونا از شوراها و شوراي شهر تهران دعوت 
به عمل نيامد. حتما مي دانيد که پارلمان شهري و مدیریت شهري در 
مقابله با بيماري هاي واگيردار نقش تعيين کننده اي دارد و همچنين 

بي دقتي و بي توجهــي این مجموعه مي تواند عوارض ســنگيني را 
براي کشــور ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر زباله هاي تهران درست 
جمع آوري نشوند فقط با 24ساعت خلل در جمع آوري زباله یك ضایعه 
محيط زیستي به وجودمي آید. اگر دقت هاي الزم در ميادین ميوه و 
تره بار شهرداري تهران که ميوه مناسب و ارزان را در اختيار شهروندان 
قرار مي دهند، صورت نگيرد، مي تواند مشكاتي را ایجاد کند. اما این 
بي مهري دولتمردان درباره این مسئله و بي توجهي به جذب و جلب 

مشارکت خانواده شوراها جاي گله جدي دارد.
اجالس سي ام شــوراي عالي اســتان ها با حضور 
حريرچي، معاون وزارت بهداشت درباره مقابله با بيماري كرونا 
برگزار شد. پيش از آن نيز شوراي عالي استان ها در اين زمينه 

فعال بود. اين فعاليت ها تا چه اندازه مثمرثمر بوده است؟
ببينيد ما در یكي از اجاس ها که به صورت ویدئوکنفرانس در اواخر 
اسفند گذشته برگزار شد، دستورالعملي را به تصویب رساندیم و به 
جامعه شوراها در سراسر کشور اباغ کردیم. طوري که همكاري هاي 
الزم را با مدیریت بهداشتي و درماني کشور داشته باشند و خودشان 
را براي شرایط کرونا و پساکرونا آماده کنند. عاوه بر آن ما در اجاس 
بعدي که در فروردین ماه برگزار شد، از آقاي دکتر حریرچي دعوت 
کردیم. هدف ما از دعوت ایشــان این بود کــه آقاي دکتر حریرچي 
به عنوان یك مقام وزارت بهداشت و درمان، خانواده شوراها را مخاطب 
قرار دهد و بداند که این خانواده درهمكاري کامل با وزارت بهداشت و 
فعاليت هاي بهداشتي در این شرایط قرار دارد. معاون وزیر بهداشت 
آمدند تا اینكه این خانواده بتواند خواسته هاي خود را از طریق اعضا 
شوراي عالي استان ها که از شهرهاي مختلف گردهم مي آیند، بيان 
کنند. جلسه خوبي بود و مطالب بسيار مفيدي ردوبدل شد. طوري 

که هم ایشان از جلسه راضي بود و هم اعضاي شوراي عالي استان ها.
بودجه سال1399 پيش از شيوع بيماري كرونا بسته 
شد؛  درحالي كه با بحران كرونا درآمدهاي شهرداري به شدت 
كاهش يافت. بــراي تامين درآمدهاي الزم در ســال99 چه 

تمهيداتي را انديشيده ايد؟
ما فعا دچار بحران درآمدي هســتيم. بنابرایــن، از طریق مكانيزم 
تخصيص شــهرداري مي تواند با توجه به کمبود درآمدها شيرفلكه 
تخصيص را قدري ببندد و بر مبناي اولویت بندي هایي که انجام مي دهد، 
منابع درآمدي را صرف فعاليت هاي اولویت دار کند. این کار انجام شد، 
به این ترتيب که در کميســيون برنامه و بودجه با حضور آقاي دکتر 
حناچي)شهردار تهران( بحث هاي مفصلي صورت گرفته و 3سناریو 
مختلف در آنجا مورد بررســي قرار گرفت. قرار بر این شد که با توجه 
به محدودیت هاي منابع راهكارهاي دیگر درآمدي را پيگيري کنيم و 
ممكن است از طریق دیگري منابع جدیدي را تجهيز کنيم. در ضمن 

برخي هزینه ها را کاهش دهيم تا بتوانيم به کارهاي اولویت دار برسيم.
پيش بيني خودتان بــراي وضعيت كاهش درآمدها 
چيست؛ اينكه با پايدار بودن بحران كرونا وضعيت درآمدهاي 

شهرداري هم همچنان كاهش خواهد يافت يا نه؟
ببينيد 3گزینه مختلف براي آینده کرونا درنظر گرفته شــده است. 
یك گزینه این بود که ما اواخر فروردین ماه به وضعيت ســرازیري یا 
کاهش اپيدمي کرونا مي رسيم. حالت دوم این است که ما 3 ماه فصل 
بهار درگير بيماري کرونا هستيم و گزینه سوم اینكه ما بایستي اواخر 
شــهریورماه انتظار شيب ســرازیري ویروس کرونا را داشته باشيم. 
بر مبناي این 3گزینه مختلف، پيشــنهادهاي مختلفي نيز ارائه شد 
و تصميم بر این شــد که ما آن گزینه 3 ماه بهاررا مبنا قرار دهيم. به 
همين دليل، دوستان ما از دولتمردان گله مند هستند، به خصوص از 
شخص آقاي روحاني. چرا که در برخورد با کرونا به هشدارهایي که 
صاحب نظران تخصصي بهداشت و درمان ارائه مي دهند، توجه الزم 
صورت نمي گيرد. به هر حال، نظر ما این است که آزاد کردن برخي از 
مشاغل و همچنين باز کردن برخي مجالس و محافل عمومي مي تواند 
عوارضي براي ما داشته باشد، طوري که خسارت آن بسيار زیاد خواهد 

بود. لذا در این زمينه اختاف نظر بين شوراي شهر تهران و مقامات 
کشوري که وضعيت کرونا را مدیریت مي کنند، وجود دارد.

البته یك گله  جدي هم باید بكنم؛  با اینكه در دنيا پارلمان شهري و 
مدیریت شهري در برخورد با بيماري هاي واگيردار نقشی کليدي و 
اساسي ایفا مي کنند و در واقع آنها هستند که به طور مستقيم با مردم 
روبه رو مي شوند و بایســتي اقدامات متناسب با شرایط انجام دهند، 
در ستاد مبارزه با کرونا دعوتي از شــوراي شهر تهران به عمل نيامد 
و طبيعتا نظرات اعضاي شــورا هم در این زمينه ها شنيده نشد. این 

موضوع مي تواند عوارضي را براي مردم به همراه داشته باشد.
در سال هاي اخير به خصوص در سال 98 بحران سيل 
در شهرهاي مختلف خسارت بسياري به بار آورد. اكنون بحران 
شيوع بيماري كرونا وضعيت شــهرها را به هم ريخته است. در 
برنامه پنج ساله توسعه سوم براي بحران هاي شهري چه تدابيري 

انديشيده شده است؟
به هر حال، ما در منطقه اي قرار گرفته ایم که مي تواند با حوادث مختلفي با 
وجود پيش بيني هاي منطقي روبه رو شود. اینكه مي گویم پيش بيني هاي 
منطقي، علت این است که اتفاقاتي مانند کرونا از آن دست نيست. یعني 
ما به هيچ وجه پيش بيني نمي کردیم که کشــور ما و بلكه تمام دنيا با 
شيوع بيماري کرونا مواجه شــود. اما موارد دیگري هست که به شكل 
کاما منطقي، در معــرض آن قرار داریم. به عنــوان مثال آبگرفتگي و 
ســيل که مراقبت هاي دائمي را مي طلبد و اگر به موقع به آن پرداخته 
شــود، مي تواند جلوي عوارض ناگوار آن را بگيرد. همانطور که در سيل 
بهار سال1398 به دليل اقدامات مناسبي که شهرداري از چند ماه قبل 
انجام داده و پاکسازي هاي الزم معابر صورت گرفته بود، ما خوشبختانه 
در شهر تهران خسارتي را نداشتيم. در عين حال، مقوله مهم، زلزله است. 
باالخره گسل هاي مهم در شهر تهران وجود دارد که احتمال فعال شدن 
این گسل ها خيلي زیاد هست. برمبناي سوابق تاریخي ما این سال ها باید 
منتظر یك زلزله شدید در تهران باشــيم. مجموعه این مطالب ایجاب 
مي کند که ما ستاد بحران آماده اي داشته باشيم تا با مقوله هایي از این 
دست برخورد کنيم. در برنامه توسعه شهر تهران به این موضوع توجه 
شده و در بودجه امسال نيز به آن پرداخته شده است. مسئول ستاد بحران 
در شهر تهران خوِد شهردار است که این کارها را رصد مي کند. بنابراین، 
اميدوار هستيم که با توجه هاي صورت گرفته اتفاقاتي مانند آتش سوزي 
ساختمان پاسكو صورت نگيرد. بر این اساس باید بگویم که در برنامه 
پنجم و همچنين در بودجه ســاالنه به حوادث غيرمترقبه توجه الزم 

صورت گرفته است.
سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده در مجلس 
به تصويب رسيد كه اتفاق خوبي براي شهرداري ها بود. البته اين 
مهم با تالش شما در مجلس رخ داد. نظر شما در اين باره چيست؟

اتفاق خوب همانطور که شما اشــاره کردید؛ یعني سهم شهرداري ها  از 
ماليات بر ارزش افزوده از 3درصد به 4درصد افزایش پيدا کرده است. اما 
اتفاق بدي که در هفته هاي پيش به وقوع پيوست و مذاق ما را تلخ کرد، 
تصميم مجلس براي تصویب ماده 53 ماليات بر ارزش افزوده بود. در ماده 
53 تصویب شــده، اختيار تعيين انواع و موارد اصل عوارض مورد نظر به 
وزارت کشور واگذار شود. این موضوع کاما دخالت در وظایف شوراهاست و 
اختيارات شوراها را کم مي کند. و شوراها را در زمينه وضع عوارض به صورت 
یك مجموعه باتصميم و دست بسته تبدیل مي کند. به این ترتيب که 
بایستي با صاحدید وزارت کشور عوارض وضع کند. این قانون مقتضيات 
محلي را کاما نادیده خواهد گرفت. یعني در شرایط منطقي ما باید اجازه 
دهيم که هر شهري به تناسِب مقتضيات خودش به عنوان نماینده مردم 
عوارض وضع کند. اما آنچه در تبصره ماده 53 اتفاق افتاد، متأسفانه این 
اختيارات را از شــوراي شهر گرفته اســت. ما پيگيري هاي الزم را انجام 
خواهيم داد، ولي از مجلس هم گله مند هستيم که چرا برخاف مصوبه 
3 ماه قبل خودش که در الیحه درآمدهاي پایدار اجازه وضع عوارض را به 
شوراها واگذار کرد، ناگهان در یك چرخش 180درجه اي بعد از بازگشت 

از تعطيات نوروزي چنين مصوبه اي در مجلس به تصویب رسيده است.

در فضایــي که متأســفانه، گوش شــنوا براي 
شــنيدن حرف هاي جامعه شورایي کشور زیاد 
نيســت، نهم اردیبهشت ســالروز فرمان امام 
خمينــي)ره( براي تشــكيل شــوراها فرصت 
مناسبي است براي ســخن گفتن در این باب، 

ان شاء اهلل که مفيد باشد.
ســكونت بيش از 70 درصد جمعيت کشور در 
شــهرها دســتاورد یك قرن نظام مدیریتي در 
کشور اســت که به موازات آن شــاهد افزایش 
نهادهــا و ســاختارهاي مدیریتــي دخيــل 
در اداره امور شــهرها هســتيم. فقدان درك و 
نگرش صحيح ســازمان هاي دولتي از نقش و 
تأثير جلب مشــارکت هاي مردمــي و اصرار بر 
مدیریت متمرکز امور موجب شده چالش هاي 
شهرنشيني در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، 
زیست محيطي، اقتصادي، کالبدي و مانند آن 
طي ســال هاي گذشــته خصوصا در شهرهاي 
بزرگ بيشتر شود و شرایط خاصي را پيش روي 

مدیریت شهري قرار دهد.
درواقع بــا این نگرش مدیران شــهري به اداره 
امور شهر، مدیریت شهرها با نگرش شورایي کار 
آســاني نخواهد بود. این مانع در کنار توقعات و 
انتظارات باالي شهروندان از یك سو و تنگناهاي 
قانوني، حقوقي و نظارتي فراروي شوراها از سوي 
دیگر موجب شــده که اداره امور با مشــكات 

جدي مواجه شود.
به این مــوارد باید حاکميت نگاه کاســبكارانه 
و تجاري به مدیریت شــهري از سوي دولت و 
برخي نهاد هاي دخيل در اداره امور را نيز  افزود. 
نگاهي که به شهر، به جاي ســرمایه اجتماعي 
فقط به چشم ثروت مي نگرد و همواره در تاش 
بوده تا درآمد و وجوه حاصله، مبناي اداره شهر 
باشد و نه واقعيت شــهر، نيازهاي شهروندان و 
شــهري که به عنوان پدیده اي اجتماعي است 
که با حيات انساني سروکار دارد. در پرتو چنين 
نگاهي بهترین نقاط استراتژیك شهرها را مرکز 
تجاري، بنگاه هاي اقتصادي و امثال آن اشغال 
کرده اســت؛ حاصل چنين رویكردي، انبوهي 
از مشكات عدیده زیست محيطي، اجتماعي، 

فرهنگي، روانشناختي، کالبدي و... است.
این نكته یكــي از چالش هاي کانشــهرهاي 
ماست. با نگاهي گذرا به این چالش ها مي توان 
نتيجه گرفــت که بســياري از آنها ریشــه در 
مناسبات حاکم بر نظام مدیریت و برنامه ریزي 
شــهرها دارد. عدم تعریف جایگاه حكومت هاي 
محلــي در حاکميت ملــي شــاید مهم ترین 
مسئله شهري ایران درحال حاضر است. غيبت 
مدیریت هاي محلي در ساختار حاکميتي باعث 
به فراموشي سپرده شــدن مقتضيات محلي و 
حقوق مكاني است که به طور مشخص در اصل 
یكصدم قانون اساسي مورد اشــاره قرار گرفته 

شده است.
در ميان شوراي شــهر هاي بزرگ کشور، شوراي 
تهران نخستين گام را براي تشــكيل شوراهاي 
پایين دســت خود به منظــور برقــراري ارتباط 
مستمر و هدفمند با آحاد شــهروندان با تصویب 
طرح تشــكيل انجمن هاي شــورایاري در سال 
1378برداشــت و در بين 5 دوره شــوراي شهر 
تهران، شوراي پنجم نگاه دقيق تر و حرفه اي تري به 

شورایاري و کارکردهاي مختلف آن داشته است.
این امر حاصل 2 علت اســت؛ اول اینكه شــوراي 
پنجم قبــل از انتخابات براي شــورایاري برنامه 
پيش بيني کرده بود و با آگاهي نسبي براي تداوم 
فعاليت و ارتقاي جایگاه شــورایاري برنامه ریزي 
کرده بودند و دومين علت به شناخت و عاقه مندي 
تمامي اعضاي دوره پنجم به شوایاري بازمي گردد. 
با آنكه در دوره هاي پيشــين نيز شوراي شهر به 
شورایاري توجه نشــان مي داد، ولي در هر 4 دوره 
گذشته فقط تعدادي از اعضا نسبت به شورایاري 
دغدغه داشــتند و اکثرا نه عاقه اي به شورایاري 

داشتند و نه شناخت کافي از آن داشتند.
حال اوليــن گام برای بهبود وضعيت شــهرها، 
تســهيل رابطــه دولــت و مدیریت شــهري 
به منظــور تعادل بخشــي به مناســبات دولت 

ملي و حكومت هــاي محلي، شكســت تابوي 
ســازش ناپذیر بودن دولت و مدیریت شــهري 
است که سال هاي ســال بر فضاي اداره شهرها 
ســایه افكنده؛ تدوین شــاخص هاي مشترك 
ميان دولت و شــوراها و التزام دولت به رعایت 
جایگاه شوراها آنطور که در قانون اساسي آمده 
و شوراهاي اســامي را از ارکان تصميم گيري 
و اداره امور کشور دانســته از ملزومات این کار 

است.
درواقع شــورایاري ها همچون دیگر انجمن ها، 
نهادها، بنيادها، مؤسسه ها، تعاوني ها، باشگاه ها، 
گروه هاي اجتماعي و سازمان هاي غيردولتي، 
یك نمونــه از حكومت هاي محلي محســوب 

مي شوند.
نقطه اشتراك اینگونه ســازمان ها و نهادهاي 
اجتماعــي، گرایــش و تمایل اعضــاي آنها به 
نوعي ارضاي اجتماعي است. این افراد به انجام 
فعاليت هاي اجتماعي داوطلبانه و نوع دوستانه 
براي همنوعان، همســایگان، هم محله اي ها و 
همشــهري هاي خود عاقه مندند و یك تعلق 
خاطر بيشــتري دارند، مســئوليت پذیرترند و 
دغدغه مندتر هســتند. اما این ویژگي ها به نحو 
معناداري درخصوص شورایاري مغفول مانده و 
در معرفي آنها اقدام مناسبي صورت نگرفته و در 
نتيجه باعث شده شورایاري ها با حداقل ظرفيت 
و کارایي خود در مناســبات مدیریت شــهري 

حضور داشته باشند.
بنابراین به نظر مي رسد که ایجاد زمينه هاي الزم 
براي جلب مشارکت شهروندان تهراني ضرورتي 
انكار ناپذیر است و تشكيل گروه هاي اجتماعي 
محلي همچنــان راهكاري مناســب براي این 

منظور محسوب مي شود.
در این باره اساسنامه تشكيل شورایاري ها اشاره 
مي دارد: بــا عنایت به حجم عظيم و گســترده 
مسائل و مشكات مختلف در ابعاد کمي و کيفي 
خصوصا در کانشهر تهران، رفع این مشكات و 
بهبود شرایط مستلزم تمرکززدایي و بهره گيري 
از نظرات و دیدگاه هاي آحاد مردم و مشارکت 
عام و همه جانبه شــهروندان اســت و ازجمله 
راه هاي مهم و باارزش جلب مشــارکت واقعي، 
پایدار، دائمــي و نهادینه، تشــكيل انجمن ها، 
سازمان ها و نهادهاي مدني داوطلبانه و مردمي 
است. در راســتاي تحقق اهداف فوق، شوراي 
اسامي شهر تهران به موجب این طرح اقدام به 
تاسيس انجمن هاي شورایاري در محات تهران 

مي نماید )اساسنامه شورایاري، 1378(
دکتر پرویز پيران، طراح شــورایاري در ایران 
در ضرورت تشكيل شورایاري معتقد است: در 
شــرایطي که خودمحوري ایراني ها اجازه حل 
مســائل متعددي را به دليل غيرعقاني عمل 
کردن آحاد مردم نمي دهد، مشــارکت آگاهانه 
کليد آینده کشــور توانمندي چون ایران است 
که من آن را معجزه مشارکت مي دانم. شورایاري 
به عنوان یك راهكار بخشي از اقتدار مرکزي را 
کاهش مي دهد و زمينه دخالت مستقيم مردم 
در اداره امور محلــي را فراهم مي کند )روزنامه 

اعتماد، 1385.(
امروزه اگرچــه در ميانه راه هســتيم اما نحوه 
تعامل دولت با شوراها و حمایت شوراي شهر و 
شهرداري تهران از شورایاري به عنوان یك نهاد 
محلي، الگویي نو در اداره امور بهينه شهرهاست 
و تفاهم شــهروندان با مدیریت شهري دور از 

دسترس نخواهد بود.

نقش شوراها 
در تقويت انجمن هاي شوراياري 

ابراهيم علی پور
مدرس و پژوهشگر اجتماعی

محمود موالیي
روزنامه نگار

احمد رضا بنایی اسماعيلی
پژوهشگر و کار شناس مدیریت شهری

جايگاه شوراها در مديريت شهري و محلي 
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 در ســال98 افزايش بودجه اي را براي اتمــام پروژه هاي نيمه تمام 
عمراني داشتيم. بر اين اســاس توانستيم اقدامات خوبي در پيشبرد 
پروژه هايــي نظير احداث زيرگذر تقاطع شــهيد چمــران با جالل 
آل احمد )گيشا(، زيرگذر استاد معين، بزرگراه شهيد رستگار و شهيد 
بروجردي، برج طغرل و جمع آوري آب هاي ســطحي داشته باشيم. 
در طول مدت سپري شده از شــوراي پنجم به طور مستمر جلسات 
متعددي با كارگران بخش هاي مختلف شهرداري برگزار شده و پس از 
بررسي مطالبات و مشكالت آنها، اقدامات الزم صورت پذيرفته است. 
جلسه اي با حضور اعضاي كميســيون حمل ونقل و ترافيك شوراي 
اسالمي شهر تهران، نماينده مردم تهران در مجلس، مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي استان تهران و مديران مترو برگزار شد كه پس از 
ارائه گزارشي از مشكالت و مطالبات كارگران و كارمندان مترو، قرار 

شد بازرسان وزارت كار، بازرسي ای از ايستگاه هاي مترو انجام دهند 
كه طبق اخبار دريافت شده، بازرسي ها انجام و گزارش آن آماده شده  
است و منتظر هســتيم نســخه اي از آن در اختيار شوراي شهر قرار 
بگيرد. بازگشايي پياده راه خيابان هفده شهريور نيز از جمله موضوعاتي 
بود كه در يك سال اخير به نتيجه رسيد. اين پروژه كه در دوره مديريت 
قبلي شهري افتتاح شــده بود، منجر به ايجاد نارضايتي در كسبه و 
اهالي محله شده بود. با پيگيري هاي مستمر اكنون اين مسير براي 
تاكسي ها باز شده و درصدد هستيم اتوبوس ها نيز در اين مسير تردد 
كنند. يكي از مصوبات شوراي چهارم در ارتباط با بحث برج باغ بود. 
در اين راستا با ارائه طرحي خواستار توقف صدور مجوز برج باغ شديم 

كه در نهايت از نابودي باغ ها جلوگيري مي كند.
 شوراي شهر پنجم از ابتداي فعاليت خود سعي كرده طبق برنامه اي 
كه در ســال96 و در جريان انتخابــات به شــهروندان تهراني ارائه 
كرد، حركت كند. خوشبختانه توانســته ايم با همراهي و همكاري 
مديران شهري گام هاي مهمي در مســير مبارزه با فساد، جلوگيري 
از شهرفروشي و ايجاد شــفافيت عمومي در ميان شهروندان نسبت 
به تصميمات اخذ شده براي اداره شهر برداريم. در حوزه عمراني نيز 
67پروژه شــاخص و اولويت دار فرامنطقه اي درنظر گرفته شده كه 
اميدواريم تا پيش از پايان دوره پنجم به سرانجام برسد. صاحب نظران، 
بيماري كوويد-19 را مهم ترين چالــش جوامع بعد از جنگ جهاني 

دوم مي دانند. فراگيــري اين بيماري منجر به تعطيلي بســياري از 
كسب و كارها و آسيب ديدن اقتصاد كشورها شــد. با توجه به اينكه 
ايران در شــرايط تحريم قرار دارد، اثرات بيماري كرونا در كشور ما 
شديدتر بوده و اكنون شهرداري نيز با كاهش شديد منابع درآمدي 
مواجه اســت. براي سال99 بودجه عمراني شــهرداري تهران رشد 
43درصدي دارد كه قرار بود در مدت زمان باقيمانده از شوراي پنجم 

برخي پروژه هاي مهم عمراني آغاز شود كه با اين اوصاف بعيد است 
بتوانيم همه برنامه ها و پروژه هاي درنظر گرفته شده را عملياتي كنيم. 
من به عملكرد شورا تا امروز نمره 15 را مي دهم و به عنوان يك شهروند 
مهم ترين انتظارم از مديريت شهري توســعه حمل ونقل عمومي با 
اولويت حمل ونقل ريلي است و معتقدم اولويت شهر تهران اهتمام و 

توجه جدي به توسعه هوشمند شهر است.

67 پروژه عمراني فرامنطقه اي 
در اولويت كاري مديريت پنجم
افشين حبيب زاده؛ معاون نظارت شوراي شهر تهران

كاهش ترافیك و آلودگی هوا در محدوده های  
مركزی شهر 

  14بهمن97

 موضوع ايــن مصوبه وصول عوارض تردد وســايل نقلیه در 
محدوده های ترافیكی تهران بود كه در نواحی مركزی شهر اعمال 
می شود. اعمال مديريت هوشمند بر تردد خودروها در محدوده 
مركزی شهر تهران از مهم ترين دســتاوردهای اين مصوبه بود كه 

موجب كاهش ترافیك و آلودگی هوا در سال 98 می شد.

برنامه عملیاتی ایمنی حمل ونقل دانش آموزان 
21 اسفند97

 اين مصوبه با هدف تحقق »تردد امن« و »رفت وآمد بی خطر« دانش آموزان به مدرسه و پیشگیری 
از وقوع سوانح رانندگی و ارتقای ايمنی تردد دانش آموزان تصويب شد. طبق آن، گذرگاه های محل 

وقوع مدارس بايد به منظور ترويج فرهنگ استفاده از حمل و نقل فعال، پیاده رو 
و استفاده از دوچرخه در سال 98 طراحی و تجهیز شود.

كمك100میلیاردی به سیل زدگان غرب كشور
25فروردین 98

 درپی وقوع سیل در اســتان های غربی كشور، اعضای شورای 
شهر تهران دوفوريت اليحه مجوز به شهرداری تهران برای كمك به 

سیل زدگان استان های گلستان، لرستان و خوزستان را با حدكثر آرا 
به تصويب رساندند. براساس ماده واحده اين اليحه به شهرداری تهران 

اجازه داده می شود نسبت به كمك به سیل زدگان تا سقف 1۰۰میلیارد ريال 
هزينه كند.

 تأمین منابع مالی پروژه های
 تأسیسات آب و فاضالب شهری

10 اردیبهشت98

 براســاس اين مصوبه، منابع مالی طرح های دارای 
اولويت آب و فاضالب شهر تهران تأمین و بر اجرای سريع 
آن تأكید شد. همچنین به شركت آب و فاضالب استان 
تهران اجازه داده شد پس از طی مراحل قانونی نسبت به 
وصول مبالغ قید شده از مشتركان تحت پوشش مناطق شهر 

تهران اقدام كند.

شناسایی و ساماندهی كاربردی در مراكز تاریخی و گردشگری
7خرداد98

 شهرداری تهران طبق اين مصوبه به شناسايی، ســاماندهی، تهیه شیوه نامه و اصالح تابلوهای 
راهنمای مراكز تاريخی و گردشگری ملزم شد. شهرداری پس از اين مصوبه با همكاری میراث فرهنگی 
استان تهران نسبت به شناسايی، ساماندهی، تهیه شیوه نامه و اصالح تابلوهای معرفی مراكز تاريخی 

و گردشگری در معابر شهر تهران و ورودی های آن اقدام می كند.

 ایجاد سامانه هوشمند و انتشار عمومی  اطالعات
 فضای سبز و درختان تهران 

5شهریور98

 شهرداری تهران طبق اين مصوبه به ايجاد سامانه هوشمند و انتشار عمومی اطالعات فضای سبز 
و درختان شهر تهران ملزم شد. اطالعات مندرج در اين سامانه شامل كلیه قرارداد های نگهداشت و 
توسعه فضای سبز شهری تهران از نیمسال دوم سال1399 می شود. همچنین شهرداری بايد سامانه 

را در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.

ساماندهی منابع آالینده دیزل در محیط های كارگاهی 
24شهریور98

 موتورهای ديزلی ازجمله مهم ترين منابع آلودگی هوای تهران هستند كه سهم بسیاری از آنها 
در محیط های كارگاهی ناديده گرفته می شود. طی اين مصوبه، شهرداری تهران ملزم به ساماندهی 
موتورهای ديزل با كاربرد زمینی، ماشین آالت عمرانی و ناوگان خدمات و حمل ونقل عمومی و خدمات 

شهری با رعايت اصول محیط زيستی و اخذ معاينه فنی شد.
افزایش انتصاب جوانان در پست های مدیریتی شهرداری تهران

24شهریور98

  طبق اين مصوبه، شهرداری تهران موظف اســت به منظور بهره گیری از ظرفیت زنان و جوانان 
توانمند، در انتصابات آتی خود حداقل 5۰درصد از عناوين پســت های مديريت خود را به نیروهای 
جوان اختصاص دهد. اين نیروها در سطوح ارشد تا سن 45سال، میانی تا4۰سال، پايه تا 35سال و 

عملیاتی تا زير3۰سال خواهند بود.

اعطای نشان های شهروندی
15دی98

  طبــق اين مصوبه، شــهرداری تهــران موظف 
اســت به شــهروندان نمونه ای كه خدمات شايان، 
برجسته و ثمربخشــی را در شهر، مناطق و محالت 
شــهری تهران در ابعاد دينی، فرهنگی، اجتماعی 
و زيســت محیطی و دارای اثرات قابــل توجه در 

حوزه كاهــش آلودگی های زيســت محیطی، حل 
مســئله پســماند و ارتقای كارايــی حمل ونقل پاك 

دارند، نشان شهروند نمونه تهرانی اعطا كند.

الزام شهرداری تهران به الیحه دریافت عوارض ساختمانی  مبتنی بر مرغوبیت مكان 
22دی98

  طبق اين مصوبه مهم شهرسازی، شهرداری تهران ملزم شد اليحه نحوه محاسبه و دريافت عوارض 
صدور پروانه ساختمانی را برای نخستین بار مبتنی بر مرغوبیت مكان امالك در شهر تهران ارائه كند. 
تا پیش از اين الگوی دريافت عوارض براساس متراژ و سن بنا بود اما مرغوبیت مكان مالكی نو و مفید 

برای عوارض است.

ایجاد یادمان جان باختگان هواپیمای مسافربری اوكراین 
22دی98 

  درپی سقوط غمبار پرواز752 هواپیمايی اوكراين، شهرداری تهران موظف شد به منظور همدردی 
با شهروندان و خانواده های داغديده، مكان مناسبی را برای نامگذاری يادمان جانباختگان اين پرواز 
جهت تصويب در صحن شورا پیشنهاد كند و كار حجمی شايســته ای به يادبود جانباختگان پرواز 

مذكور انجام دهد.

مساعدت به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان
24دی98

  درپی وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان به شــهرداری تهران اجازه داده شد از محل 
صرفه جويی در هزينه كرد رديف های بودجه مصوب نسبت به كمك به سیل زدگان استان سیستان 
و بلوچســتان عالوه بر خدمات لجســتیك تا ســقف 1۰۰میلیارد ريال اقدام كند و مشاركت در 

ساماندهی كمك های مردمی داشته باشد.

سند جامع سرمایه گذاری و مشاركت شهرداری تهران 
24دی98

  پس از گذشت ده ها سال از تشكیل شهرداری تهران سرانجام سندی جامع برای سرمايه گذاری 
و مشاركت در شهرداری تهران تصويب شد. اين ســند قرار است بسترسازی مهم برای بهره گیری 
مؤثر از قابلیت های شهر و شهرداری تهران از طريق تسهیل جذب سرمايه گذاری داخلی و خارجی 

و مشاركت های عمومی- خصوصی طی سال های پیش رو باشد.

متمم بودجه1398 شهرداری تهران
6بهمن98

  متمم بودجه سال1398 شهرداری تهران با 
توجه به درآمدها و منابع تأمین اعتبار از يك 
طرف و هزينه ها و ســاير پرداخت ها از طرف 
ديگر، با رقمی حدود 5هــزار میلیارد تومان 
به تصويب رسید. اين متمم رقم واقعی بودجه 

ســال98 تهران را به 24هــزار میلیارد تومان 
رساند.

دریافت عوارض از محل آنتن های مخابراتی تهران
6بهمن98

  به موجب اين مصوبه، شهرداری تهران موظف شد از ابتدای سال99، از كلیه بهره برداران حقیقی 
و حقوقی دكل و آنتن های مخابراتی شهر تهران عوارض دوره ای دريافت كند. اين عوارض قرار است 
در الزامات شهری، زيباسازی و مسائل زيست محیطی از يك سو و ارتقای كیفیت زندگی شهروندان 

تهرانی از سوی ديگر هزينه شود.

تعیین عوارض تردد برای مدیریت ترافیك و كاهش تقاضای سفر 
13بهمن98

  طبق اين مصوبه، به منظور مديريت ترافیك و كاهش تقاضای ســفر با اعمال مديريت هوشمند 
بر ورود يا تردد وســايل نقلیه در محدوده های ممنوعه  تردد، شهرداری تهران مكلف شد از ابتدای 

سال1399 نسبت به وصول عوارض تردد وسايل نقلیه در محدوده های ترافیكی تهران اقدام كند.

تعیین نرخ عوارض پارك حاشیه ای 
سال1399

13بهمن98

  اين مصوبه به اصالح مصوبــات تعیین نرخ 
وروديه و حق توقف پاركینگ های عمومی شهر 
تهران كه ســال95 تصويب شده بود، اختصاص 
يافت. طی اين مصوبه، شــهرداری تهران مكلف 
شد از ابتدای ســال1399 نســبت به واگذاری 

بهره بــرداری و مديريــت پاركینگ های عمومی 
شهرداری تهران به بخش خصوصی و نظارت بر اعمال 

نرخ های مصوب اقدام كند.

اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز 
13بهمن98

  در اين مصوبه، طبقه بندی درختان و ضريب ارزش اكولوژيك آنان براساس معیارهای 
زيســتی، گونه بندی و رفع آالينده ها ارائه شد. طبق اين مصوبه 
شهرداری تهران مكلف شــد از ابتدای سال1399 نسبت 
به اخذ عوارض حفظ و گســترش فضای سبز در شهر 

تهران اقدام كند.

الیحه بودجه سال99 شهرداری 
تهران

13 اسفند98

  اليحه بودجه سال99 شــهرداری تهران در 
نخســتین روزهای قرنطینه كرونايــی تهران به 
تصويب نهايی رسید. اين مصوبه برای امسال تهران 
3۰هزارو574 میلیارد تومان بودجه درنظر گرفت كه 
نسبت به سال98، پیشرفت قابل مالحظه ای داشته است.

مصوبات كرونایی
اسفند98

  در روزهای پايانی سال شیوع ويروس كرونا در پايتخت موجب شد مصوبات شورا به اين سمت 
جهت پیدا كند. طرح دو فوريت »الزام شهرداری تهران برای انجام اقدامات الزم جهت تاب آوری 
شهر برای پیشگیری و كاهش آلودگی ناشــی از كرونا ويروس« از سوی اعضای شورای شهر به 
تصويب رسید و بودجه ای 1۰میلیاردی برای مقابله با كرونا از سوی شهرداری تهران به اين موضوع 
اختصاص يافت. همچنین در راستای ارائه تسهیالتی به شهروندان تهرانی در شرايط شیوع كرونا 
اليحه »مساعدت و حمايت از مؤديان و شهروندان به دلیل شیوع ويروس كرونا« به تصويب رسید 
كه با تصويب اين اليحه مهلت پرداخت عوارض شهرداری تا پايان ارديبهشت ماه سال99 تمديد 
شد. در ادامه مصوبات كرونايی شورای شهر تهران، طرح »اعطای مجوز به شهرداری تهران برای اخذ 
تعهد از مالكان پروژه های ساختمانی برای ارائه تأيیديه نمای ساختمان به منظور كاهش ترددهای 
غیرضروری متقاضیان حوزه شهرسازی در راستای مقابله با شیوع ويروس كرونا« به تصويب رسید 
كه براساس اين طرح برای پرونده های شهرسازی كه تمامی اسناد و مدارك صدور پروانه ساختمانی 
را ارائه كرده اند و صرفا در انتظار تأيیديه نمای ساختمان هستند با اخذ تعهدات قانونی سه ماهه 

پروانه ساختمانی صادر می شود.

سيدمحمد فخار
روزنامه نگار

مصوبات مهم شوراي شهر 
تهران در سال98

نگاهي به 20مصوبه سال98 پايتخت؛ سالي كه سخت گذشت
پارلمان شهري پايتخت، دوره اي پرافت وخیز را در سال98 
گذراند. وقوع 2حادثه طبیعي در استان هاي كشور از يك سو 
و رسیدن ويروس كرونا در ماه هاي پاياني سال، به مصوباتي 
حساس نیاز داشت كه بتواند براي پوشش خسارت ديدگان مفید و مؤثر باشد. از طرف ديگر 
سقوط هواپیماي اوكرايني نیز واكنش ها و مصوبات مورد نیاز خود را مي طلبید. در چنین سال 
پر فراز و نشیبي شوراي شهر تهران كه دومین سال حضور خود را سپري مي كرد، سنگین ترين 
بودجه تاريخ بلديه يعني رقمي بیش از 3۰هزار میلیارد تومان را براي اداره تهران در سال99 
تصويب كرد كه راستي آزمايي تحقق آن، در شوراي شهر انجام شد. اما بي شك مهم ترين مصوبه 
سال98 شوراي شهر تعیین شرط سني براي پســت هاي مديريتي و جوان سازي  پست هاي 
مديريتي پايتخت بود كه طي سال هاي پیش رو به افزايش انتصاب جوانان در تصدي پست هاي 
مديريتي و ارتقاي سهم و نقش آنان در مديريت شهرداري تهران مي انجامد. گزارش پیش رو 

نگاهي به 2۰مصوبه از 225مصوبه سال98 تهران است.
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شورا

شوراي پنجم و رسالت 
جديد شوراياري ها

نهم ارديبهشت در حالي مزين به نام روز شوراهاست 
كه تا پايان كار شــوراي پنجم حدود يك ســال و 
3ماه مانده و در طول حدودا 3ســالي كه بر سر كار 
آمده، تالش كرده لكوموتيو مديريت شــهري را بر 
ريل اصلي خود مبتني بر شــفافيت، كارشناسي، 
كاهش هزينه ها و ايجاد درآمدهــاي پايدار به دور 
از شهرفروشــي و تخريب باغات برگرداند. اينكه تا 
چه اندازه شوراي پنجم توانسته به اهداف ترسيمي 
خود دست پيدا كند، خود مجال ديگري مي طلبد. 
من تنها به تحولي كه در پارلمان شــهري در طول 
اين 3ســال و درخصوص تالش براي بازگرداندن 
و وضعيت انجمن هاي محالت و شــوراياري ها به 
جايگاه  اصلي خود مبتني بر فلســفه شوراها انجام 

شده، خواهم پرداخت.
شــوراياري ها انجمن هــاي محلي بــراي افزايش 
مشاركت شهروندان در اداره  امور شهر، بهره گيري 
از ظرفيت هاي مردمي براي حل و فصل مشكالت، 
تصميم گيري بهتر براي مســائل شــهر و ارتقاي 
سرمايه اجتماعي از طريق پيگيري مطالبات مردمي 
هستند كه به يادگار از نخستين دوره  شوراي شهر 
در دولت اصالحات به وجود آمده اند. ســاختار اين 
نهاد مدني در راستاي تأكيد و تثبيت زيرساخت هاي 
همگرايانه، شهري و دوري از واگرايي گروه ها شكل 
گرفته اســت. شــوراياري ها پله نخست مشاركت 
شهروندان در اداره  شهر و بستري براي رسيدن به 
زندگي مناســب در محالت هستند. در اين مسير، 
شــوراياران مي توانند صداي رساي مردم محالت 
باشــند كه صدايشــان در هياهوي شــهر و فراز و 
نشيب هاي زندگي روزمره كمتر به گوش مي رسد 

و توجه كمتري را به  خود جلب مي كند.
براساس آسيب شناسي از شرايط گذشته، با وجود 
چنين شرايطي، شوراي پنجم تالش خود را بر تحول 
بنيادين در شوراياري ها بنيان نهاد. ايجاد اصالحات 
ســاختاري در مرامنامه و اساســنامه انجمن هاي 
شوراياري ها، تالش بر ساماندهي و جهت بخشيدن به 
شوراياري ها از فعاليت هاي مبتني بر سراي محالت 
به خدمت رساني در تمام حوزه هاي مديريت شهري، 
ايجاد كارگروه هاي تخصصــي و درنهايت، تعريف 
روندهاي جديد براي گزارش دهي و گزارش گيري 
از انجمن ها، ازجمله اقداماتي بوده كه در اين مدت 

صورت گرفته است.
هرچند اقدامات شــورا براي شــأنيت بخشيدن به 
شوراياري ها، گام هايي اساسي محسوب مي شوند اما 
اين ايده آل بدون همت و مسئوليت پذيري منتخبان 
جديد و مشــاركت جدي آنــان در كارگروه هاي 
تخصصي و بهره گيري از مشــورت  آنان از ســوي 
پارلمان شهري شدني نبوده و نيست؛ چراكه تشكيل 
شــوراياري ها، فرصتي بي نظير بــراي بهره مندي 
مديريت شــهري از توان، ظرفيــت و ديدگاه هاي 
شهروندان براي اداره بهتر شهري است كه به همه 
شهروندان تعلق دارد. به همين خاطر، تالش شد در 
انتخابات شوراياري هاي دوره پنجم، زمينه حضور 
پررنگ تر افراد مؤثر، متعهــد و متخصص از تمامي 

اقشار مختلف اجتماعي فراهم شود.
حضــور پررنــگ زنــان و جوانــان در انتخابات 
شــوراياري ها و افزايش مشــاركت آنهــا در روند 
تصميم گيري ها، نه تنها شوراي پنجم را به حركت 
اين دوره از شــوراياري ها به ســمت فعاليت هاي 
تخصصي اميدوار مي كند بلكه پيام افزايش دغدغه  
آحاد مختلف جامعه براي مشــاركت در اداره  امور 
را منعكس مي كند كه كمترين نتيجه  آن افزايش 
همدلي در ميان شهروندان و افزايش سرمايه هاي 

اجتماعي است.
رويكردهاي اصالحي شــوراي پنجــم در عرصه 
انجمن هاي محالت موجب شده تا شوراياران امروز 
در دوره پنجم فعاليت شوراياري ها، به معتمدان اين 
شهر تبديل شــوند. نمونه اين اعتماد را مي توان به 
مجاهدت و حضور پررنگ شوراياران در 2 ماه اخير 
در مقابله با ويروس كرونا مشاهده كرد. شوراياران 
در اين بحران، به علت رســالت اجتماعي كه دارند، 
نوعي ماموريت نسبت به سرنوشت، وضعيت و رفاه 
مردم محله براي خود تعريف كرده و در اين زمينه 
احساس وظيفه كرده اند. آنها در اين بحران، با روحيه 
مددكارانه و داوطلبانه به ميدان مقابله با همه گيري 
ويروس كرونا ورود پيدا كردنــد و نقش ويژه اي در 
گندزدايي و ضد عفوني كردن سطوح و معابر داشته، 
در افزايش آگاهي رساني به مردم فعاليت كرده و در 

جمع آوري كمك هاي مردمي پيشقدم شده اند.
همه اين مسائل موجب شده تا شوراي پنجم به تداوم 
فعاليت شوراياري ها و نهادينه سازي اين انجمن ها 
اميدوار باشد. اميد آن است كه شوراياران با همكاري 
متقابل مديريت شهري در انجام وظيفه اصلي خود 
يعني ارتباط بين شهروندان و مسئوالن شهري در 
داشتن شهري كه شايسته شهروندان است از هيچ 

تالشي دريغ نكنند.

۲سال و ۸ ماه از حضور شما به عنوان عضو و سخنگو 
در شوراي شــهر مي گذرد، آقاي اعطا! پيش از حضور در شورا 
نسبت به عملكرد پارلمان هاي شــهري تا چه اندازه آشنايي 
داشتيد؟ نخستين حضور در صحن شوراي شهر چه حسي را 

در شما ايجاد كرد؟
در ابتدا از شما تشكر مي كنم كه به مناسبت روز شوراها، چنين فرصتي 
ايجاد كرديد و پيشنهاد كرديد گفت وگوي متفاوتي داشته باشيم و 
مقداري از رويه جاري گفت وگو هاي مطبوعاتي سخنگويي، فاصله 
بگيريم. خب، تخصص دانشگاهي من، رشته اي كه سال ها تحصيل و 
تدريس كرده ام، معماري است. در پروژه هاي طراحي و برنامه ريزي 
شهري در تهران و برخي شهرها حضور داشته ام. عالوه بر فعاليت هاي 
حرفه اي و شغلي، از سال هاي ۸3و ۸۴تا حاال در مطبوعات، به صورت 
مستمر در رابطه با مسائل شهري يادداشت و نقد نوشته ام و تاليفاتي 
داشته ام. اينها با مسائل حوزه مديريت شهري، ارتباط مستقيم دارد 
و يكي از ماموريت هاي مديريت شهري، كه اتفاقا جزو مهم ترين ها 
هم هست، در همين حوزه است. اما تجربه ديگري كه موجب شد در 
دوره اي۴-3ساله، به طور مستقيم با مسائل مديريت شهري مواجه 
باشم، همكاري با معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي 
و شوراي عالي شهرسازي و معماري است. من در ارديبهشت ماه ۹3، 
از دبير وقت شوراي عالي شهرسازي و معماري كه آقاي دكتر حناچي 
بودند، به عنوان مشاور در امور رســانه ها حكم گرفتم و اين موضوع، 
در زمان اوج اختالفات دولت و شــهرداري تهــران و برخي ديگر از 
كالنشهرها از جمله مشهد در حوزه سياست هاي شهرسازي و معماري 
بود و چالش هاي جدي ای مطرح مي شــد. مي توانم بگويم شناخت 
خوبي نسبت به مسائل مديريت شهري، چالش هاي آن و نظام حقوقي 
حاكم بر آن در كشور، پيدا كردم. وقتي تصميم به كانديداتوري گرفتم، 
بالطبع مطالعه جدي تري به طور مشخص بر نقش و كاركرد شوراها 
و وظايف، مسئوليت ها و اختيارات آنها انجام دادم و با كمك جمعي 
از دوستان، برنامه اي تدوين كرديم كه قابل پيگيري از طريق شورا 
باشد. اين برنامه بيشتر متكي بر حوزه شهرسازي و معماري با استناد 
به اسناد فرادست و مصوب بود كه موارد مهمي در آن بود و بخشي از 
آن را هم توانستيم محقق كنيم. يك برنامه كلي تر توسط شوراي عالي 
اصالح طلبان ارائه شده بود كه در دوران انتخابات، منتشر شد. اما در 
رابطه با نخستين حضور در صحن شورا يعني روز يكم شهريور ۹۶، 
مي دانيد كه در آن روز، هيأت رئيسه شورا انتخاب شد. با رأي همكاران 
و حسن اعتمادي كه به من داشتند، به عنوان سخنگوي شورا انتخاب 
شــدم. موضوع مهمي كه براي من مطرح بود اين بود كه در آن روز 
مشخص شد كه در شورا، نمي توانم صرفا بر حوزه شهرسازي و معماري 
متمركز باشم و مسئوليت ديگري به من سپرده شده بود كه با تصوير 
اوليه اي كه از نقشي كه در شورا در حوزه معماري و شهرسازي قرار 

بود ايفا كنم، متفاوت بود.
شــايد يكي از اتفاقات ويژه اي كه در دوره پنجم 
شوراي شهر شــاهد آن بوديم، اين بود كه براي نخستين بار 
شخصي به عنوان سخنگوي شوراي شهر انتخاب شد كه در حوزه 
رسانه ها هم فعاليت داشته است. تجربيات پيشين شما در حوزه 
رسانه تا چه اندازه در شيوه اطالع رساني و البته نوع ارتباطات تان 

با خبرنگاران تأثيرگذار بوده است؟
در اين رابطه ارزيابي خاصي نمي توانم داشته باشم. همكاران خبرنگار 
بايد نظر بدهند. شــايد بتوانم اينطور توضيــح بدهم كه معموال به 
اين نكته توجه مي كنم كه واژگان يا عباراتي كه به عنوان ســخنگو 
به كار مي برم، چه بازتابي خواهد داشــت؟ احيانا چه ابهامات يا چه 
سوء تعابيري مي تواند ايجاد كند و چطور مي توان و يا بايد سخن گفت 
كه اين ابهامات و سوء تعابير به حداقل برسد؛ گذشته از مواردي كه 
باالخره الزم مي شود سخنگو مقداري مبهم صحبت كند، يا مثال كلي 
گويي كند. به اين موارد زياد فكر مي كنم. به واژگاني كه مي خواهم 
استفاده كنم زياد فكر مي كنم و گاه درباره به كار گرفتن يك واژه يا يك 
عبارت، با چندين نفر مشورت مي كنم. پيش از هر نشست خبري، در 
رابطه با موضوعات و محورها، حداقل با 5-۴ نفر مشورت مي كنم و از 
كميسيون  هاي تخصصي شورا، اعضا و كارشناسان كميسيون كمك 
مي گيرم. با خبرنگاران هم همواره روابط دوستانه اي داشته ام؛ حداقل، 
تالش من اين بوده اســت و از ابتدا بنا را بر اين گذاشتم كه رفتار و 
نگاه يكساني نســبت به خبرنگاران رسانه هاي جريان هاي مختلف 
سياسي داشته باشــم. نمي دانم چقدر موفق بوده ام اما براي اين امر 

تالش كرده ام.
بسياري از كارشناســان معتقدند شهر تهران طي 
سال هاي متوالي توسط تصميم گيراني اداره شده كه تخصص  هاي 
مرتبط با حوزه شهري را نداشتند و آشفتگي هايي كه در شهر 
مشاهده مي كنيم به همين دليل است. به عنوان يك معمار فكر 
مي كنيد تصميماتي كه طي دو سال و نيم گذشته در حوزه خودتان 
اتخاذ كرد ه ايد تا چه اندازه با اقبال عمومي و نظر مثبت متخصصان 

اين  حوزه روبه رو شده است؟
به هر جهت شوراي پنجم به لحاظ تخصص و تجربه اعضا، در سطح 
خوبي قرار دارد. در حوزه هــاي مختلف تخصصي، افراد متخصص و 
مجربي حضور دارند. شما صرفا نگاهي به تخصص و تجربه روساي 
كميسيون ها در ارتباط با موضوع تخصصي آن كميسيون بيندازيد. 
ساير اعضاي كميسيون ها هم به همين ترتيب. نيازي به ذكر اسامي 
نيست اما به عنوان مثال، مهندس الويري به عنوان رئيس كميسيون 
برنامه و بودجه، همين مسئوليت را در مجلس شوراي اسالمي داشته 
اســت. آقاي دكتر اميني رئيس كميســيون حقوقي و نايب رئيس 
شورا، وكيل و حقوقدان برجسته، عضو هيأت رئيسه مجلس ششم 
و همچنين در دوره اي با حكم رئيس جمهور، عضو هيأت پيگيري و 
نظارت بر اجراي قانون اساسي بوده است. يا به عنوان مثال، رئيس شورا 
مهندس هاشمي؛ از متخصصان و مديران برجسته حوزه حمل ونقل 
و در اين زمينه كامال شناخته شده هستند. من به ساير اسامي اشاره 
نمي كنم اما روشن است كه شوراي پنجم به لحاظ تخصص و تجربه 
افراد، در سطح بااليي قرار دارد. حاال من در اين گفت وگو قصد ندارم 
گزارش عملكرد بدهم، يا به دفاع از عملكرد كميسيون ها بپردازم اما 
نكته اي كه بايد توجه كرد اين است كه بعضا ما در شورا موضوعاتي را 
دنبال مي كنيم، اما توقعات ما از معاونت متناظر در شهرداري برآورده 
نمي شود. حاال من از حوزه تخصصي خودمان يعني حوزه شهرسازي و 
معماري مثال بزنم؛ آقاي دكتر حناچي در قامت يك مدير و متخصص 
معماري و شهرســازي، به عنوان شهردار مشــغول به كار شده اند. 
بنابراين ما انتظار تحرك و خالقيت و پويايي بيشــتري در معاونت 
شهرســازي و معماري داريم. در اين دوره مديريت شهري ظرفيت 
كم نظيري براي بهره گيري از حضور و نظــر متخصصان نخبه اين 
حوزه ايجاد شده است. جمع پرشماري از متخصصان نخبه در زمان 
انتخابات شوراها، با نگاهي تخصصي و غيرسياسي، در زمينه تدوين 
برنامه براي شوراي پنجم فعال شده بودند. ما در شورا در حد توان و 
بضاعت، از ظرفيت، حضور و نظر جمع استفاده كرديم. اين امر، عالوه 
بر يك ظرفيت تخصصي مهم، ظرفيت اجتماعي مهمي نيز به شمار 
مي رود. معتقدم شهرداري مي تواند در هاي خود را به روي متخصصان 
نخبه باز كند . معاونت شهرسازي و معماري در سال جاري با استفاده 
از ظرفيت نخبگان مي تواند تمركز بيشتري براي برآورده كردن اين 

انتظارات داشته باشد.

شوراي شهر در دوره پنجم با دوره هاي پيشين يك 
تفاوت ديگر هم داشت؛ شورايي يكدست به لحاظ گرايش هاي 
سياسي. آيا يكدستي شوراي شــهر توانسته به نفع مديريت 
شهري باشد؟ به نظر شما وجود اقليت قوي به بهبود عملكرد 

كمك نمي كرد؟
من شخصا فكر مي كنم در يك سيستم پارلماني، تركيب اكثريت-
اقليت پارلمان را كارآمدتر مي كند. اين يك قاعده كلي است. اما در 
شورا، برآمدن همه اعضا از يك ليست واحد، مانع از طرح نقطه نظرات 
متنوع و متعدد در حوزه هاي كارشناسي نشده است. مصاديق مختلف 
و متعددي در صحن مطرح بوده. به عنوان مثال، وقتي در شورا بحث 
مشاغل سيار و بي كانون از جمله دستفروشان مطرح بود، جدي ترين 
اختالف نظرها مطرح شــد. باالخره اكثريت شــورا تصميم گرفت 
دستفروشي را، از مصاديق سدمعبر نداند و ضرورت ساماندهي آنها 
چه به لحاظ زماني، چه به لحاظ مكاني و چه به لحاظ شناســايي و 
شناســنامه دار كردن آنها را به رسميت بشناســد. اين نتيجه طرح 
اختالف هاي جدي در صحن بود. بنابراين، اينطور نيست كه هم نوايي 
سياسي اعضاي شوراي پنجم، اجازه طرح اختالفات كارشناسي در 

صحن را ندهد.
به نظر شما آيا ۴سال فرصت مناسبي براي تغيير و 
تحول است و آيا اين فرصت كفاف وعده هاي ليست اميد را داده 
است؟ تا چه ميزان به وعده هاي انتخاباتي خود نزديك شده ايد؟ 
به گمانم اين نكته قابل اثبات است كه شورا در حوزه هاي ماموريتي 
مديريت شهري، در همين دوره حدودا سه ساله، گفتمان جديدي 
ايجاد كرده است. حتي مايلم بگويم اين شورا را مي توان بعد از چند 
دوره مديريت شهري، شــوراي تغيير گفتمان ناميد. شوراي پنجم 
سياســت هاي متفاوتي را دنبال كرد. سياســت گسترش مرز هاي 
اطالع رساني در برابر سياســت اطالع رساني محدود و كنترل شده؛ 
سياست شفاف سازي  در برابر سياست در هاي بسته؛ سياست توسعه 
درآمد هاي پايدار در برابر سياســت تكيه بر درآمد هاي ناپايدار اما 

سهل الوصول؛ سياست حفاظت از ميراث طبيعي در برابر سياست 
ساخت وساز در باغ  هاي شهر؛ سياســت توسعه حمل ونقل عمومي  
در برابر سياســت چراغ ســبز به حمل ونقل اختصاصي و سياست 
تقبيح شهرفروشي در برابر سياســت ترويج شهرفروشي نمونه اي 
از سياست هايي اســت كه مي توان به صورت دوگانه هايي قابل فهم 
مطرح كرد. مجموعه اين سياست ها، گفتمان جديدي ايجاد كرده 
اســت. اينها به معناي ريل گذاري جديد در مديريت شهري است. 
اما به هر جهت، تغيير محســوس در شــهر، معموال در كوتاه مدت 
امكان پذير نيست. به خصوص در شرايطي كه شما ميراث دار آن ميزان 
بدهي در شهرداري هستيد؛ و ميراث دار سازماني عريض و طويل با 
بدنه ای سنگين. همه اينها را بگذاريم در كنار تنگنا هايي كه در بحث 
انتخاب شهردار با آن مواجه شديم و زمان و انرژي زيادي كه صرف 
آن شد. همين يك نكته كافي است كه خدمت شما عرض كنم وقتي 
سومين شهردار، يعني آقاي حناچي با حكم وزير رسما شهردار تهران 
شدند، 15 ماه از عمر اين دوره مديريت شــهري گذشته بود. بعد از 
بي ثباتي هاي 15ماه قبل از آن، گويي شهرداري از نقطه صفر شروع 
مي كرد. بنابراين مي خواهم بگويم شرايط، شرايط مساعدي نبود اما 
اين شورا دستاورد هاي مهمي داشت. تنگنا هاي مالي را پذيرفت، اما 
افسارگسيختگي در سيستم شهرسازي را مهار كرد. مگر نمي شد به 
بقيه شهر هم پروانه بلندمرتبه سازي  داد؟ مگر همين االن نمي شود 
اين كار را كرد؟ قول به شــما مي دهم اگر شورا افسارگسيختگي در 
حوزه شهرســازي را كنترل نمي كرد، ظرف مدت 3ماه شهرداري 
مي توانست بودجه مصوب يكسالش را تامين كند. اما روش ما اين نبود 
و نيســت. براي ما اولويت، ارتقای كيفيت زندگي در شهر است. اين 
شورا مي توانست همچون 12سال گذشته، نسبت به مصوبه ويرانگر 
برج باغ بي تفاوت بماند. درآمدش هم كه براي شهرداري خيلي خوب 
بود. خب، چرا چنين نكرد؟ نمي شد از محل مجوز هاي آنچناني برج باغ 
و بلندمرتبه در برخي مناطق شهر تهران، درآمدي حاصل كرد و با 
آن، چهار تا اتوبان و پل و تقاطع غيرهمسطح ديگر افتتاح كرد؟ البته 

كه مي شد. اما اين شــورا روش ديگري دارد؛ سياست ديگري دارد و 
گفتمان متفاوتي را حاكم كرده است. اينها، با وجود همه تنگنا هايي 

كه عرض كردم، دستاورد هاي اين شوراست.
كارنامه شهرداري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ سومين 
شهردار اين شورا، دكتر حناچي بود كه در مرحله نهايي، بر رقيب 
خود دكتر عباس آخوندي پيروز شد و شهردار تهران شد. رأي 
شما در انتخاب آقاي حناچي، تأثيرگذار بود. در جمع شش نفره اي 
كه انتظار مي رفت به آقاي آخوندي رأي بدهد، غيراز شما، سايرين 
به آقاي آخوندي رأي دادند و شما رأي متفاوتي داديد. كارنامه 
شهرداري را در دوره يك ســال و نيمه مديريت آقاي حناچي 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
خوب اســت به اين موضوع اشــاره كرديد كــه توضيح مختصري 
مطرح كنم؛ هرچند تا به حال در ايــن رابطه صحبت نكرده ام. آقاي 
آخوندي را من يكي از ســرمايه هاي مديريتي كشــور مي دانم كه 
عالوه بر تجارب متنوع در دستگاه هاي مختلف اجرايي، يك وجهه 
نظريه پرداز هم دارند. خوب اســت بدانيد من همان اوايل كه بحث 
گزينه هاي شهرداري مطرح بود، به نمايندگي از جمعي از دوستان، 
در وزارت راه و شهرسازي خدمت ايشان رفتم و دعوت كردم كه براي 
اين مسئوليت اعالم آمادگي كنند. يك يا دو ديدار ديگر هم در اين 
رابطه با ايشان داشتم. در نخستين جلسه، خدمت ايشان عرض كردم 
من جهت دعوت از جنابعالي از طرف جمعي از دوســتان آمده ام، و 
نظر شخصي خود من اين است كه جنابعالي يا آقاي دكتر حناچي 
گزينه هاي مناسب براي اين مسئوليت مهم هستيد. در هفته آخر 
منتهي به روز انتخاب شهردار طبق تقويمي كه در شورا تعيين شده 
بود، براســاس مجموعه اي از اطالعاتي كه مطرح شد مشخص شد 
شهردار شدن آقاي آخوندي، ممكن است با توجه به استعفاي اخير 
ايشان از دولت، حساسيت هايي بيش از آنچه در ابتدا به نظر مي رسيد، 
ايجاد كند. در توان مديريتي دكتر آخوندي با توجه به تجارب متنوعي 
كه ايشان داشتند، قطعا كسي ترديدي نداشــت. انتخاب من بين 
آقايان آخوندي و حناچي، براساس مجموعه اي از داليل بود كه يكي 
از آنها يعني احتمال همراهي كافي دولت با مديريت شهري در صورت 
شهردار شدن آقاي آخوندي را توضيح دادم. در آن مقطع، حرف هاي 
بي پايه اي هم زده شده كه فالن شخص، يعني من، دانشجوي دكتر 
حناچي بوده اســت و شاگرد به اســتاد رأي داده است كه البته من 
هيچ وقت دانشجوي ايشان نبوده ام اما در دوراني كه ايشان در وزارت 
راه و شهرسازي، مسئوليت دبيري شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ايران را برعهده داشت، مشاور ايشــان در امور رسانه ها بودم. وقتي 
دكتر حناچي شهردار شد، به ايشان عرض كردم از امروز شما شهردار 
هستيد و من عضو شورا. به نظرم شايد كمي هم از اين حرف، متعجب 
يا دلخور شدند. اما به بحث عملكرد كه برگرديم آقاي دكتر حناچي 
باالخره به محيط پرتنش شهرداري، آرامش نسبي داده اند. فضاي 
شهرداري كم تنش تر و آرام تر شده است. ايشان طبيعتا نمي تواند در 
تمام حوزه هاي مرتبط با ماموريت هاي شهرداري تهران، متخصص 
باشد اما در رابطه با برخي حوزه هاي ماموريتي، تخصص و يا حداقل، 
شناخت خوبي دارد. در حوزه شهرسازي و معماري، اقدامات بازدارنده 
تخلف آميز و ضدفساد، با همراهي آقاي حناچي و تيمشان دنبال شده 
است. در همين بحث كرونا، شهرداري تهران با حمايت شورا، پيشتاز 
بوده و نظرسنجي ها نشان مي دهد ميزان رضايتمندي شهروندان از 
شهرداري افزايش يافته اســت. اينها ارزشمند است و نكات مهمي 
است. اما در حوزه هايي، مانند توسعه حمل ونقل عمومي، پروژه هاي 
ســرمايه گذاري و خلق ثروت، شــورا انتظارات بيشــتري دارد كه 
ان شاءاهلل امسال كه سال مهمي براي مديريت شهري است، مي تواند 

محقق شود.
در دوره پنجم شوراي شهر تهران تعداد اعضا از  ۳1به 
۲1نفر كاهش يافت. آيا اين اقدام تأثيري در كاركرد شوراي شهر 
داشته است؟ موافقيد مجددا اعضاي شورا افزايش يابند يا براي 

تهران، همين تعداد كافي است؟
واقعيت اين است كه بســياري از كالنشهر هاي جهان كه جمعيتي 
نزديك به جمعيت تهران دارند، شــورا هاي بسيار پرتعدادي دارند. 
بعضا شايد تعداد اعضاي شوراها در شهري با جمعيت شبيه به تهران 
در برخي كالنشهرها، 7۰يا  ۸۰نفر باشــد. البته ساختارها متفاوت 
است. اما براساس تجربه اين سه سال، استنباط من اين است كه اگر 
شورا پرتعدادتر باشد، به داليل متعددي كه از حوصله اين گفت وگو 
خارج است و مي توان در فرصتي ديگر به آن پرداخت، كاركرد بهتر 

و مؤثرتري پيدا كند.
شهر تهران طي ۳سال گذشته توسط افراد مختلفي 
اداره شده اســت. انتخاب آخرين شهردار با يك رأي ناپلئوني 
حاشيه هايي داشت. آيا امروز شهردار توانسته توقعات اعضاي 
شوراي شهر در جهت شــعار تهران شهري براي همه را عملي 

سازد؟
نمي دانم منظور شما از حاشيه چيســت. به هر حال در شورا هاي 
كالنشهرها انتخاب شهردار هميشه كار پرچالشي بوده و طبيعتا 
در پايتخت نيز بيش از ساير كالنشهرها اينگونه است. اما هرچقدر 
شورا بلوغ سياسي بيشتري داشته باشد، بهتر از عهده حل و فصل 
موضوع پيچيده اي مثل انتخاب شــهردار برمي آيد. در ســومين 
انتخاب، به هر جهت از ميان 2 گزينه اي كه به مرحله نهايي راه پيدا 
كردند، يعني آقايان حناچي و آخوندي، دكتر حناچي با اختالف 
يك رأي شهردار شد. همين نتيجه مي توانست در دوره فعاليت كار 
شهردار، تضعيف كننده او و حاشيه ساز باشد. اما در فاصله انتخاب 
آقاي حناچي به عنوان شهردار و ابالغ حكم او توسط وزير كشور، 
شورا با انتخاب خود او به عنوان سرپرست شهرداري با 17راي، عدد 
11 و به تعبير شما رأي ناپلئوني را ترميم كرد و اجازه نداد نتيجه 
11به 1۰، شكاف احتمالي را تثبيت كند. منظورم از بلوغ سياسي 

چنين تصميماتي است.
كمي بيش از يك سال از عمر شوراي شهر در دوره 
پنجم باقي مانده است. براي اين مدت چه برنامه ريزي هايي انجام 
داده ايد و اهدافي مدنظرتان هست كه بتوانيد تا يك سال آينده 

آن را عملي كنيد؟
برنامه هاي زيادي داريــم. مصوبات خوبي داشــته ايم كه به اجرا 
نزديك شده و امسال مي تواند محقق شــود و يا به جريان بيفتد؛ 
اگرچه سال سخت و پرچالشي است. امسال موضوع مجتمع هاي 
ايســتگاهي را با جديت پيگيري خواهيم كرد. توسعه حمل ونقل 
عمومي را با سرعت و جديت بيشتري پيگيري مي كنيم. در رابطه 
با حفاظت از ميراث معماري معاصر، كار هاي خوبي را آغاز كرده ايم 
كه ان شــاءاهلل به نتيجه خواهيم رســاند. در بحث سيما و منظر 
شهري، طرحي تحت عنوان پاكت حجمي را در دستور كار داريم 
كه مي تواند تأثيرات مثبتي در ســيما و منظر شهر داشته باشد. 
موضوع ديوان محاســبات شهر از طريق شــوراي عالي استان ها 
پيگيري مي شود و اميدواريم بتوان آن را به نقطه قابل قبولي رساند. 
مجموعه اي از اقدامات و پيگيري مصوبات پيشــين در دستور كار 
است كه ان شاءاهلل منجر به دســتاورد هاي خوبي خواهد شد و در 
نهايت، در ساختار اطالع رساني شورا از زمستان گذشته، تحوالت 
خوبي ايجــاد كرده ايم كه منجر به ارتقای كيفيت اطالع رســاني 

مجموعه اقدامات به شهروندان خواهد شد.

تركيب اكثريت 
- اقليت كارآمدتر 

است
من شخصا فكر 
مي كنم در يك 

سيستم پارلماني، 
تركيب اكثريت-
اقليت پارلمان را 

كارآمدتر مي كند. 
اين يك قاعده 

كلي است. اما در 
شورا، برآمدن 

همه اعضا از يك 
ليست واحد، 
مانع از طرح 
نقطه نظرات 

متنوع و متعدد 
در حوزه هاي 

كارشناسي نشده 
است

شوراهای 
كالنشهرها بايد 

70تا80عضو 
داشته باشند

واقعيت اين است 
كه بسياري از 
كالنشهر هاي 

جهان كه جمعيتي 
نزديك به جمعيت 

تهران دارند، 
شورا هاي بسيار 

پرتعدادي دارند. 
بعضا شايد تعداد 

اعضاي شوراها در 
شهري با جمعيت 
شبيه به تهران در 

برخي كالنشهرها، 
7۰يا  ۸۰نفر باشد. 

البته ساختارها 
متفاوت است

سيدآرش حسيني ميالني
عضو شوراي شهر تهران

نگاه دیگر
سخنگوي شورای شهر تهران در گفت وگوی اينترنتي با همشهري

شوراي پنجم، شوراي 
تغيير گفتمان است

سخنگوي شوراي پنجم شهر تهران با سخنگو هاي دوره پيشين تفاوت  هاي زيادي دارد. اصلي ترين شاخصه او، فعاليت بيشترش 
است؛ درست برخالف دوره هاي قبل شورا كه رسانه ها بايد كلي تالش مي كردند تا سخنگوي شورا را پيدا كنند. اين دوره اما فردي 
جوان انتخاب شده كه از يك سو مي تواند ارتباط بهتري با خبرنگاران جوان برقرار كند و از سوي ديگر حوصله پاسخگويی به سؤاالت 
فراوان را دارد. شايد به همين خاطر است كه علي اِعطا، طي ۲بار رأي گيري براي انتخاب سخنگو )سمتي كه عضوي از هيأت رئيسه 
شورا نيز به حساب مي آيد( توانسته آراي حداكثري اعضا را به دست آورد. اينكه او در شبكه هاي مجازي فعاليت دارد و پاسخگوي 
خبرنگاران در چت خصوصي نيز هست، به شفافيت مديريت شهري كمك بسياري مي كند. البته كه شايد عد ه اي به نگاه اعطا درباره 
برخي از مسائل شهري انتقاد هم داشته باشند اما به هرحال، بدون آنكه تملقي در كار باشد، واقعيت آن است كه در اين دوره شوراي 
شهر تهران، رسانه ها مي دانند كه سمت سخنگويي پارلمان شهري پايتخت، كاركرد واقعي و نه تشريفاتي دارد. علي اعطا پيش تر 
روزنامه نگار نيز بوده و به خاطر رشته تحصيلي اش در دانشگاه و سابقه كار در وزارت راه و شهرسازي، به عضويت كميسيون معماري 
و شهرسازي شورا نيز درآمده است. اعطا اصالتي جنوبي دارد، فرزند شهيد است و به خاطر همكاري با معاونت معماري و شهرسازي 
وزارت راه و شهرسازي و شوراي عالي شهرسازي و معماري رابطه خوبي با پيروز حناچي، شهردار تهران دارد. با او به مناسبت روز ملي 

شوراها به صورت اينترني گفت وگو كرد ه ايم كه در ادامه مي خوانيد.
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مجید جباري
خبر  نگار

از چرايي و مشكالت شكل گيري ديرهنگام نهاد 
شورا بگوييد؟ چرا شورا با وجود اينكه قانون اساسي صراحتا 
درباره لزوم شكل گيري آن تأكيد دارد، اما اين نهاد مردمي 

20سال با تأخير كارش را شروع كرد؟
 روز شوراها يكي از روزهاي ماندگار و نماد شكل گیري اين نهاد 
مردمي است. به لحاظ پوششي كه اين نهاد در بیش از 1400شهر 
وچند ده  هزار روستا برقرار مي كند، يكي از گسترده ترين نیاز هاي 
برگرفته از يكي از فصول قانون اساسي است. اين نهاد متأسفانه 
برخالف ديگر نهادهاي بعد از انقالب كــه در كوتاه ترين زمان 
ممكن پس از تصريح قانون اساســي و رفراندومي كه مردم در 
آن شــركت كردند و به آن رأي دادند شــكل گرفتند با تأخیر 
20ساله متولد شد ؛  درســت برخالف برادران ديگر اين نهاد كه 
همه جايگاه ها و موقعیت  هايشــان ظرف مدت يك سال كامال 
شكل گرفت و مستقر شد)مثل نهاد رياست جمهوري، مجلس 
شوراي اسالمي، قوه قضايیه ]شورا عالي قضايي[ نیروهاي مسلح 
و وزارتخانه ها( اما بنا به  داليلي كه خیلي قابل دفاع نیست، نهاد 
شوراها متأسفانه گرفتار اين وضعیت شد و  موضوع راه اندازي و 
استقرار آن را 20سال )در سال 1377( به تعويق انداخت. پس 
از زايش شوراها هم متأسفانه اين نهاد برخالف ديگر نهاد هايي 
كه اوايل پیروزي انقالب مســتقر شــدند آنطور كه بايد فضاي 
رشد و بالندگي برايش فراهم نشــد. به همین خاطر به نحوي، 
مهمان  ناخوانده اي به حساب مي آمد كه برادران ديگر آن خیلي 
عالقه اي به تولد اين طفل نداشتند. اگر بخواهم مقايسه اي داشته 
باشم و مثال تاريخي و قابل فهم براي آن بیاورم بايد به داستان 
برادران يوسف اشاره كنم كه هیچ يك از آنها چشم ديدن برادر 
كوچك شان را نداشتند. از اين رو بايد چاهي پیدا مي شد تا او را 
در آن رها مي كردند. به هر حال اين فرزند گرچه محبوب مردم 
بود اما برادران به هر حال در تالش بودند گرگي را پیدا كنند تا 
به چاه  انداختن يوسف را به گردن آن بیندازند. با ذكر اين مثال 
مي توان سختي هايي كه شــورا در آغاز راه تاكنون با آن مواجه 
است را بازگو كرد. اين نهاد ســختي هاي زيادي كشید تا روي 
پاي خود بايســتد. دردوره اول با تالش دولت اصالحات شاهد 
شكل گیري اش بوديم اما شــكل گیري اين نهاد هم مشكالت 
خاص خود را داشت و عواملي دســت به دست هم داد تا امكان 
ثبات و ريشه گیري آن مهیا نشــد. با اين حال اين نهاد با همه 
مشكالت و مســائل همواره در دوره هاي گذشته سعي كرده با 
حركت رو به جلو جايگاه خود را پیدا كنــد اما در اين دوره هم 
مشكالت شوراي شــهر كم نبود. برخي دســتگیري ها مانند 
بازداشت نمايندگان شیراز و اصفهان شايد بتواند بخشي از اين 
فضاي ســخت  را حكايت و روايت كند. در تهران هم متأسفانه 
اوضاع بر وفق مراد نیست. دخالت هاي برخي پست هاي قدرت 
در كار شورا درخصوص حق انتخاب شهردار يكي از مشكالتي 
است كه شــوراي پنجم با آن مواجه بود. از طرفي هم اتفاقاتي 
كه براي شهرداران منتخب شورا در تهران افتاد حكايت از اين 
دارد كه برخي دست هاي پرنفوذ تالش دارند برادر كوچكشان را 
مديريت و تمشیت كنند. اما به هر حال اين يوسف شورا، عاقبت 
راه خود را طي خواهد كرد و با ارتباطي كه با مردم دارد و برخاسته 
از دل مردم است، مي تواند در فضاي كشور در جايگاه خود قرار 
بگیرد؛ اين به شرطي است كه شورا هم موقعیت و جايگاه خود را 
فراموش نكند و بداند نهادي مردمي و متعلق به مردم است كه 

تصمیماتش را براساس سوگندي كه ياد كرده مي گیرد.
اشــاره مفصلي به شكل گيري شــورا كرديد و 
مشكالتي كه سر راه اين نهاد مردمي وجود داشته و دارد. 
آنطور كه معتقديد اين مشــكالت هنوز هم وجود دارد . در 
سايه اين كاســتي  ها و كمبودها، عملكرد حوزه فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر تهران را در سالي كه گذشت، چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
نه تنها در يك سال گذشته بلكه از روز نخست روي  كار آمدنش 
همواره تالش داشــته به خصوص در حوزه فرهنگــي كار ها را 
پیش ببرد. اما بايــد توجه كرد كه اوضاع فرهنگ در كشــورما 
خیلي بر وفق مراد نیســت. برخي بر اين باورند كه اولويت هاي 
انسان همچنان براساس نظام بندي مازلو )آبراهام َهرولد مازلو، 
روانشناس انسان گراي آمريكايي بود كه به نظريه »سلسله مراتب 
نیازهاي انساني« شناخته مي شــود( شكل مي گیرد و فرهنگ 
قطعا بعد از نیازهاي ديگر اين انسان قرار دارد. از اين بابت با رنج 
بسیاري مواجه هستیم. حتي در حوزه خود همكاران در شوراي 
شهر با اين مشــكل مواجه بوديم كه خیلي در بحث فرهنگ و 
بودجه فرهنگي با همكاران ما در كمیسیون فرهنگي و اجتماعي 
همراهي نشــان ندادند و در اين چند سال شاهد كاهش جدي 
سهم بودجه فرهنگي در مديريت شــهري بوديم. حتي بعد از 
كاهش بودجه، به دلیل كاهش درآمدها باز هم در بحث تخصیص، 
بیشترين سهم از عدم تخصیص، به حوزه فرهنگ اختصاص پیدا 
كرده و اين نامهرباني ها و نــگاه حداقلي به حوزه فرهنگ، فقط 

مختص ساختار هاي پرقدرت بیروني نبود.
همانطور كه ابتداي صحبت  هايتان اشاره كرديد، 
بخش عمده ای از عمر شــورا به انتخاب شهردار منتخب 
گذشت. حاال يك ســال تا پايان دوره وقت داريد. عموم 
شــهروندان از اينكه بدهي هاي انباشته شهرداري مربوط 
به دوره هاي گذشته است آنچنان خبر ندارند. اما به هر حال 
انتظاراتي از شوراي شــهر دارند و با توجه به اين موضوع 
چه برنامه اي در دســتور كار داريد تا انتظارات شهروندان 

را برآورده كند؟
بله  متأسفانه بسیاري از مردم نمي دانند كه بدهي هاي شهرداري 
چقدر و به كدام دوره مربوط اســت و از اين رو انتظارات شــان از 

مديريت شهري بجاســت. اما من و ديگر اعضا از روز اول درباره 
مشكل بدهي ها هشدار داديم. حتي در روز نخست كه شورا هنوز 
به شكل رسمي مستقر نشــده بود، اعضاي منتخب در ديدار با 
شهردار وقت، پیش از اينكه سكان مديريت شهر را تحويل بدهد 
تأكید كرديم كه ايشان درباره دو عدد با مردم به طور دقیق و شفاف 
سخن بگويد؛ يكي درباره میزان دقیق بدهي ها و ديگري درباره 
تعداد كاركنان شهرداري بود كه از ايشان خواستیم درخصوص 
اين دو موضوع صحبت كند. متأســفانه پاسخ درستي دريافت 
نكرديم. به هر حال پس از اســتقرار در شــورا و تعیین شهردار، 
بخش عمــده اي از بدهي ها، تعهدات و درآمدها نشــان مي داد 
كه تقريبا 60هزار میلیارد تومان، میــزان بدهي هاي مديريت 
شهري اســت و روزبه روز هم ســود هايي كه به اين مبلغ كالن 
تعلق مي گیرد بدهي ها را ســنگین تر مي كنــد. مي دانید كه تا 
همین سال گذشته هنگام برگزاري جلسات صحن، شاهد حضور 
كارفرمايان و پیمانكاراني بوديم كه مطالباتشان را از شهرداري 
طلب مي كردند. اين شرايط در حالي بود كه بايد هم شهر اداره 
مي شــد، هم طرح هاي نیمه تمام را به پايان مي رسانديم و هم با 
رويكرد جديد بايد به شهر نگاه مي كرديم. اين موارد غیراز برخي 
فســادها و اختالس هايي بود كه در زمان مديريت شهري قبلي 
شــكل گرفته بود؛ موضوعي كه متأسفانه هیچ وقت درباره آن با 
مردم سخن گفته نشد و بیان نشد كه چه باليي بر سر سرمايه ها 
و منابع شهر و شهرداري آمده است. هیچ وقت اطالعات دقیقي 
به مردم و نمايندگان مردم هم ارائه نكردند. اين در حالي بود كه 
مردم حق داشتند بدانند انتظاراتي كه از مديريت شهري دارند و 

بسیاری   از آنها هم ريشه در اين مشكالت داشته و دارد.
به عنوان رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي 

شوراي شــهر تهران اگر بخواهيد به محور برنامه ها و 
مصوبات شاخص كميسيون متبوع تان اشاره كنيد، 

اين برنامه ها چه مصوباتي را در بر مي گيرد؟
با همه مشكالتي كه پیش تر عنوان شد، ما 

تالش كرديم به سراغ فضاي ارتباطي 
مردم برويم و بر فضاهاي دراختیار 
مديريت شهري كه مي توانست 
خدمــات بهینــه اي را در حوزه 
فرهنگ به مردم بدهــد، تأكید 

بیشتري داشــتیم. و اين رويكرد 
هنوز هم دنبال مي شود. بنابراين اگر 

بخواهیم به طــور خالصه به ايــن اقدامات 
شاخص اشــاره كنیم، توجه به شــادي جمعي در 
نوروز يكي از محورهاي تأكیدي بود كه اتفاق افتاد. 
اين رويكرد در تابســتان تداوم پیدا كرد و به روز 

تهران و هفته تهران رســید و نهايتا در زمستان 
هم در قالب جشن هاي مختلف زمستان مثل 
يلدا از محورهاي ارتباطــي مردم با اين حوزه 
بود. از طرف ديگر تالش هايي كه در فضاهاي 
فرهنگي شهري مثل فرهنگسراها، خانه هاي 
فرهنــگ و كتابخانه هــاي زيرنظر مديريت 
ســازمان فرهنگي و هنري قرار داشــت كه 
بتواند طیف هاي بیشتري از مردم را پوشش 
دهد جــزو ديگر محورهاســت. همچنین 
شــكل گرفتن برخــي از خانــه موزه ها و 
بهره برداري از آنها و خانه هاي تاريخي و بحث 
گذرهاي مهم شهري مثل پهنه رودكي و گذر 

صنايع دســتي در خیابان نجات اللهي )ويال( و 
نیز گذر كتاب از محورهايي بود كه تأكید بیشتري بر 
آنها داشتیم. اما موضوع ديگري كه بر آن تأكید زيادي 
داشتیم و داريم، توجه ويژه به پهنه هاي گردشگري در 
شمال و جنوب و شرق و غرب است كه امسال در دستور 
كار كمیســیون بود و جزو محورهايي است كه با ياري 
خدا تالش خواهیم كرد تا پايان دوره پنجم شورا هم آن 
را به نتیجه برسانیم. توجه به آموزش شهروندي و توجه 
به مدارس و مساجدي كه مرتبط با اين بخش بودند، توجه 
به سازمان هاي مردم نهاد، پررنگ تر كردن سراي محالت 
و توجه به گرمخانه ها و محل نگهداري افراد بي سرپناه كه 
دچار مشكالت تامین جا و مكان براي خواب هستند هم 
ازجمله كارهايي اســت كه در اين حوزه و توسط همكاران 

خوب ما در سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري دنبال 
شده و خواهد شد.

در يك سال مانده به عمر دوره پنجم شورا چه 
برنامه هايي را پيگيري خواهيد كرد؟

بحث پهنه هاي گردشــگري يكي از اين برنامه هاســت كه در 
تالشیم با فرصت دادن به بخش خصوصي و حوزه هاي غیردولتي، 

تهران را به مقصدي براي گردشگران تبديل كنیم.
اما موضوعاتي هم بود كه جزو برنامه  نبود و اواخر سال گذشته 
و اوايل امسال به ويژه در فضاي بعد از شیوع بیماري كرونا مورد 
تأكید قرار داده ايم و همچنان هم ادامه دارد؛ شكل گیري پويش 

»درخانه بمانیم« كه در فضاي آخر سال با كمك 
نهادهايي مثل خانه تئاتر، خانه سینما 
و حوزه موســیقي اين اتفــاق رخ داد 
تا مردم را به در خانــه ماندن ترغیب 
كنیم. همچنین در ايام نوروز با كمك 

شبكه 5مســابقاتي طراحي شد كه حوزه 
معاونت فرهنگي و اجتماعي پیگیــر آن بود و همینطور برنامه 
كنســرت آنالين كه 16، 15شب براي نخســتین بار برگزار و 

با استقبال بي نظیر شهروندان مواجه شــد. در واقع اينها يك 
واكنش و برنامه ريزي بسیار ســريع و متناسب با بحران كرونا 
بود، با محوريت اينكه چگونه بتوانیم مردم را در قرنطینه خانگي  
شاد كنیم و شهروندان عالوه بر شــادي جمعي سالمتی  شان 
به خطر نیفتــد. اما يكي از آخرين اتفاق هــا كه اخیرا پیگیري 
كرديم، توجه به سوگ مجازي بود كه عزيزاني كه در اسفند و 
فروردين نتوانسته بودند به خاطر شیوع كرونا براي درگذشتگان 
شــان مراســم ســوگواري برگزار كنند از طريق همكاري با 
مساجد و سراي محالت برايشان فرصتي فراهم شود تا امكان 
برگزاري سوگ مجازي را از طريق فضاي اينترنتي و استفاده از 
اپلیكیشن هاي مناسب و يا بستري مثل اينستاگرام و واتساپ و 
تشكیل گروه هاي همراه و هم سو فراهم كنیم تا شايد خانواده ها 
و بازماندگان، مقداري از آالم و دردهاي ناشــي از درگذشــت 

عزيزانشان كاسته شود.

سايه اقتصاد و معيشت   برفرهنگ شهر
 رئیس كمیسیون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در گفت وگو با همشهري ضمن تشريح اقدامات فرهنگي شورا 

از برنامه هاي آتي شهر مي گويد
 با اينكه فرهنگ يكي از ضرورت هاي مهم شهر و شهروندان 
است اما اين حوزه البه الي ديگر انتظارات مردم گم شده است؛ 
به بيان ديگر، تا وقتي كه اصلي ترين مطالبات مردم همچون حل 
آلودگي هوا، معضل ترافيك و در رأس آنها مسائل اقتصادي و معيشتي وجود دارد، فرهنگ 
در اولويت نيست. با اين حساب بزرگ ترين قرباني تلقي هاي اينچنيني فرهنگ است. عالوه 
بر اين، موضوعي كه جا دارد مورد بازنگري قرار گيرد اين است كه سال هاست  در ساختار 
نظام  بندي اولويت ها، كسي براي فرهنگ، حق تقدم قائل نيست و بين نيازهاي اصلي مردم 
جايي ندارد.  در تخصيص بودجه هم معموال ســر حوزه فرهنگ هميشه بي كاله مي ماند. 
برهمين اساس برخي همچنان بر اين باورند تا زماني كه نيازهاي معيشتي مردم وجود دارد 
توجه به فرهنگ اولويت ندارد و اين نگاه، آفت بزرگ و ظلم آشكار به اين بخش مهم است؛ 
موضوعي كه محمد جواد حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 

تهران هم به آن اشاره مي كند و از بي مهري ها به آن مي گويد. با اين حال اما حوزه فرهنگ از 
زمان آغاز به كار دوره پنجم شوراي شهر تهران يكي از سرفصل هاي مهم عملكرد مديريت 
شهري بوده و با وجود همه بي مهري ها يي كه او از آن  گاليه دارد، به برخي محورهاي اقدامات 
انجام  شده اشــاره و تأكيد مي كند كه درصورت توجه به انتقادات، اين حوزه مي توانست 
همپاي بسياري از برنامه هاي مديريت شهري قدعلم كند. كما اينكه االن هم برنامه هاي 
فرهنگ  محور شورا و مديريت شــهري هرچند اندك اما با توجه به كم و كاستي ها قابل 
دفاع است. عضو باسابقه پارلمان محلي پايتخت در گفت وگو با همشهري از داليل و چرايي 
شكل گيري ديرهنگام نهاد شوراها، مسائل و مشكالت دوره پنجم شوراي شهر تهران و 
همچنين مهم ترين محورهاي مصوبات حوزه فرهنگي و اجتماعي شــورا مي گويد. آنچه  
در زير مي خوانيد حاصل گفت وگوي مشروح همشهري با محمد جواد حق شناس، رئيس 

كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران همزمان با روز شوراهاست.

به اتفاق جهان  مي توان گرفت
سیامك صديقي

 پژوهشگر شهري
 درباره اهمیت و جايگاه شــوراي شــهر در مديريت شهري، 
سخن ها گفته و تحلیل ها ارائه شده است؛ اما به عقیده نگارنده، 
شــايد موضوعي كه پارلمان شــهري را از نمونه هاي مشابه 
متمايز مي كند، ورود به جزئیات و ريِز مسائلي است كه تك تك 
شهروندان با آن سروكار دارند. اين موضوعات در كالنشهري 
مانند تهران به دلیل چالش ها و فرصت هاي چشمگیر، اهمیتي 
به مراتب افزون تر مي يابد و رســیدگي به همــه اينها نیاز به 
خبرگي و كارداني دارد و صد البتــه پاي افزاري آهنین براي 
پیگیري نیازمندي هاي شهروندان. در عین حال چند صدايي و 
برخورد انديشه ها درصورتي كه با خردورزي و پايبندي به قانون 
همراه باشد، امتیازي است كه شوراي پنجم با وجود برخورداري 
از المان هاي مثبت بســیار، از نبود آن ضربه خورده اســت.

چند صدايي و چینش متمايز سیاسي در شوراي چهارم، به رغم 
انتقادهاي بســیار به پاره اي تصمیمات و رويدادها، زمینه ساز 
تحوالت بزرگ در مديريت شــهري و شناســايي و رسانه اي 
شــدن پرونده هاي بسیار شد. بارها ديده شــد كه هم جريان 
بودن اعضاي شوراي پنجم شهر تهران با وجود اختالف نظرها 
موجب نگاه توأم با احتیاط نسبت به مديريت شهري و عملكرد 
شهردار شده است. براي اين مدعا البته مصاديق چند گانه اي 
هم مي توان شمرد. و ســخن پاياني؛ »به راه باديه رفتن به از 
نشستن باطل«؛ ظرف و جايگاه شوراي شهر تهران و همراهي 
21عضو شــورا در كمیســیون هاي چندگانه، پیشوايي عقل 
جمعي و تمشیت انديشــه صاحب نظران است؛ آري به اتفاق 

جهان مي توان گرفت.

نترسيد از مسير نو
مژگان انصاري

 خبرنگار خبرگزاري ايسنا
 شوراهاي شهر يك سال بزرگ تر و يك سال پخته تر شدند 
اما آنطور كه از عملكردشان پیداست هنوز راه طوالني براي 
اثبات و تثبیت جايگاه خود در نظام تصمیم گیري شــهري 
دارند. از ابتداي شوراي شــهر چهارم در كسوت خبرنگار در 
جلسات شوراي شهر شركت كردم و به ياد ندارم كه جلسه اي 
را در طول اين 7سال شركت نكرده باشم؛ هر چند كه در اين 
روزهاي كرونايي براي حفظ سالمتي و قطع زنجیره انتقال 
اين ويروس، كمتر به صحن شورا رفتم و از خانه و با استفاده از 

ظرفیت فضاي مجازي جلسات صحن را پوشش دادم.
 شوراي شهر پنجم با آن راي هاي چشمگیر مردمي، میزان 
امیدمان به تغییر در شهر تهران را به طور چشمگیري افزايش 
داد و پیام آن راي هاي میلیوني به يك فهرســت در شوراي 
شهر گواه از آن داشت كه مردم خواهان تغییر رويه در تهران 
هستند؛ تغییري كه به حق در برخي حوزه ها همچون حفظ 
باغات، يادآوري مشــاهیر ايران با نامگــذاري معابر و... بايد 
انجام مي شد. اما تغییر مداوم شــهرداران كه البته با توجه 
به شرايط نابسامان و از روي ناچاري رخ داد  يا ورود نكردن 
به مسائل جدي تر شهر همچون پیگیري تخلفات و پیگیري 
پرونده هــاي قبلي كه آن هم به نظر مي رســد داليل خاص 
خود را دارد! و البته شرايط كلي جامعه، سبب شد كه برخي 
انتظارات مردم از منتخبانشان به سرانجام نهايی نرسد. و اين 
موضع هم پیامدي جز دلســردي نداشت. به هر حال به نظر 
مي رسد بايد نمايندگان مردم در اين جايگاه فكري به حال 
اين اعتماد دوباره كنند. اما مسئله اصلي كسري شديد بودجه 
و مشكالت ناشــي از درآمدزايي اســت كه اين روزها آنقدر 
عرصه را براي مديريت شهري تنگ كرده كه به نظر مي رسد 
نمي توانند آنطور كه بايد كاري از پیش ببرند اما قطعا عبور 
از تفكرات سنتي و قبول پیشنهادهای نو متناسب با شرايط 
اين روزهاي جامعه قطعا مي تواند امید را به شهر برگرداند؛ 
به نظر مي رسد بايد به برخي از اعضاي شوراي شهر گفت شما 
با پشتوانه مردمي خود از حركت در مسیر نو و جديد نترسید!

شورای پنجم با دست بسته
حسين تبريزي

 خبرنگار راديو
چهارمین دوره شــوراي شــهر تهران از 2 طیف اصولگرا و 
اصالح طلب تشكیل شــده بود. با اينكه اكثريت كرسي هاي 
اعضاي شورای شــهر در اختیار اصولگرايان بود، اما مواردي 
وجود داشت كه خیلي از قوانیني كه اصالح طلبان پیشنهاد 
مي كردند و به بحث گذاشــته مي شد، به تصويب مي رسید. 
نمونه اش قانون برج باغ ها بود كه در شوراي چهارم از سوي 

آقاي حقاني مطرح شــد. البته با اينكه اين قانون در شوراي 
چهارم در اجرا به مشــكل خورد، در نهايت به دست شوراي 
پنجم اصالح شد. من به شخصه اين موضوع را يكي از نقاط 
قوت شوراي چهارم مي دانم؛ شورايي كه از يك جناح تشكیل 
نشده بود. اما شوراي پنجم با اكثريت قاطع اصالح طلب كه 
روي كار آمد، بسیاري از جمله من، فكر مي كرديم كه چون 
طیف يكدستي در پارلمان شهري روي كار آمده با همدلي 
قوانین بهتري در شورا مصوب و اجرايي خواهد شد، اما ابتدای 
كار ديديم كه در عمل آنچه تصور مي كرديم، آنچنان درست 
از آب درنیامد.يكی از داليل اين موضوع به كار سخت شورا در 
انتخاب شهردار ارتباط پیدا می كرد.  البته اين موضوع تنها به 
شوراي پنجم  يا جناح و طیف و گروه خاصي مربوط نمي شود؛ 
چرا كه به سبب عوامل مختلف، دست شورا در اجراي قوانین 
بسته بود به ويژه با توجه به شرايط سال هاي اخیر و به ويژه اين 
روزها منابع درآمدي شورا با چالش هاي متعددي مواجه شده 
است اما در مجموع، شوراي پنجم در موارد شفافیت قوانین 
پیشرفت و عملكرد خوبي داشت و توانســت بعد از سال ها 
به عنوان نخستین پارلمان شــهري با تابوشكني، در جهت 
شهر شیشه اي گام هاي اول را بردارد اما همین شورا در اصالح 
امور آنچنان كه از آن توقع مي رفت نتوانست عملكرد قوي ای 
داشته باشــد. البته يكي از داليلش هم اين است كه دست 
شورا در بودجه بسته است. در مجموع، جناحي عمل كردن و 
فقط يك رأي و يك صدا شنیده شدن، ضعف شورا ي پنجم 

بوده است.

لزوم اطالع رسانی
حميدرضا خالدي

 خبرنگار حوزه شهري
معموال نخســتین كلمه اي كه در توصیف شوراها و ضرورت 
تشــكیل آنها بیان مي شــود همان كلمه معروف دمكراسي 
اســت؛ نهادي كه تاريخچه آن در جهان بــه قرن ها پیش از 
میالد مســیح و به يونان  و در ايران نیز سابقه اش به تشكیل 
نخستین مجلس شوراي ملي بازمي گردد؛ نهادي كه شالوده 
آن مشاركت شهروندان در اداره شهرها و روستاهايشان بوده 
است. اما گويا در ايران مانند بســیاري ديگر از موارد مشابه، 
تا ســال1377چندان عزم و تمايل راســخي براي شكل و 
قوت گرفتن اين نهاد مدني وجود نداشــته اســت. چنانچه 
وقتي كه در همان دوره اول شــوراي شهر تهران منحل شد، 
تا 2ســال تالشــي جدي براي احیاي آن صورت نگرفت. به 
هر روي، اين تقدير بــر آن بود كه عمر شــوراها تا امروز و تا 
دوره پنجم آن ادامه داشته باشــد؛ شورايي كه از همان ابتدا 
حضورش جنجالي بود و پرســؤال. منتقدان شوراي پنجم، 
اعضاي اين شورا را نتیجه لیســتي سیاسي مي دانستند. در 
شوراي چهارم صف آرايي دو طیف سیاســي به گونه اي بود 
كه هر دو جناح به صراحت نظرات و ديدگاه هاي يكديگر در 
مورد تصمیم گیري هاي شهري را به چالش مي كشیدند و هر 
مصوبه اي كه مطرح مي شد به سادگي در صحن به تصويب 
نمي رسید. در شــوراي پنجم نیز گرچه ابتداي كار شايد در 
ظاهر اعضا در مورد تعدادي از مصوبات مطرح شده با يكديگر 
بحث و مشــاجره مي كردند اما در نهايت با پادرمیاني يك يا 
چند نفر از اعضا يكباره غائله خاتمه پیدا مي كرد يا مصوبه به 
كمیسیون مربوطه ارجاع مي شد و يا همان جا مصوب مي شد، 
اما اين رويه تغییر مسیر داده است. شوراي پنجم تالش كرده 
تا به دور از همه اين حاشیه ها و جوسازي ها، به وظیفه ذاتي 
خود ادامه دهد؛ آن هم در شــرايطي كه مانع تراشي هايي از 
سوي برخي از گروه ها و افرادي كه تصمیم هاي شورا را مغاير 
با منافع خود مي بینند، ايجاد شده است؛ مانع تراشي هايي كه 
نمونه هاي آن را در لغو اليحه برج باغ ها  يا تغییر نام برخي از 
معابر تهران به نام مشاهیر كشور و يا مقاومت هايي كه در مورد 
راه اندازي سايت شفاف سازي  ايجاد شده و مي شود، مي توان به 
خوبي مشاهده كرد. اما شايد يكي از مهم ترين خواسته اهالي 
رسانه تقويت بخش اطالع رساني شوراي پنجم باشد. شايد 
خأل اطالع رساني دقیق از عملكرد شــورا باعث شده تا تلقي 
افكار عمومي، از شوراي پنجم، شورايي منفعل، كم خاصیت 
و كم توان در انجام امور نظارتي خود در امور شهري باشد كه 
چندان با واقعیت جور در نمي آيد. بنابراين به نظر مي رسد در 
اين فرصت باقي مانده، بهترين راه براي جلب اعتماد مجدد 
شهروندان، كنار گذاشــتن مالحظه كاري ها و توجه بیش از 
پیش نسبت به اطالع رساني باشد؛ چرا كه چه بخواهیم و چه 
نخواهیم خط مشــي فكري افكار عمومي را رسانه ها تعیین 
مي كنند و پاسخگويي صادقانه به آنها مي تواند سنگ محك 
نهايي میلیون ها رأيي باشــد كه مردم به اين شورا داده اند و 

البته تعیین كننده سرنوشت اعضاي منتخب شوراي ششم.

عملكرد شورا از نگاه خبرنگاران
خبرنگاران شوراي شهر با تكیه بر تجربه هاي حضور چند ساله شان در شورا 

مقايسه اي از عملكرد شوراي پنجم و دوره هاي قبل را روايت مي كنند
عمر دوره نمايندگان شورا معموال 4سال است و خبرنگاران در طول مدت فعاليت شان عموما دوره هاي مختلف شوراها 
و نمايندگان مردم در پارلمان شهري را مي بينند و ديده هايشــان از صحن و نمايندگان را پوشش مي دهند و مخابره 
مي كنند. به همين خاطر خبرنگاران پارلماني چه شــهري و چه ملي كه خارج از گود به تماشاي عملكرد نمايندگان 
مردم مي نشينند، روايت جامع و كامل تري از جلسات و بحث ها و بررسي ها درباره طرح ها و لوايح دارند. در اين گزارش 
به ســراغ چند تن از خبرنگاران رســانه هاي مختلف رفتيم كه بعضا تعدادي از آنان از دوره اول شورا هم در كسوت 
خبرنگاري جلسات صحن شوراي شهر را پوشش داده اند و با بسياري از زير و بم هاي پارلمان شهري آشنايي دارند. از آنان 
خواسته ايم تا تحليلي از تجربه حضورشان در دوره هاي گذشته شوراي شهر تهران به ويژه در دوره چهارم و پنجم ارائه 
دهند و مقايسه اي از عملكرد اين دو دوره با يكديگر داشته باشند. هريك از آنان از تجربه هاي خود گفتند و تحليل هاي 

متفاوت و جالبي را از اين موضوع داشته اند كه خواندن روايت هاي آنان خالي از لطف نيست.

توجه به شادی 
جمعی

ما تــالش كرديم 
به ســراغ فضاي 
ارتباطــي مردم 
بــر  و  برويــم 
فضاهاي دراختيار 
شهري  مديريت 
كه مي توانســت 
بهينه اي  خدمات 
را در حوزه فرهنگ 
به مــردم بدهد، 
تأكيد بيشــتري 
داشــتيم و اين 
رويكرد هنوز 
دنبال  هــم 
مي شـــود. 
به عبـــارت 
ديگرتوجه به 
شادي جمعي 
در نوروز يكي 
محورهاي  از 
تأكيدي بود كه 
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   هجوم افراد ناآگاه در بورس نگران كننده است
به عنوان كسي كه كافي نت دارد هرروز با افراد زيادي مواجه مي شوم كه 
براي ثبت نام در بورس به كافي نت مراجعه مي كنند درحالي كه كمترين 
اطالعي از بورس و نحوه معامالت آن ندارند. يكي از كساني كه براي 
ثبت نام در يك كارگزاري آمده بود بعــد از اينكه مراحل ثبت نامش 
انجام شــد مي گفت مي خواهم بورس بخرم و به گفته خودش حتي 
سواد ابتدايي هم نداشت. واقعا اين روال تا كي ادامه دارد و چه كسي 
پاسخگوي سرمايه هاي امثال اين فرد است كه احيانا در اثر ناآگاهي 

بر باد مي رود.
اكبري از تهران 

   همراه اجباري براي بيمار كرونايي به چه معناست
اينكه مي گويند بيمار كرونايي بايد قرنطينه باشــد و مالقاتي ندارد و 
غيره قبول و منطقي اســت اما اينكه مادر ما را در بخش مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان امام علي)ع( كرج بستري كرده اند و اجبارا مي خواهند 
كسي همراه او باشد،  واقعا براي ما جاي ابهام است. مادر ما در بخش 
بيماران حاد تنفسي در اين بيمارستان بستري است و مدام از ما تقاضا 
دارند يك همراه براي او به بيمارستان بفرستيم درحالي كه خود وزارت 
بهداشت مي گويد اين كار اصولي نيســت. در اين شرايط كه امكان 
پرستاري از مادرمان را نداريم آيا رواست بيمارستان تا اين ميزان ما 

را تحت فشار بگذارد.
يگانه يار قناعت از كرج

   بسياري از روستاهاي سيستان و بلوچستان گيرنده ديجيتال ندارند
درحالي كه به دليل شيوع كرونا مردم مدت زمان بيشتري را در منزل 
مي گذرانند تعداد قابل توجهي از روســتاهاي سيستان و بلوچستان 
به خصوص در شهرســتان هاي سراوان، سيب، ســوران، مهرستان 
و نيكشــهر فاقد گيرنده ديجيتال هســتند درحالي كه شبكه هاي 
ماهواره اي متعددي در اين نقاط قابل دريافت است. از مسئوالن تقاضا 
داريم نسبت به نصب تجهيزات گيرنده ديجيتال در اين شهرستان ها 

اقدام كنند.
دراززهي از روستاي جوزدر شهرستان نيكشهر

   هزينه هاي سنگين آزمايش هاي كرونا را چگونه تامين كنيم؟
مادرم به دليل بيماري كرونا در بيمارســتان بستري شده و پزشكان 
توصيه كردند همه كساني كه با ايشــان در ارتباط بودند تست كرونا 
بدهند. اكنون همه ما آماده انجام تســت كرونا هســتيم اما مشكل 
اينجاست كه هزينه تست كرونا براي هر نفر بيش از 500هزار تومان 
تمام مي شود و اگر قرار باشد ما 6فرزند كه از مادرمان به نوبت مراقبت 
مي كرديم تست كرونا بدهيم و همسران و فرزنداني كه احيانا با ما در 
ارتباط بوده اند، رقم سنگيني شكل مي گيرد كه در اين شرايط وانفساي 
اقتصادي پرداخت آن فشار مضاعفي به خانواده ها تحميل مي كند. چرا 
مسئوالن براي جلوگيري از شيوع كرونا تمهيدات جدي تري براي اين 

موارد درنظر نمي گيرند.
رضايي از كرج 

   هدايت معتادان به در خانه هاي مردم درست است؟
از آنجايي كه فيلمي با مضمون حضور گسترده معتادان در كنار خيابان 
در محدوده شوش منتشر شده، اين روزها پليس براي پراكندن اين 
جمعيت با آژيركشيدن و حضور در اين محدوده معتادان را پراكنده 
مي كند و اغلب معتادان به در خانه هاي مردم و كوچه ها پناه مي برند 
كه زندگي عادي مردم محل را مختل كرده است. از مسئوالن عاجزانه 
تقاضا داريم به اين موضوع رســيدگي كنند و به جاي پراكندن اين 
جمعيت در كوچه و پسكوچه ها آنها را جمع آوري كرده و به كمپ يا 

اقامتگاهي منتقل كنند.
قيومي از تهران 

   مراقب اميد و پول مردم باشند
وضعيت بورس اين روزها خيلي عالي و ايده آل است و هر سهمي كه 
خريداري شود سود خواهد داشت اما ترديدي نيست كه اين وضعيت 
موقت اســت زيرا معلوم نيســت چه خوابي براي اين حجم از ورود 
نقدينگي ديده اند. از دولتمردان تقاضا داريم مراقب اميد و پول مردم 

باشند و يك بار هم كه شده اجازه دهند همه از اين بازار سود ببرند.
صفرپور از زنجان 

   فاصله گذاري اجتماعي در مراكز تعويض پالك رعايت نمي شود
بسته بودن طوالني مدت مراكز تعويض پالك كه باعث سرگرداني مردم 
شده بود باعث شده با بازگشايي اين مراكز شمار زيادي از مردم بدون 
رعايت طرح فاصله گذاري اجتماعي در اين مراكز حضور پيدا كنند كه 

با توجه به ادامه شيوع ويروس كرونا مي تواند بسيار خطرناك باشد.
بغدادي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  آزادي گروگان ايرانشهري پس از 
3روز اسارت 

مردان مسلح با ربودن جواني در ايرانشهر، قصد 
باج گيري از خانواده او را داشتند، اما 3روز بعد 
پليس در عملياتي ضربتي، نقشه شان را نقش 
بر آب كرد. به گزارش همشهري، عصر روز سوم 
ارديبهشت، جوان 38ساله اي سوار بر خودرو به 
خانه اش در بخش بزمان شهرستان ايرانشهر در 
استان سيستان و بلوچستان مي رفت كه ناگهان 
يك پژو 405نقره اي رنگ جلوي خودرويش 
پيچيد و 3سرنشــين نقابدار  آن كه مســلح  
بودند با تهديد او را از خودرويش پياده كردند 
و ربودنــد. اين آدم ربايي خيلي ســريع اتفاق 
افتاد و دقايقــي بعد بود كه ماجــرا به پليس 
گزارش شــد. ماموران در نخســتين اقدام با 
اجراي طرح مهار تالش كردند تا مانع از خروج 
آدم ربايان از منطقه شوند. اطالعات به دست 
آمده از شاهدان نشان مي داد كه آنها مسلح به 
دست كم 2 اسلحه كالشنيكف هستند و همين 
موضوع عمليات را حساس تر مي كرد. 3 روز بعد 
كارآگاهان پليس به اطالعاتي دست يافتند كه 
حاكي از آن بود آدم ربايان مرد جوان را به يكي 
از روستاهاي اطراف ايرانشهر منتقل كرده و در 
آنجا نگهداري مي كنند. وقتي مأموران از صحت 
اطالعات به دســت آمده مطمئن شدند نقشه 
رهاسازي گروگان طراحي شد. تيم ويژه اي از 
مأموران مخفيگاه گروگانگيران را به محاصره 
درآورده و در عملياتي غافلگيركننده توانستند 
گروگان را آزاد كرده و يكي از آدم رباياني را كه 
در آنجا حضور داشت دســتگير كنند. در اين 
عمليات همچنين 2دســتگاه پژو 405همراه 
2جفت پالك مســروقه كشف شد. سرهنگ 
محمود سعادتي، فرمانده انتظامي شهرستان 
ايرانشهر در اين باره گفت: متهم دستگير شده 
در بازجويي هاي اوليه انگيزه اش را از ربودن مرد 
جوان اخاذي از خانواده او اعالم كرد. به گفته 
اين مقام انتظامي، تحقيقات براي دستگيري 

متهمان ديگر اين پرونده همچنان ادامه دارد.

  كباب پز، اعضاي يك خانواده را به 
كام مرگ برد

3عضو يك خانواده به دليل استفاده غيرايمن 
از دســتگاه كباب پز، دچار گازگرفتگي شدند 
و جان باختند. به گزارش پليس، به دنبال اعالم 
مركز فوريت هاي پليسي۱۱0 مبني بر وقوع 
حادثه گازگرفتگي در محله خاتم النبيين شهر 
اردبيل، مأموران كالنتري۱3 رسالت با همراهي 
نيروهاي امدادي به محل اعزام شدند. فرمانده 
انتظامي اســتان اردبيل گفت: در بررسي ها 
معلوم شد 3نفر از اعضاي يك خانواده به علت 
استفاده غيرايمن از كباب پز و بر اثر نشت گاز 
و استنشاق گاز ســمي منوكسيدكربن دچار 
مسموميت و گازگرفتگي شــده و جان خود 
را از دست داده اند. قربانيان شامل زن و شوهر 
30 الي 35ساله و نيز پسر بچه 5ساله آنها بودند 

كه اجسادشان به پزشكي قانوني منتقل شد.

  ريزش مرگبار جاده 

ريزش مرگبار جــاده به خاطر جاري شــدن 
سيل در استان مازندران جان 2نفر را گرفت. 
به گزارش همشهري، حوالي ساعت 3بامداد 
ديروز در پي وقوع ســيل در بلده نور و ريزش 
جاده، يك دســتگاه خودرو زانتيا به رودخانه 
سقوط كرد. با گزارش اين حادثه به اورژانس 
امدادگران به محل حادثه واقع در كيلومتر9 
جاده بلده اعزام شدند. ســخنگوي اورژانس 
كشور گفت:  طي بررســي هاي اوليه 2نفر از 
سرنشينان مفقود شده بودند و 2نفر نيز دچار 
مصدوميت شــده بودند كه افراد مصدوم در 
محل درمان شــدند. خالدي گفــت: پس از 
بررسي هايي كه در ادامه انجام شد، مشخص 
شد كه 2نفر كه مفقود شده بودند، جان خود 
را از دست داده اند. به گفته سخنگوي سازمان 
اورژانس كشور، جانباختگان اين حادثه 2نفر 
آقاي 37 و 38ســاله بوده اند و مصدومان نيز 
به بيمارستان ۱7شهريور آمل منتقل شده اند. 
براســاس اين گزارش امدادگران پس از چند 
ساعت جست وجو، پيكر بي جان قربانيان را كه 

در اين حادثه مفقود شده بودند، پيدا كردند.

شوهر اول، قاتل شوهر دوم شد

پاسخ مسئوالن

خشم آني
متهم به قتل مي گويد قصد جنايت نداشته است و در يك لحظه دچار خشم وجنون 
آني شده اما حاال به شدت پشيمان است و از اينكه جان انساني را گرفته عذاب 

وجدان دارد.

چند وقت بود كه از همسرت جدا شده بودي؟
حدود ۱0سال قبل. خيلي با هم مشكل داشتيم. هميشه با هم درگير بوديم بر سر جزئي ترين 
مسائل بحث مي كرديم و اصال تفاهم نداشتيم. درگيري هاي ما ادامه داشتيم تا اينكه در سال 
89با وجود فرزندانمان از يكديگر طالق گرفتيم. پس از جدايي هم بچه ها پيش همسرم رفتند 

و با او زندگي مي كردند. من هم هر ازگاهي به ديدنشان مي رفتم.
خبر نداشتي همسرت مجددا ازدواج كرده است؟

اصال روحم از اين ماجرا خبر نداشــت. ظاهرا او مدتي قبل با مقتول به صورت موقت ازدواج كرده 
و اين موضوع را از من پنهان كرده بود. شــايد اگر همسر سابقم به من مي گفت شوكه نمي شدم و 

اين اتفاق نمي افتاد.
از روز حادثه بگو، چه شد كه دست به جنايت زدي؟

چند وقتي بود كه بچه هايم را نديده بودم. روز حادثه به خانه همسرسابقم رفتم تا بچه ها را ببينم. دلم 
خيلي برايشان تنگ شده بود. وقتي زنگ آپارتمان را زدم مقتول در را باز كرد. با ديدن مردي غريبه 
شوكه شدم. پرسيدم شــما در اين خانه چه مي كنيد؟ گفت اينجا خانه او و همسرش است. اين 
حرف بيشتر مرا شوكه كرد. گفتم بچه هاي من در اين خانه زندگي مي كنند و آن وقت مردي غريبه 
در خانه پيش بچه هاي من باشد؟ او با لحن تندي صحبت كرد و من كه به شدت عصباني بودم وارد 
خانه شدم. نمي دانم به خاطر عصبانيت بود يا تعصب، اما هر چه بود كار دستم داد. هرچند كه قصد قتل 
نداشتم. به آشپزخانه رفتم، چاقويي برداشتم تا مقتول را تهديد كنم. مي خواستم چند ضربه به صورت 
سطحي به او بزنم تا او بترسد. درواقع با اين كار مي خواستم او براي هميشه همسر سابقم را ترك كند. اما 

نمي دانم چه شد كه ضربه هاي چاقو جان او را گرفت.
اما همسرت را هم زخمي كردي؟

از دست او بيشــتر عصباني بودم كه ماجراي ازدواج موقتش را از من پنهان كرده بود. همسر سابقم وقتي 
به سمت من آمد تا مانع درگيري شود چند ضربه هم به او زدم. اما همسر سابقم زنده ماند و بعد از درمان از 
بيمارستان مرخص شد. اما من تا آخر عمرم عذاب وجدان دارم كه ناخواسته و در يك لحظه عصبانيت جان 

يك انسان را گرفتم.

گو
ت و

گف

متهم مدعي است كه از ازدواج دوم همسر سابقش خبر نداشته است

طرح بهسازي معابر شهر تهران ادامه دارد
معاونت فني و عمراني شــهرداري تهران به دنبال چاپ پيام مردمي 
با عنوان لزوم ترميم معابر در زمان همه گيري ويروس كرونا در ستون 
با مردم روز 28فروردين ماه پاسخ داده است: اجراي طرح بهسازي معابر 
شهر تهران طي هفته هاي اخير ادامه يافته است و مرمت و بهسازي 
عوارض خرابي در سطح معابر بزرگراهي و غيربزرگراهي ضمن رعايت 
ضوابط طرح فاصله گذاري اجتماعي ادامه دارد. گفتني است در يك 
سال گذشته 800هزار تن آسفالت در سطح معابر پايتخت پخش و اجرا 
شده است و اجراي طرح بهسازي معابر طي سال جاري نيز ادامه دارد. 
اميد است با پيشرفت فعاليت هاي طرح بهسازي معابر شهر تهران شاهد 

بهبود روزافزون وضعيت معابر باشيم.

آخرين تير آمريكا براي برجام
اروپا ضمــن اينكــه انتقاد هايي به بخشــي از  ادامه از 

سياست هاي نظامي ما دارد متوجه اهميت حفظ صفحه اول
برجام است و به خوبي اطالع دارد كه برداشتن گام هايي مثل مكانيسم 
ماشه مي تواند برجام را به خطر بيندازد و اوضاع را بي ثبات تر كند و مهار 
كار را از دست اروپا خارج كند و در اختيار تندروهاي آمريكا قرار دهد. 

اين چيزي نيست كه اروپا از آن نفعي ببرد.

2 ســارق حرفه اي پس از سرقت ماشــين  هاي خاص و 
قديمي، آنها را اوراق كرده و قطعاتشان را از طريق سايت 

ديوار به فروش مي رساندند.
به گزارش همشــهري، اعضاي اين بانــد دونفره پس از 
آخرين سرقت شان كه 20فروردين امسال رقم خورد، با 
زيركي مالباخته شناسايي و دستگير شدند. ماجرا از اين 
قرار بود كه روز حادثه، شاكي كه صاحب يك خودروي اپل 
استرا بود، آن را مقابل خانه اش حوالي خيابان نامجو پارك 
كرد اما چند ساعت بعد وقتي از خانه خارج شد، اثري از 
ماشينش نبود. او كه مطمئن شده بود ماشينش به سرقت 
رفته است، ماجرا را به پليس گزارش كرد و در حالي  كه 
مشخصات اين خودرو در سيستم پليس ثبت شده بود، 
شاكي نيز بي كار ننشست و شــروع به جست وجو براي 

پيداكردن دزدان ماشينش كرد.
مرد جوان مي دانســت كه دزدان از ســرقت خودروي 
قديمي او احتماال يك هدف داشته اند؛ اينكه آن را اوراق 
كنند و قطعاتش را به خريداران بفروشند. حاال مهم ترين 
سؤال اين بود كه آنها چطور مي خواستند قطعات خودرو 
را با توجه به شرايط قرنطينه و بســته بودن فروشگاه ها 
بفروشند؟ شاكي خوب مي دانست كه دزدان احتماال از 
سايت هاي خريد و فروش اينترنتي، به ويژه ديوار استفاده 

خواهند كرد و به اين ترتيب شروع به جست وجو در اين 
سايت كرد.  چند روز بعد جست  وجوي او نتيجه داد و مرد 
جوان توانســت تعدادي از قطعات ماشينش را كه براي 
فروش در ديوار آگهي شده بود، شناسايي كند. او بالفاصله 
راهي كالنتري۱06 نامجو شد و براي دستگيري فروشنده 
از مأموران كمك خواست. به اين ترتيب مأموران با معرفي 
خود به عنوان خريدار با فروشنده تماس گرفتند و بعد از 
شناســايي محل زندگي او، راهي آنجا شدند و اين مرد 
را دســتگير كردند. با انتقال متهم به پايگاه سوم پليس 
آگاهي تهران، بازجويي از او آغاز شد. مرد جوان اما منكر 
سرقت بود و مي گفت كه اين لوازم را از فرد ديگري خريده 
تا در سايت ديوار بفروشد و هيچ كدام از اين قطعات متعلق 
به شاكي نيســت.  با اين حال از آنجا كه شاكي به تازگي 
ماشينش را تعمير و تعدادي از قطعات آن را تعويض كرده 
بود، مأموران پليس تعميركار را بــه اداره آگاهي دعوت 
كردند و او بعد از مشاهده قطعات كشف شده از متهم تأييد 
كرد كه اين قطعات متعلق به ماشين شاكي است و خودش 
آنها را روي ماشين نصب كرده است. با مشخص شدن اين 
حقيقت، بازجويي از متهم دستگيرشده از سر گرفته شد و 
او كه چاره اي جز بيان حقيقت نداشت، به سرقت خودروي 
شاكي با همدستي دوستش به نام محسن اعتراف كرد. وي 

گفت: مدتي قبل، از طريق يكي از دوستانم با محسن كه 
ساكن اسالمشهر است آشنا شدم. او به من پيشنهاد فروش 
يكسري وسايل اپل استرا را داد. من هم قبول كردم و براي 
گرفتن لوازم به خانه اش رفتم. در آنجــا لوازم را به مبلغ 
2ميليون تومان از او خريدم و همان روز بود كه خودروي 
اپل را در حياط خانه محسن ديدم و فهميدم كه او ماشين 

را دزديده تا قطعاتش را بفروشد.
با اعترافات مرد جوان، مأموران راهي خانه محسن شدند 
و او را دستگير كردند. هرچند خودروي مسروقه در آنجا 
پيد نشد اما متهم پس از انتقال به اداره آگاهي گفت كه 
خودرو را پس از اوراق كردن در حوالي منزلش رها كرده كه 
در نهايت مأموران توانستند بقاياي آن را در يك پاركينگ 
در همان حوالي پيدا كنند. به گفته مســئول پاركينگ، 
مأموران كالنتري اسالمشهر 29فروردين اين ماشين را 
در يكي از خيابان ها پيدا كرده و با توجه به اينكه لوازمش 
سرقت و بدون پالك در خيابان رها شــده بود، آن را به 

پاركينگ منتقل كرده بودند.
 به گفته سرهنگ قاسم دســتخال، رئيس پايگاه سوم 
پليس آگاهي پايتخت، با توجه به سرقت چندين خودروي 
قديمي و خاص به اين شيوه و تطبيق تصاوير به دست آمده 
از دوربين های مداربســته با متهمان دستگيرشده، اين 
فرضيه كه آنها دست به سرقت سريالي خودروهاي خاص 
و قديمي زده اند پررنگ تر شد و تحقيقات تكميلي از آنها 

ادامه دارد.

عامل انتشــار عكس هاي خصوصــي نوعروس جوان 
دختردايــي او بــود كه بــا انگيزه اي عجيب نقشــه 

انتقام جويي طرح كرده بود.
به گزارش همشهري، چند روز پيش نوعروس 24ساله 
يزدي از طريق تماس هاي دوستان و آشنايانش متوجه 
ماجراي عجيبي شد. يك صفحه شخصي در اينستاگرام 
به نام او باز شده بود كه در اين صفحه عكس  هاي كامال 
شخصي اش منتشر شده بود. نوعروس جوان با ديدن 
اين صفحه حسابي شوكه شــد. تنها مدت كوتاهي از 
ازدواجش با مرد مورد عالقه اش مي گذشت و با توجه به 
حساسيت  خانواده ها، انتشار اين عكس ها مي توانست 
برايش دردسرساز شــود. از سوي ديگر او نمي دانست 

كه فردي كه اقدام به انتشار عكس ها كرده، كيست اما 
مطمئن بود كه پاي يكي از آشنايانش در ميان است. 
چرا كه تمامي عكس هاي منتشر شده، كامال خصوصي 
بودند و به غيراز او تنها اقوامش بودند كه آنها را در اختيار 
داشتند. زن جوان براي شناسايي عامل انتشار عكس ها 
و پايان دادن به اين كابوس راهي پليس فتا شــد و از 

مأموران كمك خواست.
با شــكايت نوعروس، تيمي از مأموران براي كشف راز 
اين معما وارد عمل شدند. آنها در بررسي هاي تخصصي 
و فني توانســتند آي پي فردي را كه اقدام به ساختن 
صفحه اينستاگرامي و همچنين انتشار عكس ها كرده 
بود شناسايي و اين فرد را ردگيري كنند. وقتي متهم 

پرونده دستگير و به اداره پليس منتقل شد، شاكي با 
ديدن او شوكه شــد. چرا كه وي كسي نبود جز دختر 
دايي اش. متهم در همان بازجويي هــاي اوليه با ابراز 
پشيماني از كاري كه كرده بود گفت: برادرم از سال ها 
قبل عاشق شاكي بود. براي همين تالش زيادي كرد 
تا شــرايطي را مهيا كند كه بتواند به خواستگاري او 
برود. باالخــره اين اتفاق افتاد و چند مــاه پيش براي 

خواستگاري دخترعمه ام به خانه آنها رفتيم. اما او در 
كمال ناباوري به برادرم جواب منفي داد و گفت كه قصد 
ازدواج با او را ندارد. اين مسئله براي خانواده ما خيلي 
گران تمام شد. چرا كه باورمان نمي شد از دخترعمه ام 
جواب رد بشنويم. بعد از اين ماجرا برادرم افسرده شد 
و پدر و مادرم هم حال و روز خوبي نداشــتند تا اينكه 
متوجه شديم براي دخترعمه ام خواستگار ديگري رفته 
و او به وي جواب مثبت داده اســت. پس از آن نيز آنها 
عقد كردند و مدتي بعد مراسم عروسي شان را جشن 
گرفتند. همه اينها باعث شــده بود كه از دخترعمه ام 
كينه به دل بگيرم و به فكر انتقام جويي از او باشــم. تا 
اينكه تصميم گرفتم يك صفحه اينستاگرامي به نام او 
باز كنم و با انتشار عكس هاي خصوصي اش آبرويش را 
ببرم. چرا كه مي دانستم خانواده  همسرش به اين ماجرا 
حساس هستند و تصور مي كردم كه با اين كار مي توانم 

زندگي  مشــتركش را نابود كنم اما اشتباه مي كردم 
و وقتي دستگير شــدم، فهميدم كه نبايد با آبروي او 

بازي مي كردم.
به گفته ســرهنگ مرتضي ابوطالبــي، رئيس پليس 
فتاي استان يزد، پس از اعترافات متهم، پرونده او براي 
تصميم گيري در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت. وي 
همچنين با هشــدار به كاربران فضاي مجازي گفت: 
جعل هويت و عنوان شخصيت هاي حقيقي و حقوقي 
در فضاي مجازي زياد اتفاق مي افتد و متأسفانه يكي 
از داليلش اين اســت كه برخي كاربران با تصور اينكه 
اســتفاده از نام و شــهرت افراد ديگر در فضاي سايبر 
جرم نيست، گاهي براي ســرگرمي يا اذيت كردن با 
نام ديگران اكانت، گروه و يا صفحه اي ايجاد مي كنند 
درحالي كه اين اقدام جرم تلقي شده و دستگاه قضايي 

به شدت با آن برخورد مي كند.

انتقام جويي به خاطر جواب رد

مردي كه در گنبدكاووس يك فرش فروش 
و در پايتخت مرد مسافركشــي را به قتل 
رســانده بود، 30ســال پس از نخستين 
جنايت در محوطه زندان رجايي شهر به  دار 

مجازات آويخته شد.
به گزارش همشــهري، نخستين قتل مرد 
جنايتكار ۱9دي مــاه ســال69 رخ داد. 
مقتول مردي 60 ساله بود كه در بازار مغازه 
فرش فروشي داشــت. او با ضربات چاقو به 
قتل رسيده و همسايه ها با ديدن جسد او 
پليس را خبر كــرده بودند. وقتي مأموران 
قدم در محل حادثه گذاشــتند با مغازه اي 
بهم ريخته روبه رو شدند. تمام وسايل مغازه 
بهم ريخته بود و تحقيقات نشــان مي داد 
تمام پول، دالر و امــوال قيمتي كه داخل 

گاوصندوق بوده نيز سرقت شده است.

2مظنون 
 مأموران در ادامه به تحقيق از همسايه ها و 
كسبه هاي محل پرداختند. آنها آخرين بار 
2مرد جوان را ديده بودنــد كه وارد مغازه 

فرش فروشي شده بودند. 
در ادامه مشخص شد يكي از آنها بابك نام 
داشته و اهل گنبدكاووس است. با اين سرنخ 
مأموران به مقابل خانه مرد مظنون رفتند اما 
بابك ساعتي بعد از اين حادثه فراري شده 
و ردي از خودش به جا نگذاشته بود. همين 
كافي بود تا شك مأموران درخصوص اينكه 

بابك دست به جنايت زده به يقين تبديل 
شود. به اين ترتيب مأموران تحقيقات خود 
را براي شناسايي مخفيگاه بابك و به دست 
آوردن ردي از وي آغــاز كردند اما تالش 
مأموران به بن بست رســيد و اين فرضيه 
قوت يافت كه احتماال بابك از كشور خارج 

شده است.

پايان 4سال زندگي پنهاني
حــدود 4ســال از قتــل فرش فــروش 
در گنبــدكاووس گذشــته بــود و هنوز 
ردي از بابــك در دســت نبود تــا اينكه 
29ارديبهشــت ماه ســال73 مخفيگاه او 
در پايتخت شناسايي شد. در اين شرايط 
مأموران پليــس گنبد با نيابــت قضايي 
راهي تهران شــدند و بابك را در عملياتي 
غافلگيرانه دستگير كردند. او كه چاره اي 
جز بيان حقيقت نداشــت در بازجويي ها 
گفت: چند روز قبل از قتــل جواني افغان 
به نام محمد را ديــدم. او را از مدت ها قبل 
مي شناختم. به محمد افغان معروف بود. 
او فكر سرقت از فرش فروشــي را به سرم 
انداخــت. به من گفت داخــل گاوصندق 
پول و اموال ارزشــمند زيــادي دارد. اين 
شد كه نقشه دســتبرد از فرش فروشي را 
كشيديم. وي ادامه داد: روز حادثه به همراه 
محمد افغان به مغازه فرش فروشي رفتيم. 
خودم را مشــتري جــا زدم، محمد افغان 

كه فرش فروش را مي شــناخت، مي گفت 
چندين مرتبه براي او بار فرش برده است. 
وقتي قيمت چند فرش را پرسيدم ناگهان 
به سمت مقتول هجوم بردم. محمد افغان 
هم به سمت مقتول حمله كرد و من ابتدا او 
را با دستانم خفه كرده و بعد چند ضربه چاقو 
به او زدم. وقتي مطمئن شديم كه به قتل 
رسيده است، كليد گاوصندوق را برداشته 
و هرچه پول، دالر و اموال قيمتي داخل آن 
بود دزديديم. وي گفت: پس از قتل، اموال 
سرقتي را با محمد افغان تقسيم كرديم و 
قرار شد هردو فرار كنيم چون مي دانستيم 
دير يا زود پليس متوجه مي شود كه قتل را 
من مرتكب شده ام. از روزي هم كه اموال 
را با محمد افغان نصف كرديم تا امروز كه 
دستگير شــده ام ديگر خبري از او ندارم و 

نمي دانم كجاست.

قتل دوم
با افشاي راز قتل فرش فروش، بازجويي از 
متهم ادامه داشت تا اينكه وي راز دومين 
جنايت را كه در پايتخت مرتكب شده بود 
فاش كرد. دومين قرباني وي مردي بود كه 
با پيكان مسافركشي مي كرد. بابك گفت: 
دومين قتل را حدودا 3سال پس از قتل اول 
انجام دادم.  در آن سال من در شهرستان 
شوشتر در اســتان خوزستان مخفي بودم 
و در كوره آجرپزي كار مي كــردم. نياز به 

كارگر روزمزد داشتيم كه يكي از دوستانم 
گفت به تهــران برويم و كارگــر با خود به 
شوشــتر بياوريم. من آن روزها عاشــق 
خودروي پيكان جوانان بودم اما پولش را 
نداشتم. پول هايي كه از فرش فروشي سرقت 
كرده بودم تمام  شده بود. به همين دليل با 
همدستي دوستم كه كارگر كوره آجرپزي 
و اهل افغانستان بود نقشه كشيديم تا يك 
راننده پيكان را به دام اندازيم و ماشينش 
را ســرقت كنيم. من به يكي از دوستانم 
كه در اهواز بود زنگ زدم و از او خواســتم 
يك خودروي پيكان جوانــان برايم كرايه 
كند تا راننده آن من و دوستم را به تهران 
ببرد. دوستم يك راننده به من معرفي كرد 
و قرار شد با گرفتن مبلغ ۱۱هزارتومان ما 
را به تهران برساند. به تهران كه رسيديم از 
راننده خواستم به سمت بهشت زهرا برود. 
در بين راه همدستم دستمالي دور گردن 
راننده انداخت. من يك طرف دستمال را 
گرفتم و همدستم طرف ديگر آن را و به اين 

ترتيب راننده را به قتل رسانديم و ماشينش 
را سرقت كرديم. بعد از چند روز ماشين را 
حدود 200هزارتومان فروختيم و پولش را 
با همدستم تقسيم كرديم. بعد ازآن ديگر 

همدستم را نديدم تا اينكه دستگير شدم.

پايان 26سال حبس
متهم به قتل بعد از اقرار به 2جنايت، روانه 
زندان شد و چون قتل دومش را در تهران 
انجام داده بود پرونده قتل مرد فرش فروش 
هم در تهران رسيدگي شد. او مدتي پس از 
دستگيري در دادگاه جنايي تهران محاكمه 
و به 2بار قصاص محكوم شد. حكم وي به 
تأييد قضات ديوان عالي كشــور رسيد و 
پرونده به شعبه اجراي احكام فرستاده شد. 
بعد از گذشت 30سال از نخستين جنايت و 
26سال از زنداني شدن قاتل، وي سحرگاه 
چهارشنبه گذشته در محوطه زندان به دار 
مجازات آويخته شد و  اين در حالي است كه 

پرونده همدستان وي هنوز مفتوح است. 

قصاص قاتل 30سال پس از جنايت

دستگيري دزدان ماشين هاي قديمي قتل شوهر معتاد 
زن جوان كه به اتهام قتل همسرش دستگير 
شده، مدعي است كه چون شوهرش معتاد 
بوده، او را به قتل رســانده است. به گزارش 
پليس، اين جنايت چند روز پيش در يكي 
از محله هاي شهرستان جوانرود در استان 
كرمانشــاه رخ داد و با حضــور پليس در 
محل معلوم شد كه مردي 45ساله به علت 
اصابت ضربه چاقو از پشــت دچار جراحت 
و خونريزي شديد شده و به مراكز درماني 
منتقل شده است. درحالي كه تحقيقات براي 
شناسايي ضارب ادامه داشت، از بيمارستان 
خبر رسيد كه مرد مجروح جانش را از دست 
داده و اين در حالي بود كــه كارآگاهان در 
بررسي هاي تخصصي به سرنخ هايي دست 
يافتند كه نشان مي  داد همسر مقتول عامل 
اين جنايت است. متهم پس از دستگيري 
تحت بازجويي قرار گرفت و اعتراف كرد كه 
به خاطر اختالفات خانوادگي ناشي از اعتياد 
همسرش دســت به اين جنايت زده است. 
براي اين زن قرار بازداشــت صادر شــده و 

تحقيقات از او ادامه دارد.

شوهر سابق يك زن كه خبر از ازدواج 
دوم او نداشــت وقتي بــراي ديدن داخلي

بچه هايش رفت، با ديدن مردي در 
خانه او عصباني شد و دست به جنايت زد.

به گزارش همشهري، چند روز پيش زني هراسان 
با ۱۱0تماس گرفت و گفت:» شوهر سابقم با شوهر 
دومم كه به تازگي با او ازدواج كرده ام درگير شده و 
آنها به جان يكديگر افتاده اند«. زن آدرس خانه اش 
را كه آپارتماني در شرق تهران بود به اپراتور پليس 
داد و تلفن را قطع كرد. دقايقي بعد تيمي از مأموران 
كالنتري محل راهي آنجا شــدند و وقتي به مقابل 
آپارتمان مورد نظر رسيدند مردي را ديدند كه چاقو 
به دست، با لباس هاي خون آلود در حال فرار است.

گزارش جنايت
ماموران كالنتري وارد عمل شدند و مرد مرموز را 
دســتگير كردند. پس از آن وارد ساختمان مورد 
نظر شده ووقتي قدم در آپارتمان گذاشتند با پيكر 
خونين زن و مردي روبه رو شــدند. مرد از شــدت 
خونريزي بيهوش بود اما زن قادر به صحبت كردن 
بود. او به مأموران گفت: شوهر سابقم وارد خانه شد 
و به محض ديدن شــوهر دومم با او درگير شد. او 

ناگهان چاقويي از آشپرخانه برداشت و شوهردومم 
را با چاقو زد. من با جيغ و فرياد قصد داشتم مانع 

او شوم اما شوهر سابقم شروع كرد به فحاشي 
و مرا هم با ضربات چاقو زخمي كرد.

ماموران با اورژانس تماس گرفتند اما پس 
از حضور امدادگران در محل حادثه معلوم 
شــد كه مرد زخمي جانش را از دست داده 
اســت. با اين حال زن جوان به بيمارستان 
انتقال يافت و ماجراي اين جنايت به قاضي 
شفيعي، بازپرس جنايي تهران اعالم شد. با 
دستور وي، عامل جنايت كه با لباس هاي 
خون آلود دستگير شده بود، بازداشت شد و 
تحت بازجويي قرار گرفت. اين مرد در همان 
ابتدا جنايت را گردن گرفت و مدعي شد كه 
خبر از ازدواج دوم همسرش نداشته است. 
او گفت كه براي سر زدن به بچه هايش به 
آنجا رفته كه با ديدن مرد غريبه عصباني 
شده و با او درگير و در نهايت وي را به قتل 
رسانده است. با اعترافات اين مرد وي به 
دستور قاضي جنايي براي انجام تحقيقات 
بيشتر در اختيار مأموران اداره دهم پليس 

آگاهي تهران قرار گرفت.
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فهيمه طباطبايي
خبرنگار

پشت شيشه ورودي يكي از مغازه هاي نبش 
پاساژ عالءالدين كاغذي چســبانده اند و با گزارش

ماژيــك قرمز روي آن نوشــته اند: » تعمير 
موبايل نداريم، سؤال نپرسيد!«؛ دستخط نويسنده كج و 

به هم ريخته است؛ عصبي و كم حوصله.
چند مغازه آن طرف تر، برگه بزرگ تري با فونت درشــت 
نشســته روي در شيشــه اي ويترين: »موبايــل و تبلت 
دانش آموزي رسيد.« مغازه پر اســت از پسران و دختران 
نوجوان. سر در گوشي و تبلت آزمايشــي فرو برده اند و به 
دقت مشغول وارسي دوربين و سرعت و حافظه دستگاه ها 

هستند.
پياده روي خيابان جمهوري از در بيمارستان نجميه تا زير 
پل حافظ در قرق عابران و موتورســيكلت هاي خاموش 
است. دستفروشان لوازم جانبي موبايل و دالالن گوشي هاي 
دزدي و دسته دوم كنار پياده رو بساط كرده اند؛ سرشان به 
قدري شلوغ است كه بعضي مشتري ها بعد از چند دقيقه 
معطلي از خريد پشيمان شده و راهشــان را مي كشند و 

مي روند.
فروشــنده اي با حرارت مشــخصات و امكانات تبلت هاي 
چيني را تبليغ مي كند: »نمونه مشــابه كره اي اين تبلت 
رو بايد 13ميليون بخرين ولي همين 4.5ميليون تومنه. 
دوربين 5مگاپيكســلي هم داره، 16گيــگ هم حافظه 
داخليشه، ســيم كارت رايگان هم باهاش ميديم كه نياز 

نباشه تو اين شلوغي برين دنبال سيم كارت.« 
مادرها و پدرهاي مستاصل ماسك به دهان ايستاده اند پشت 
سر فرزندانشان و منتظر تصميم آنها هستند. يكي از مادرها 
دائم دخترش را نيشــگون مي گيرد كه »زودباش تصميم 

بگير و اينقدر دستت را به اين تبلت المصب نزن.« 
دختر نوجوان مردد مانده كه بايد چه كند، معلوم است از 
سخت افزارها و عدد و رقم هايي كه فروشنده پشت سر هم 
مي گويد، سر در نياورده: »كالس هشتمه و خواهرش كالس 
دوازدهم. اون دخترم گوشي داشــت و اين يكي با گوشي 
پدرش تو كالس ها شركت مي كرد، ولي حاال پدرش ميره 

سر كار و مجبور شديم بيايم براش گوشي يا تبلت بخريم 
ولي خيلي گرونه.«

درددل چند نفر ديگر هم شروع مي شود؛ از اينكه چقدر در 
اين مدت بابت گوشي و تبلت در خانه شان دعوا و جر و بحث 
بوده، شاكي و كالفه اند. به نظرشان درس خواندن اينترنتي 
نه تنها بي فايده است، بلكه بدتر وقت بچه ها را به بطالت و 

بازيگوشي در اينترنت مي كشاند.
يكي از پدرها مي گويد: »همه اينها به كنار. قيمت ها خيلي 
باالســت. واقعا مديران آموزش و پرورش نبايد فكر جيب 
خانواده ها رو تو اين شرايط مي كردن؟ چهار و نيم ميليون 
تومن پول كمي نيست، تازه اينم خريديم بعدش بايد پول 

سيم كارت و اينترنت هم بديم. از كجا بياريم؟«

دست به دامان موبايل هاي اسقاطي
بيشتر تعميرگاه هاي موبايل در طبقات سوم تا ششم پاساژ 
قرار دارند؛ جايي كه فروشندگان طبقه همكف مي  گويند 
در اين چند روز كه پاساژ باز اســت، حسابي شلوغ شده و 
مردم بيشتري آدرس مي پرســند. پله هاي تنگ و تاريك 
بين طبقات شلوغ اســت؛ انگار يك راهپيمايي پله اي در 
حال برگزاري اســت. كرونا هم كه انگار اينجا اصال وجود 
ندارد، خريدار و فروشنده بي ماسك و دستكش و با كمترين 
فاصله از هم مي آيند و مي روند. تعميرگاه هاي طبقه چهارم 
شلوغ تر از طبقات ديگر است: »از شنبه كه اومديم، مغازه پر 
و خالي ميشه. همه يك گوشي خراب يا قديمي دستشونه 
و اومدن براي تعمير. بين مشتري ها داريم كسايي رو كه با 
الكل و وايتكس ال.سي.دي گوشي رو خراب كردن اما اغلب 
براي تعمير گوشي هاي قديمي ميان و ميگن واسه درس و 

مشق اينترنتي بچه هاشون نياز دارن.«
جلوي ميز كار مجتبي، تعميركار ميانسال و قديمي پاساژ 
پر از گوشــي ها ي اندرويد قديمي و رنگ خورده اســت: 
»ديروز حدود 17تا گوشي آوردن كه من فقط 6تاش رو 
قبول كردم. وضعيت بقيه بچه هاي پاساژ هم كم و بيش 
همينه. خيلي عجيبه، تاحاال اصال اينطوري نشده بود.« 
گوشــي و تبلت هاي خراب را يكي يكي نشان مي دهد و 
هزينه تعمير هر كدام را تقريبي مي گويد: »بسته به نوع 
خرابي  هزينه ها فرق ميكنه ولــي بين 500هزار تومن تا 

يك و نيم ميليون متغيره، چون لوازم خيلي گرون شده. 
اغلب هم ميگن خيلي زود ميخان چون كالس بچه هاشون 
دير شده. بعضي قطعات پيدا ميشه ولي بيشتري ها چون 
تحريميم يا نيست يا خيلي گرونه.« مجتبي موبايل هاي 
اسقاطي را به ترتيب ورود مي چيند زير پيشخوان در صف 
انتظار و مي رود ســراغ موبايلي كه مي گويد از شهريار تا 

اينجا آمده.

بازار پر رونق دالالن 
تعميرگاه آرمان در طبقه سوم، شــلوغ ترين مغازه پاساژ 
است.10، 12نفرگوشي به دست ايستاده اند منتظر بازديد 
كارشناس. هر نفري كه مي رود جلو، بقيه گوش مي دهند 
كه تعميركار چه چيزي به او مي گويد. آنهايي كه دست رد 
به سينه گوشي شان مي خورد، مي روند ميز بغلي و موبايل ها 
و تبلت هاي دست دوم را زير و رو مي كنند. توانا، پسر نوجوان 
الغر كه پريشاني در چشمانش رخنه كرده، يكي از آنهاست: 
»تا االن هيچ كدوم از كالس ها رو شــركت نكردم، چون 
گوشي نداشــتم، پدرم هم كه اندرويد داره، ال سي ديش 
شكسته كه االن گفت يك ميليون و 800مي گيره درست 
كنه ولي ارزشــش رو نداره چون خيلي قديميه. از طرفي 
معلم ما پيغام داده كه به فالني بگيد بايد در كالس شركت 
كنــه وگرنه بهش نمره نمــي دم. تــا االن هرچي خوندم 
تلويزيوني بوده. بعضي وقتا رفتم خونه يكي از همكالسي هام 
و با لپ تاپش كالس ها رو ديدم يا در خونه يكي ديگه رفتم 
ويدئوهايي كه معلم رياضي فرستاده رو تماشا كردم ولي 
ديگه روم نميشه برم سراغشون، مگه يكي دو روزه؟« توانا 
2ميليون پول دارد، مي رود سراغ دالل ها شايد بتواند گوشي 

بهتري از آنها بخرد.
بيرون پاساژ اما ماجراي ديگري است؛ دالالن گوشي هاي 
دست دوم و دزدي، قيمت ها را باال برده اند و اجازه چانه زني 
را از خريداران گرفته اند. توانا با 3 دالل براي خريد گوشي 
دســت دوم چانه مي زند اما آنها راضي به معامله با قيمت 
پايين تري نمي شــوند: »اين گوشــي هــوآوي كه ميگه 
2ميليون و 300، آكبندش تو مغازه 3ميليون و 400شده؛ 
يعني گوشي دست دوم رو از نصف هم گرون تر داره ميفروشه 
تازه هندزفري هم نداره و شارژرش هم اورجينال دستگاه 
نيست.« توانا مي رود سراغ دالل ديگري آن طرف خيابان، 
شايد با 2ميليون باالخره موبايلي پيدا كند تا سر كالس هاي 
اينترنتي غيبت نخورد. نمره سال نهم براي او خيلي مهم 

است.

چشم انتظار وام يك ميليون توماني
علي قرباني در مشيريه تهران مغازه فروش و تعمير موبايل 
دارد؛ مغازه اي كه حاال 2ماهي مي شود كه رونق گرفته و 
مشتريان بيشتري دارد. »دروغ چرا، براي ما خيلي خوب 
شده و حتي نســبت به قبل كرونا درآمد روزانه مون باال 
رفته اما مشتري هايي ميان كه حالمون گرفته ميشه. مثال 
ديروز خانمي با لباس هاي خيلي كهنه اومد و گفت كه با 
يه ميليون چه گوشــي اي مي تونه براي دخترش بخره؟ 
از البه الي حرفــاش فهميديم كه يه ميليــون يارانه اش 

رو آورده واســه خريد. بعد كه فهميد با يــه تومن هيچ 
گوشي هوشمندي نمي تونه بخره، رفت و عصر برگشت با 
2ميليون پول. رفته بود پول يارانه مادرش رو قرض كرده 
بود كه بتونه يه گوشي واسه درس و مشق بچه اش بخره. 
بقيه هم وضعيــت بهتري ندارن، اما آمــوزش و پرورش 
مجبورشون كرده يا خودشون مي ترسن كه بچه هاشون از 
درس و مشق عقب بيفتن.« علي آمده تا بعضي از قطعات 
مورد نياز را براي تعمير موبايل ها از پاساژ عالء الدين بخرد 
و برود؛ قطعاتي كه به علت تقاضاي زياد گران شده يا اصال 
پيدا نمي شــود. »اينجا خيلي فروشنده ها و تعميركاراي 
موبايل از منطقه هــاي مختلف ميــان. تقريبا وضعيت 
هممون مشابه هم هســت. يكي شون كه از تهرانسر مثل 
من براي خريد اومده بود، تعريف مي كرد كه يه پيرمردي 
اومده مغازه اش و يه گوشي مارشال معمولي آورده و گفته 
آقا نميشــه اينو يه كاري كني بره تو اينترنت تا نوه ام به 
درساش برســه. وقتي بهش گفتيم غيرممكنه و نميشه، 
يه گوشــي ارزون براش خريد. پيرمرد قسم مي خورد كه 
بچه پدر نداره و مادرش ولش كرده و رفته. كل پول عيدي 

بازنشستگي ش رو داده بود بنده خدا.«

اما آمارها چه مي گويند؟
مسئوالن آموزش و پرورش در مصاحبه هاي خود ضريب 
نفوذ نسبتا باالي اينترنت در كشور را هم  عرض دسترسي 
اكثريت دانش آموزان ايراني به شبكه آموزشي شاد درنظر 
مي گيرند اما آمارها نشــان مي دهد، شمار قابل توجهي از 
خانواده هاي ايراني، مشكل بزرگ تري براي استفاده از اين 
شبكه دارند و آن برخوردار نبودن از گوشي هاي هوشمند 

است.
نتايج نظرســنجي مركز افكارسنجي دانشــجويان ايران 
)ايسپا( كه در بهار 98 انجام شده اســت، نشان مي دهد، 
69 درصد ايرانياني كه موبايل دارند، از گوشــي هوشمند 
استفاده مي كنند. اين نظرسنجي به صورت ملي با جامعه 
آمار شهروندان كل كشور )اعم از شهر و روستا( انجام شده 
و در آن نزديك به 31درصد از پاسخگويان اعالم كرده اند، 
از گوشي هوشمند استفاده نمي كنند. پيمايش ملي مصرف 
كاالهاي فرهنگي ايران نيز كه در سال 98 به انجام رسيده، 
يافته هاي تقريبا مشابهي دارد. براساس اين پيمايش، حدود 
90.7درصد ايرانيان تلفن همراه دارند و از ميان دارندگان 

تلفن همراه نيز، 68.6درصد از گوشــي هاي هوشــمند 
استفاده مي كنند.

اگر نتايج ايــن دو پيمايش ملي را مبنــا و به طور تقريبي 
فرض بگيريم كه نرخ بهره مندي از تلفن همراه در كشــور 
90درصد و نرخ استفاده از تلفن هوشمند 69درصد باشد، 
معنايش اين اســت كه با توجه به جمعيت 83.3ميليون 
نفري كشــور طبق آخرين سرشــماري مركز آمار ايران، 
دست كم 8ميليون نفر از مردم كشــور داراي تلفن همراه 

نيســتند و بيش از 23ميليون نفر 
نيز از گوشــي هاي غيرهوشمند 

استفاده مي كنند.
آمارهاي منابع خارجي البته كمي 
متفاوت از پيمايش هاي ملي است 
و نرخ دارندگان گوشي هوشمند 
در ايران را مقداري كمتر نشــان 
مي دهند. به عنــوان مثال، پورتال 
آماري جهاني استاتيستا و مؤسسه 
تحقيقاتي نيــوزو تعداد دارندگان 
تلفن  همراه هوشــمند در ايران را 
در سال 2019، حدود 46ميليون 
نفر و ضريــب نفــوذ آن را حدود 
54درصد تخمين زده اند. با درنظر 
گرفتن افزايش ساالنه استفاده از 
گوشي هوشمند، مي توان اختالف 
بين آمارهاي داخلي و خارجي را 
كمتر درنظر گرفت. با اين حال، چه 
آمارهاي داخلي را مالك بگيريم 
و چــه تخمين هــاي خارجي را، 
آنچه روشن اســت، ميليون ها نفر 
از جمعيت كشــور به اصلي ترين 
زيرســاخت الزم براي استفاده از 

آموزش هاي مجازي، يعني تلفن همراه هوشمند دسترسي 
 ندارند. با احتساب مناطقي از كشور كه دسترسي به اينترنت 
نيز در آنها وجود ندارد، احتمال بيشــتر بودن اين آمار نيز 
وجود دارد. با اين عدد و رقم ها مي توان گفت كه اصلي ترين 
برنامه آموزش و پرورش براي جبران وقفه آموزشي كرونا، 
يعني شــبكه اجتماعي شــاد، براي تعداد قابل توجهي از 
دانش آموزان ايراني قابل استفاده نيست. اين افراد در واقع 

همان كساني هستند كه در روزهاي پس از رونمايي شبكه 
شاد، راهي موبايل فروشي ها و مغازه هاي تعميراتي شده اند 
تا حداقل ابزارهاي الزم براي ادامه تحصيل فرزندان شان 

را فراهم كنند.

مسئوالن آموزش و پرورش چه مي گويند؟
پس از اينكه مســئله ناتواني قشــر كم درآمــد در تهيه 
تلفن هاي همراه هوشــمند كه براي اســتفاده از شبكه 
دانش آموزي شاد ضرورت دارد، 
در رسانه ها مطرح شد، دبيركل 
شــوراي عالي آموزش و پرورش 
در گفت وگو با ايلنــا تأكيد كرد 
كه روش هاي متعدد و متنوعي 
براي آموزش به كار گرفته شده 
كه يكي از آنها اپليكيشــن شاد 
اســت، اما اين روش مشكالتي 
دارد كه در حال شناسايي و حل 
آنها هستيم. »مهدي نويد ادهم« 
با اذعان به اينكه شبكه شاد همه 
دانش آموزان را تحت پوشــش 
خود نمي برد، گفتــه آموزش و 
پــرورش در حــال شناســايي 
مشكالتي اعم از نبود آنتن دهي، 
پهناي باند حداقلي، نبود امكانات 
و تجهيزات است. او گفته نرم افزار 
شاد يك پروژه بزرگ ملي است و 
تمام تالش آموزش و پرورش اين 
اســت كه همه دانش آموزان را 

تحت پوشش ببرد.
در راه پله هاي تنگ و تاريك پاساژ 
معروف و قديمي عالءالدين، انگار 
كه راهپيمايي باشد. آدم هاي مستاصل و پريشاني كه پله ها 
را دو تا يكي مي كنند و از اين طبقه بــه آن طبقه و از اين 
مغازه به آن مغازه سرك مي كشند به خيال معجزه اي در 
قيمت ها يا پيدا كردن طبيبي حاذق كه با كشيدن دستي بر 
سرگوشي هاي كهنه و فرتوت، زنده شان سازد؛ آنقدري كه 
بشود رفت سر كالس درس، چند ويدئو و فايل صدا را گوش 

داد و با آن نمره گرفت.

تعميركاران موبايل از افزايش تقاضا براي تعمير موبايل  هاي قديمي خبر مي دهند

انگ كرونا؛  مخاطره اي براي انسجام اجتماعي  
ريبوار نظري

 روانشناس،  درمانگر و پژوهشگر حوزه سالمت

انگ اجتماعي در زمينه سالمتي،  يك ارتباط 
منفي بين فرد يا گروهي از افراد اجتماع است نگاه

كه ويژگي ها يا نشــانه هايي مرتبــط با يك 
بيماري خاص را دارند.

در چنين وضعيتي درصورت بروز يك بيماري ممكن است 
عده اي از افراد برچسپ بيماري بخورند و به صورت كليشه اي 
و قالبي مورد تبعيض قرار گيرند. در نتيجه ســايرين از آنها 
دوري كنند و يا مورد قضاوت نادرست قرار بگيرند. در شرايط 
كنوني كه جامعه ما با كوييد 19يا همان ويروس كرونا مواجه 
است بايد توجه داشته باشــيم كه بيش از هر زمان ديگري 
خودمان يا اطرافيان و افراد اجتماع در معرض انگ ناشي از 

بيماري قرار داريم.
به 3 دليل عمده بيماري كرونــا مي تواند باعث ايجاد انگ و 

برچسب در افراد شود.
نخست اينكه بيماري جديد است و هنوز بخش هاي عمده اي 
از آن ناشناخته است و دارويي براي درمان قطعي آن كشف 

نشده است.
 دوم اينكه واكنش طبيعي زيســتي و روانــي ما در مقابل 
ناشــناخته ها معموال ترس و نگراني اســت و  ديگراينكه 
به راحتي مي توان ترس و نگراني ايجاد شــده را به ديگران 
نسبت داد و به نوعي فرافكني كرد.  عامل بعدي اينكه هرچند 
ابهام و به تبع آن اضطراب و ترس ناشــي از اين بيماري در 
بين افراد جامعه وجود دارد و اين امر قابل درك اســت ولي 
همين عوامل مي تواند باعث ايجاد كليشــه ها و رفتارهاي 
قالبي مخرب در افراد شــود. انگ بيماري مي تواند انسجام 
اجتماعي را به خطر بيندازد و باعث انــزواي اجتماعي در 
افراد و گروه ها شود. ترس از انگ اجتماعي ناشي از بيماري 
منجر مي شود افراد بيماري خود را پنهان كنند و از اقدامات 
بهداشتي و درماني فوري محروم شوند و زندگي شان بيشتر 
به خطر بيفتد. همچنين از رفتارهاي پيشــگيرانه و سالم 
خودداري كنند و سالمتي ســاير افراد نيز در معرض خطر 
قرار گيرد. شــواهد به وضوح نشان مي  دهد كه ترس از انگ 
ناشي از بيماري هاي واگير،  پاسخ درست و به موقع افراد را 
مختل مي كند. آنچه در اين دوران همه گيري كرونا مي تواند 
مؤثر باشد خدمات مشاوره اي و بهداشتي درست توسط افراد 
آموزش ديده و قابل اعتماد،  نشــان دادن همدلي و رفتار 
انساني با افراد آسيب ديده،  درك درست از بيماري و اتخاذ 
تدابير مؤثر و عملي براي افزايش خود ايمني و خودمراقبتي 

در افراد جامعه است.
نوع ارتباط مسئوالن و افراد متخصص در ارتباط با بيماري 
كرونا و اتخاذ تدابير و اقدامات مؤثر در حمايت از افراد جامعه 

و جلوگيري از ترس و انگ بسيار مهم است.
پرسش اين است كه براي پيشــگيري از انگ بيماري چه 
مي توان كرد و چــه راهكارهايي در ايــن زمينه اثر بخش 

خواهد بود؟
 بايد محيطي ايجاد شود كه در آن بيماري و اثرات آن 

با صراحت،  صادقانه و مؤثر مورد بحث و بررسي قرار 1
گيرد و آمار درســت و صحيحــي از مــوارد مبتال و حتي 

مرگ ومير ناشي از بيماري در اختيار افراد جامعه قرار داد.
مكان يا قوميت را به بيماري نســبت ندهيم، اينكه 

فالن شخص اهل فالن شهر يا روستا بيماري را وارد 2
كرد يا اينكه از چه طايفه و با چه زباني بوده است. 

 از صحبت كردن در مورد افراد مشكوك به بيماري 
با عاليم مشــابه خودداري كنيم و تشخيص در اين 3

مورد را به متخصصان واگذار كنيم.
 از معرفي افرادي خاص به عنوان عامالن و يا ناقالن 

بيماري به عمد و يا غيرعمد و مقصر دانســتن آنها 4
خودداري كنيم.

به كار بــردن واژه هــاي تحقيرآميز   يــا مجرمانه 
درخصوص افراد مبتال اين پيام را به همراه دارد كه 5

آن افراد دچار خطا يا جرم شــده اند و ايــن مي تواند انگ 
بيماري را براي آنها به دنبال داشته باشد.

 اخبار و اطالعات مرتبط با بيماري را از منابع معتبر 
و موثق پيگيري كنيم و شايعات و اخبار تأييد نشده 6

و غيرمعتبر را باز نشر ندهيم. ازجمله در مورد توليد دارو يا 
واكســن،  خوردن يا نخوردن داروهاي خاصي براي تقويت 

سيستم ايمني بدن و آمار ابتال يا مرگ ومير.
بايــد اســتفاده از واژگان اغراق آميــزي همچون 

»آخرالزمان« و »فاجعه انســاني« را كنار گذاشت. 7
باورهاي نادرســت،  اخبار نادرست و شــايعات بي اساس،  
واكنش،  رفتار و اقدامات بعضا نادرست افراد را به همراه دارد 

كه مي تواند منجر به ايجاد انگ و تبعيض شود.
تأكيد و توجه ما روي پيام هاي سازنده و مفيد باشد 

تا پيام هاي تهديد كننده كه پيامد آن مي تواند ايجاد 8
مكانيسم دفاعي ضعيف و ناكارآمد »انكار« به سبب ترس و 

نگراني بيش از حد باشد.
از قرباني ناميدن افراد مبتــال به بيماري خودداري 

كنيم كه بــار منفي ناشــي از بيماري را بيشــتر 9
خواهد كرد.

تقسيم بندي شــهرها و مناطق 
آلوده بــه كرونا با اســتفاده از خبر

رنگ هاي ســفيد، زرد و قرمز، 
اطالع رساني درباره كرونا را براي مردم ساده و 
همه فهم تر كرده اســت. در زندگي روزمره، 
بحث رنگ ها باال گرفته و نقشــه كرونا دست 
به دست مي شود. در تازه ترين خبرها وزارت 
بهداشــت اعالم كــرده؛ 60شهرســتان در 
وضعيت قرمز و 116شهرستان هم در وضعيت 
ســفيد قرار دارند. به گفته آنها، خطر كرونا 
هنوز جدي است و بيشتر مناطق كشور درگير 

اين بيماري هستند.
عليرضا رئيسي، معاون وزير بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــكي در نشســت خبري كه 
ديروز به صورت ويدئو كنفرانس برگزارشــد، 
آخرين وضعيت 400شهرستان كشور از نظر 
درگيري با كرونا را اعالم كرد و گفت: شــيوع 
كرونا در شــهرهاي مختلف، متفاوت است و 
الگوي واحدي براي كشــور وجود ندارد، اما 
اينكه اعالم تعدادي از مناطق به عنوان منطقه 
سفيد، به معناي اين نيســت كه خطر كرونا 
كم شده و وضعيت خوب است بلكه همچنان 
بايد مراقبت هاي شــخصي و اجتماعي براي 

شكستن زنجيره كرونا ادامه داشته باشد.
به گفته او، مناطــق قرمز كه به عنوان مناطق 
پرخطر اعــالم مي شــوند، هم اكنــون 60 
شهرستان هستند كه بيشــترين ميزان بروز 
بيماري را دارند. 31 مراكز استان شامل اين 

رده بندي مي شود. 
رئيســي از لرســتان، خوزســتان، تهــران 
و اصفهان، شــيراز به عنوان شــهرهايي نام 
برد كه آمــار ابتال به كرونــا در آنها همچنان 
باالســت:»حدود 116شهرستان هم منطقه 
سفيد هستند. 127 شهرســتان هم هستند 
كه در روزهاي گذشــته فوتي نداشــته اند و 
تعدادي از آنها جزو مناطق سفيد هستند. بقيه 
شهرستان ها منطقه زرد هستند كه مي تواند 
تبديل به قرمز شود كه حدود 400شهرستان 

هستند.«
معاون وزير بهداشت، در مورد مناطق سفيد، 
زرد و قرمز گفت: »نمي توانيم براي كل كشور 
يا حتي يك اســتان نســخه واحدي داشته 
باشيم. وقتي به آمار نگاه مي كنيم. مي بينيم 
كه در يك شهرســتان آمار پايين است. آمار 
تجمع بيمــاري در يك اســتان يك ميليون 
نفري، 500 نفــر و ديگري 300 نفر اســت. 
گاهي در اســتاني كــه آمار كمتــري دارد، 
پراكندگي بيماري بيشــتر اســت و در يك 
استان هر شهرســتان هركدام 50بيمار دارد 
و پراكندگي تقريبا يكسان است.« آنطور كه 
رئيســي مي گويد، اگر شهرستاني در 2 هفته 
گذشــته كمتر از يك بيمار بســتري در روز 
داشته ، بيمار بستري شــده هم زياد بدحال 
نبوده اســت و آن شهرســتان خيلي آلوده 
نيست. اين شهرســتان اكنون ممكن است 
سفيد باشــد، اما تضميني نيست كه سفيد 
بماند و ممكن است شــرايط يك بيمارستان 

هفته بعد تغيير كند.
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشــكي همچنين گفت خيلي روي 
رنگ تأكيد نكنيد: »سفيد و زرد و قرمز مهم 
نيست. سطح پايين، متوســط و باال تعريف 
كنيم. براســاس آخرين آمــار موجود 116 
شهرستان اين شرايط را داشت و در 2 هفته 
گذشــته كمتر از يك بيمار در روز داشتند، 
برخي جاها صفر، برخي جاها سه دهم بيمار 
در روز داشته اند؛ البته ممكن است در روزهاي 

آينده اين شرايط تغيير كند.«
طبق گزارشــي كــه رئيســي ارائــه كرده؛ 
60شهرستاني كه در وضعيت قرمز هستند، 
همه مثل هم نيســتند، از 5بيمــار به ازاي 
صدهزار نفر تــا 35بيمار بــه ازاي صد هزار 
نفر وضعيت آنها متغير اســت. بيشتر مراكز 
اســتان ها در وضعيت قرمز هستند كه تراكم 
جمعيت بااليي دارنــد. درحالي كه برعكس 
مناطق ســفيد حدود 116شهرستان وجود 
دارند كه كل جمعيت آنها حدود 15ميليون 
هستند؛ بنابراين بيشــتر مناطق كشور هنوز 
درگير ويروس است. بايد به طور جدي مبارزه 

كنيم و فكر نكنيم وضعيت خوب شده است.

معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي:
بيشتر مناطق كشور هنوز درگير ويروس كروناست

خبرهاي كوتاه

فراخوان سربازي براي 
دهه هشتادي ها 

ســازمان وظيفه عمومــي ناجا همه مشــموالن غايب و 
غيرغايب متولد سال هاي 1355 تا 1381 را براي تعيين 
تكليف وضعيت خدمتي خود فراخواند. ســازمان وظيفه 
عمومي ناجــا در اطالعيه اي اعالم كرد: همه مشــموالن 
غايــب و غيرغايب متولــد ســال هاي 1355 تا 1381 
مي بايست مطابق قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومي 
وضعيت خدمتي خود را تعيين تكليف كنند. افرادي كه 
قبل از سن مشموليت ترك تحصيل كرده يا فارغ التحصيل 
شده اند، با ورود به سن مشــموليت )18سال تمام(، 6 ماه 
مهلت دارند تا وضعيت خدمتي خود را مشــخص كنند. 
دانش آموزان، دانشجويان و طالب علوم ديني مشمول كه 
داراي معافيت تحصيلي بوده و برابر سقف سنوات تحصيلي 
تعيين شده، مشــغول به تحصيل هستند درصورت ترك 
تحصيل، انصراف، اخراج يا فراغــت از تحصيل، حداكثر 
به مدت يك سال مهلت معرفي خواهند داشت. متعهدان 
خدمت در نيروهاي مسلح يا دستگاه هاي دولتي كه قبل 
از اتمام تعهد، به هر دليل شرايط ادامه خدمت را ندارند، از 
تاريخ انصراف از تعهد، حداكثر به مدت 6 ماه مهلت دارند 
تا با مراجعه به دفاتر پليــس+10 براي ادامه خدمت دوره 
ضرورت اقدام كنند. براي مشموالني كه در مهلت تعيين 
شده وضعيت خدمتي خود را مشخص نكنند، غيبت ثبت 

مي شود.

گرچه تا كنون امكان عملياتي شدن چنين كاري فراهم نشده است اما در دوره  ادامه از 
كرونا و بحران هاي برآمده از آن شايد زمانش فرا رسيده باشد كه دولت با تالش صفحه اول

بيشتر و دست اندركاران اينگونه نهادها، با همدلي افزون تر، گام پيش بگذارند و گره كور آموزش 
مجازي را در همكاري با آموزش و پرورش باز كنند. برآوردهاي مالي نشان مي دهد كه تهيه ابزارها 
و امكانات آموزش هاي مجازي با تخصيص ارز دولتي و البته هماهنگي  با كشورهاي دوست، چندان 
هزينه اي ندارد. اين روزها بيش از هميشه نياز به تالش و همدلي و همكاري بيشتر براي پشت سر 
گذاشتن اين بحران داريم، اميدواريم دولت با تحرك بيشتر و نهادهاي يادشده با حس مسئوليت 

افزون تر به سرعت زمينه يادگيري و آموزش را براي دانش آموزان محروم كشور فراهم كنند.

آموزش مجازي و محروميت هاي فراگير
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تهيه گوشي هوشمند براي دانش آموزان، خانواده ها را مستأصل و سرگردان كرده است

صفخانوادههادربازارموبایل

مردم مستأصل و پريشان 
پله ها را دو تا يكي مي كنند. 
از اين طبقــه به آن طبقه و 
از اين مغازه بــه آن مغازه 
سرك مي كشند؛ به خيال 
معجــزه اي در قيمت ها يا 
پيدا كــردن طبيبي حاذق 
كه با كشيدن دستي بر سر 
گوشي هاي كهنه و فرتوت، 
زنده شان ســازد؛ آنقدري 
كه بشــود رفت سر كالس 
درس، چنــد ويدئو و فايل 
صــدا را گــوش داد و با آن 

نمره گرفت 

شرايط جذب سربازمعلم ابالغ شد 
معاونت برنامه ريزي و توســعه منابــع وزارت آموزش  و 
پرورش با ارسال دســتورالعملي ضوابط و سهميه جذب 
سربازمعلم ها را به ادارات كل آموزش  و پرورش ابالغ كرد. 
به گزارش ايسنا،  بر اين اساس استان ها مي توانند با رعايت 
ضوابط مندرج در شــيوه نامه و براســاس سهميه تعيين  
شده نسبت به جذب نيروهاي ســربازمعلم اقدام كنند. 
دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي با اولويت كارشناسي 
ارشد، نداشــتن مهر غيبت در دفترچه آماده  به خدمت و 
تاريخ اعزام در ماه هاي تير، مرداد و شهريور، به كارگيري 
در مناطق محروم و كمتر توســعه يافته از شرايط جذب 

مشموالن اين طرح است.



كيوسك

   وزارت خارجه آمريكا در حال تهيه طرحي حقوقي اســت تا 
بتواند بار ديگر با حضور در توافق هسته اي، يا كشورهاي عضو گزارش

شوراي امنيت را به تصويب قطعنامه اي مجبور كند كه تحريم 
تسليحاتي ايران را دائمي مي كند يا با به كار انداختن مكانيسم بازگشت خودكار 
تحريم هاي بين المللي عليه ايران، موسوم به مكانيسم ماشه، تهران را وارد يك 

چالش تازه و بي سابقه كند.
روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي به قلم ديويد سنگر، خبرنگار شناخته شده 
آمريكايي، اطالعاتي را منتشــر كرده كه نشــان مي دهد مايك پمپئو، وزير 
خارجه آمريكا و تيمش طي روزهاي اخير در اقدامي غيرمنتظره، مشــغول 
بررسي گزينه هاي پيش روي آمريكا براي بازگشت به برجام بوده اند. همزمان، 
از سوي آمريكا پيش نويس قطعنامه اي در ميان اعضاي شوراي امنيت سازمان 
ملل توزيع شده كه كشورهاي جهان را از فروش تسليحات متعارف به ايران 
منع خواهد كرد. اين درحالي اســت كه قرار است طبق مفاد توافق هسته اي 
كه در ســال2015 ميان ايران و 5قدرت بزرگ جهان امضا شد و به تصويب 
شوراي امنيت نيز رســيد، تا 6 ماه ديگر تحريم هاي تسليحاتي ايران به طور 

كامل لغو می شود.
فعاليت آمريكا در شوراي امنيت براي جلوگيري از لغو تحريم هاي تسليحاتي 
ايران و منع كشورها از فروش تسليحات به آن در حالي شدت گرفته كه روس ها 
به صورت علني و چيني ها پنهاني اعــالم كرده اند كه مخالف چنين برنامه اي 
هستند. روسيه حتي به اروپا و آمريكا اعالم كرده كه منتظر پايان مدت زمان 

باقيمانده است تا بتواند به ايران سالح بفروشد.
به نوشــته نيويورك تايمز، طرح حقوقي وزارت خارجه آمريكا به تأييد مايك 
پمپئو رسيده و آماده ارائه به كشــورهاي باقيمانده در برجام است. بر مبناي 

اين طرح، آمريكا از منظر حقوق بين الملل استدالل خواهد كرد كه همچنان 
عضو برجام است تا بتواند در گام بعدي مكانيسم درنظر گرفته شده در توافق 

هسته اي براي بازگشت تحريم ها يا همان مكانيسم ماشه را فعال كند.
طبق برجام، درصورتي كه ايران به تعهداتش پايبند نباشد و توافق هسته اي را 
نقض كند، امكان بازگشت تحريم ها وجود دارد. طبق بندهاي 36و 37 برجام، 
فرايند خاصي براي رسيدگي به شكايت طرف هاي توافق در مورد نقض مفاد آن 
توسط ديگر طرف ها پيش بيني شده كه با بررسي موضوع در كميته كارشناسي 
آغاز مي شود و به رسيدگي در نشست وزراي خارجه و در نهايت شوراي امنيت 
مي رسد. طبق قطعنامه2231 شوراي امنيت كه با استناد به برجام، تحريم هاي 
هسته اي مصوب شورا عليه ايران را لغو كرد، درصورتي كه يكي از قدرت هاي 
عضو برجام از نتايج عدم پايبندي ايران و از مراحل حل اختالف رضايت نداشته 
باشد، مي تواند شكايت خود را به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال كند. در 
اين مرحله ممكن است برخي از اعضا )احتماال روسيه يا چين( قطعنامه اي را 
با هدف »ادامه لغو تحريم هاي ايران« براي رأي گيري در شــورا مطرح كنند. 
در اين صورت، وتوي »قطعنامه ادامه لغو تحريم هاي ايران« از سوي هر يك از 
5عضو دائم شوراي امنيت )احتماال آمريكا( به اجرايي شدن مجدد قطعنامه هاي 
قبلي شورا و بازگشت تحريم هاي بين المللي عليه ايران منجر مي شود. غير از 
اين، اگر پس از گذشت مدتي معين، هيچ كشــوري چنين قطعنامه اي را به 
شورا ارائه نكند، تحريم هاي قبلي باز به طور خودكار به اجرا گذاشته مي شوند و 
همه كشورهاي عضو سازمان ملل موظف به اجراي آنها هستند. اين مكانيسم 

پيچيده، به مكانيسم ماشه معروف است.
نيويورك تايمز به نقل از ديپلمات هاي اروپايي نوشــته كه چنين رويكردي 
از سوي دولت دونالد ترامپ نشان مي دهد او توافقنامه هاي بين المللي را هر 
زمان به ضررش باشد لغو و هر زمان به نفعش باشد اجرا مي كند. به نوشته اين 
روزنامه، كشــورهاي اروپايي از طرح تازه آمريكا استقبال نكرده اند اما ترامپ 
قصد دارد حوالي پاييز، چند هفته مانده به انتخابات رياست جمهوري، اين طرح 

نيويورك تايمز از طرح حقوقي آمريكا براي 
بازگرداندن تمامي تحريم هاي بين المللي 

عليه ايران از طريق سازوكار موجود در 
برجام خبر داده است

آمريكا به دنبال 
مكانيسم ماشه؛ 

ترامپ به برجام 
بازمي گردد؟

نگاه

سال مصالحه

چرخش سياست هاي امارات و احتمال اصالح 
روابط اين كشــور با ايران از حدود يك ســال 
گذشته به موضوع بحث بســياري از رسانه ها 
و تحليلگران تبديل شده اســت. با نگاهي عمومي مي توان 3عامل مشترك 
را به عنوان دليل بهبود روابــط دوجانبه ايران و امــارات در اكثر تحليل ها و 

گزارش هاي مذكور يافت:
1- خروج رسمي امارات از جنگ يمن

2- اعالم آمادگي برخي مقامات ميان رتبه اماراتي براي تعامل اقتصادي با ايران
3- بازگشايي سفارت امارات در دمشق

از سوي ديگر اين گمانه زني ها با افزايش تماس هاي ديپلماتيك ميان 2كشور 
و همچنين حجم قابل توجه كمك هاي پزشكي امارات به ايران براي مقابله 
با ويروس كرونا به طور طبيعي بيشــتر هم شده اســت؛ تا جايي كه برخي 
رســانه هاي عربي از احتمال ميانجيگري امارات بين ايــران و آمريكا براي 
كاهش تنش ها در خليج فارس سخن گفته اند. اما اين تحليل ها تا چه اندازه 
بيانگر واقعيت حاكم بر روابط ايران و امارات اســت؟ آيا واقعا تغييري بزرگ 
در سياست خارجي امارات رخ داده اســت؟ علت اين تغيير چيست؟ براي 
درك بهتر موضوع ابتدا الزم است نگاهي به موقعيت امارات در پرونده هاي 
يمن و ســوريه داشته باشــيم؛ پرونده هايي كه گفته مي شــود محل اصلي 
عقب نشيني هاي امارات و در نتيجه تغيير سياســت هاي اين كشور نسبت 
به ايران است. بسياري خروج امارات از جنگ يمن را نشانه اي از پايان نقش 
اين كشــور در يكي از مهم ترين بحران هاي كنوني خاورميانه يا حتي شايد 
جهان به شمار آوردند. اين در حالي اســت كه امارات با راه اندازي شبكه اي 
گســترده از نيروهاي شــبه نظامي و جريانات اقتصادي وابسته به  خود در 
جنوب يمن همچنان تأثيرگذاري بااليي در اين بحران دارد. امارات در حالي 
بعد از حضور 4ساله در يمن اين كشــور را ترك كرد كه اكنون صاحب اراده 
اصلي در تحوالت مربوط به ساحل جنوبي يمن است؛ از سيطره بر بندر عدن 
گرفته تا مجمع الجزاير استراتژيك سقطري و البته نفوذي بي رقيب در ميان 
جدايي طلبان جنوبي كه اخيرا اعالم خودمختاري كردند. جالب آنكه ميزان 
دستاوردها و خسارات امارات در جنگ يمن به هيچ عنوان با عربستان سعودي 
قابل مقايسه نيست. شايد بهترين دليل براي اين مدعا همين باشد كه تاكنون 
حتي يك موشك از خاك يمن به سوي شهرهاي اماراتي شليك نشده است. 
بنابراين مي توان گفت خروج امارات از يمن به معنــاي پايان ماموريت اين 

كشور و البته تحقق اهداف مورد نظرش در اين جنگ بوده است.
از ســوي ديگر در مورد روابط ميان امارات و سوريه نيز تصورات نادرستي در 
برخي رسانه ها و افكار عمومي شكل گرفته است؛ تصوراتي نظير اينكه امارات از 
اردوگاه حاميان سقوط نظام اسد خارج شده يا بازگشتش به دمشق نشانه اي از 
پايان تقابل منطقه اي اين كشور با ايران و محور مقاومت است! پيش از هر چيز 
بايد توجه كرد كه امارات هرگز موضعي مشابه عربستان يا قطر نسبت به نظام 
سوريه نداشت. اگرچه اين كشور مقاومتي از خود برابر جو رسانه اي ايجادشده 
در جهان عرب عليه بشار اسد نشان نداد اما هيچ گاه روابط مالي و حتي سياسي 
خود با دمشــق را به طور كامل قطع نكرد. بســياري اين رويكرد امارات را به 
نگراني اين كشــور از افزايش نفوذ تركيه در منطقه نسبت مي دهند. از سوي 
ديگر، نه تنها بازگشت رسمي امارات به دمشق نشانه اي روشن از بهبود روابط 
اين كشور با ايران نيست بلكه با توجه به عمق روابط اقتصادي ابوظبي و دولت 
پنهان در سوريه، مي تواند در درازمدت تهديدي براي نفوذ ايران نيز تلقي شود.

اصالح اشتباهات رايج درباره موقعيت و سياست هاي منطقه اي امارات البته 
به معناي نفي احتمال مصالحه اين كشــور با ايران نيست. اگرچه بايد توجه 
داشت امارات2020 با شيخ نشين كوچكي كه حكم صندوق سرمايه گذاري 
براي كشورهاي منطقه را داشت به كلي متفاوت است. امارات اكنون به قدرتي 
منطقه اي تبديل شده كه با تكيه بر شبكه هاي اقتصادي و نيروهاي شبه نظامي 
متعدد در سراسر خاورميانه و شمال آفريقا مي تواند در تحوالت كالن منطقه 
يا حتي بازارهاي جهاني تأثيرگذار باشد. از سوي ديگر، روابط اين كشور عربي 
طي سال هاي اخير با رژيم صهيونيستي به شــكل بي سابقه اي توسعه يافته 
است؛ عاملي كه هرگز نمي توان از آن در تحليل سياست هاي امارات نسبت 

به ايران چشم پوشي كرد.
پيش از اين قرار بود نمايشگاه اقتصادي اكسپو2020 در دوبي نقطه عطفي 
در تاريخ امارات و همچنين روابط خارجي اين كشــور باشــد. بر اين اساس 
امارات با تثبيت دســتاوردهاي استراتژيك خود در بســياري از پرونده هاي 
سياســي، اقتصادي و نظامي منطقه تالش داشــت تا حد ممكــن از وقوع 
تنش هاي احتمالي كه مخل برگزاري اين رويداد بزرگ است جلوگيري كند 
و براي دســتيابي به اين هدف گزينه مصالحه موقت در بسياري از پرونده ها، 
ازجمله روابط با ايران يا جنگ يمن را انتخــاب كرد. مصالحه امارات و تغيير 
تدريجي سياست هاي اين كشور نسبت به ايران )مخصوصا در زمينه آمادگي 
براي گشــايش هاي اقتصادي( را بايد موقت و تاكتيكي دانست؛ چراكه هيچ 
نشانه اي مبني بر پايان تقابل استراتژيك امارات نسبت به ايران وجود ندارد. 
اين كشور همچنان بخشي مهم از فرايند اجراي تحريم هاي آمريكا عليه ايران 
است كه نتايج فاجعه باري براي اقتصاد و ارز كشور ما داشته است، همچنان 
روابط مالي و امنيتي خود با گروه هاي تروريستي ايراني در مناطق مرز كشور 
را ادامه مي دهد، همچنــان از اصلي ترين حاميان مالي البي هاي جنگ طلب 
ضد ايراني است و همچنان بخش مهمي از ظرفيت هاي اقتصادي خود را براي 
تحقق اهداف اسرائيل عليه ايران در اختيار اين رژيم قرار داده است. تمام اينها 
در حالي اســت كه نه تنها رقابت امارات و ايران در كشورهايي نظير سوريه يا 
حتي عراق و لبنان به پايان نرسيده بلكه در سال هاي نزديك آينده وارد مراحل 
سخت تر و پيچيده تري خواهد شد. بنابراين آري؛ سال2020 را مي توان سال 
مصالحه ميان ايران و امارات ناميد؛ اما نه آنطور كه جريان غالب در رسانه هاي 

فارسي زبان تصور مي كند!

   با كاهش تعداد مبتاليان جديد، 
بيمارستان ها برخي بخش هاي كروناي 

خود را تعطيل مي كنند)اسرائيل(

   چين در معامله اي به ارزش 265 
ميليون دالر، تست كرونا به عربستان 

مي فرستد

   اعمال قانون جديد )در آلمان(؛ 
سوار شدن به اتوبوس و مترو، فقط با 

ماسك

   يك نفر  از هر سه دكتر تجهيزات 
محافظت شخصي ندارد؛ هشدار 

درباره بدتر شدن شرايط در انگليس

   عبور موارد جهاني ابتال به ويروس 
كرونا از 3 ميليون

محمدامين خرمي
خبرنگار

   وندي شرمن؛ مخالف طرح آمريكا
وندي شرمن، سرپرست تيم مذاكره كننده آمريكا در توافق هسته اي با ايران 
معتقد اســت طرح آمريكا براي بازگرداندن تحريم هاي بين المللي عليه ايران 
با مخالفت جدي كشورهاي اروپايي، روســيه و چين روبه رو خواهد شد. او به 

نيويورك تايمز گفته است: »ترامپ از توافق هسته اي 
با ايران خارج شــده و من فكر مي كنم هر تالشي 
براي استفاده از مكانيسم ماشه از سوي آمريكا 
با هدف بازگرداندن تحريم هاي ايران، با مقاومت 
جدي طرف هاي حاضر در برجام روبه رو خواهد 

شد و البته كه آنها بايد در مقابل چنين 
خواسته اي مقاومت كنند؛ هرچند 
نمي توانم بگويــم در نهايت دولت 
ترامپ نمي توانــد كار را به نتيجه 

برساند.«
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همزمان با پيامدهاي مشقت بار قرنطينه به خاطر كرونا،  بنزين در اين ونزوئال؛ غرق در كرونا و تشنه بنزين 
كشور ناياب شده و هر ليتر آن در بازار سياه، تا 5دالر معامله مي شود 

ونزوئال كه روي اقيانوســي از نفت خام 
آمريكاي 

خوابيده، يكــي از ارزان ترين بنزين هاي التين
تمام دنيا را به شهروندانش ارائه مي داد اما 
اين روزها كه كرونا دنيا و اين كشــور را گرفته، بنزين 
تقريبا رايگان، خاطره اي از روزهاي خوش گذشته است 

و هر ليتر آن در بازار سياه، تا 5دالر معامله مي شود.
به گزارش رويترز، بنزين در حالي در ونزوئال كمياب شده 
كه شبكه پااليش 1.3ميليون بشكه نفت روزانه در اين 
كشور عمال فروپاشيده و تحريم هاي سنگين آمريكا عليه 

اين كشور هم ضربه كاري به تجارت نفت آن زده است.
در اين شرايط، تهيه نفت يارانه اي دولتي كه قيمت آن 
تقريبا رايگان است و مردم با كلوچه و شيريني بهاي آن 
را پرداخت مي كنند، به مشــقتي روزانه تبديل شده و 
مردم ســاعت ها بايد در صف بايستند تا 10 ليتر بنزين 
به دست بياورند. حتي ماشين هاي پليس و آمبوالنس ها 
هم مجبورند كه از 3 نيمه شب در صف بايستند و بعد از 
حدود 10ساعت موفق مي شوند باكشان را نيمه پر كنند.

در اين شرايط، بازار سياه بنزين در سراسر كشور رونق 
گرفته و هر ليتر بنزين با قيمت هــاي مختلف معامله 
مي شود؛ شاهدان عيني به رويترز گفته اند كه در شهر 
ماراسيبو در غرب كشور، قيمت بنزين حتي به ليتري 
5دالر هم رسيده است. اين قيمت، از قيمت هر ليتر در 
هنگ كنگ كه گفته مي شــود گران ترين بنزين را در 

سراسر دنيا دارد هم باالتر است.

گرسنگي، خطرناك تر از بنزين
قيمت بنزين در حالي در ونزوئال اوج گرفته كه قرنطينه 

اين كشــور براي مهار كرونا، به كمبــود مواد غذايي 
كه از پيش وجود داشــت دامن زده و قيمت ها را هم 
به شدت باال برده اســت. ونزوئال پيش از شيوع كرونا 
هم شرايط اقتصادي بسيار دشواري را تحمل مي كرد 
و عرصه چنان بر مردم تنگ آمده بود كه بيم شورش 
گرســنگان بيش از پيش امنيت اين كشور را تهديد 
مي كرد. قرنطينه يك ماهه در ونزوئال بدون توجه به 
آسيب پذيرترين اقشار جامعه، آنها را خشمگين كرده 
و برخي رسانه ها از غارت برخي فروشگاه ها در 7 ايالت 

اين كشور خبر داده اند.
شــرايط چنان وخيم شده اســت كه اوليسه گوترز، 
يك اسقف شناخته شده در جنوب اين كشور، درباره 
خطر گرسنگي مردم هشدار داده. گوترز در گفت وگو 
با شبكه سي ان اي گفته اســت كه گرسنگان، قانون 
را نمي شناســند و به آن احترام نخواهند گذاشت. او 
گفته  كه قرنطينه، بدون اقداماتــي براي حمايت از 
قشر فرودست جامعه، شرايط را بدتر كرده و بسياري 

از خانواده ها در ونزوئال به آب آشــاميدني سالم،  برق 
و بنزين دسترســي ندارند. به گفته گوترز، كشاورزان 
به خاطر كمبــود بنزين نمي توانند محصــوالت خود را 
جا  به جا كنند و محصوالتشــان در مزرعه فاسد مي شود. 
اين مسئله، به گسترش گرسنگي در جامعه دامن مي زند 
و مي تواند يك شورش اجتماعي سراسري به همراه داشته 
باشد؛ »درد مشــترك در تمامي اعتراض ها، گرسنگي 
خواهد بود...گرسنگي بيشــتر از بنزين مي تواند جامعه 

را به آتش بكشد.«

بنزين در دست نظامي ها 
مســئله كمبود بنزين و عرضه آن در كشــوري كه 
بزرگ ترين منابع نفت خام دنيا را دارد، به چالشــي 
بزرگ براي دولــت نيكالس مــادورو رئيس جمهور 
چپ گراي ونزوئال تبديل شــده اســت، بــه گزارش 
بلومبرگ، عالوه بر كاهش درخواســت جهاني براي 
خريد نفت در شــرايط كرونا و تحريم هــاي آمريكا، 

سوءمديريت و فساد در ونزوئال هم يكي از عوامل اصلي 
بحران پيش آمده است. دولت مادورو، در پي تشديد 
بحران بنزين، عرضه آن را به نظاميان ســپرد و حاال 
همين نظاميان، با عرضه بنزين در بازار سياه، تجارت 
پرســودي براي خود رقم زده اند. افرادي هم كه پول 
كافي يا ارتباطات مناسبي داشته باشند مي توانند از 
عرضه كنندگان اصلي در بازار سياه بنزين بخرند و با 

قيمتي باالتر به مردم بفروشند. 

بحران در خدمات پزشكي
شــرايط افتضاح اقتصادي و كمبود بنزين، ارائه خدمات 
در بخش درماني را هم به شــدت تحت تأثيــر قرار داده 
است. به گزارش رويترز، بيماران در برخي مناطق، براي 
دريافت خدمات ضروري درماني بايد براي پرســتاران 
و پزشكان بنزين بفرســتند تا آنها خود را به بيمارستان 
برسانند. فايننشــال تايمز هم در شروع موج همه گيري 
كرونا در ونزوئال گزارش داده بود كه كادر درمان در اين 
كشور، حتي به ماسك هم دسترسي ندارند و بسياري از 
آنها مجبورند ماســك هاي معمولي را با قيمت يك دالر 
بخرند. اين در حالي اســت كه ميانگين درآمد كاركنان 
بخش درمان در ونزوئال، چيزي در حدود 6 تا 7 دالر است. 
عالوه بر كمبود اقالم محافظت شخصي مانند دستكش، 
ماسك و لباس هاي محافظ، برخي  كلينيك ها در ونزوئال 
حتي به آب سالم هم دسترســي ندارند. مادورو، در پي 
شــروع بحران، از صندوق بين المللي پول 5ميليارد دالر 
وام درخواست كرده است. آمار رسمي از مبتاليان به كرونا 
در ونزوئال پايين اســت )325مبتال و 10كشته(، با اين 
حال كارشناسان هشدار داده اند درصورتي كه بيماري از 
كنترل خارج شود، مانند آتش سوزي مرگبار تمام كشور 

را در بر خواهد گرفت.

را اجرايي كند تا در اوج رقابت هاي انتخاباتي بتواند يك چالش و رويارويي تازه را با 
ايران رقم بزند و از آن به نفع مبارزات انتخاباتي خود بهره بگيرد.

افزايش فشار تازه به ايران بر ســر لغو تحريم هاي تسليحاتي، هدف ديگري هم 
دارد و آن تالش براي مجبوركردن مقام هاي ايران به خروج از برجام و فروپاشي 
توافق هسته اي در پي آن است. مايك پمپئو در پاسخ به سؤال نيويورك تايمز در 
اين رابطه گفته است: »ما نمي توانيم اجازه دهيم ايران 6 ماه ديگر بتواند خريد 
تسليحاتي داشته باشــد. همه توان ديپلماتيك خود را براي ادامه تحريم هاي 

تسليحاتي ايران به كار مي گيريم.«
پيش نويس قطعنامه آمريكا براي تمديد تحريم هاي تســليحاتي ايران توسط 
برايان هوك، نماينده ويژه وزارت خارجه آمريكا در امور ايران، در اختيار اعضاي 
شوراي امنيت قرار داده شده است. هوك همچنين در روزهاي اخير طي سفر 
به پاريس با فرانســوي ها در مورد رويكرد تازه آمريكا مذاكره كرده اســت. به 
گفته هوك، آمريكا اجازه نمي دهد ايران سالح هاي سبك خريداري كند، چه 
برسد به موشك هاي پيشرفته. موضوع لغو تحريم هاي تسليحاتي ايران، يكي 
از بندهاي جانبي توافق هسته اي اســت. طبق اين توافق كه به تصويب شوراي 
امنيت سازمان ملل نيز رسيد، طرف ها بر سر ادامه تحريم هاي تسليحاتي ايران 
براي مدتي مشخص، توافق كردند. بر اين اســاس، تحريم هاي ايران در زمينه 
سالح هاي سبك در  ماه دسامبر سال جاري و تحريم ها در زمينه موشكي 3سال 
ديگر لغو مي شود. در چارچوب قطعنامه شوراي امنيت، نه تنها توافق هسته اي 
تصويب، بلكه همزمان تمامي تحريم هــاي بين المللي ايران به جز تحريم هاي 
تسليحاتي به طور يكجا لغو شــد. طبق متن پيش نويس قطعنامه پيشنهادي 
جديد آمريكا، فروش تسليحات از سوي ايران و خريد تسليحات ساخت ايران 
توسط كشورهاي جهان ممنوع اعالم شده است. پيش بيني مي شود اين قطعنامه 
از سوي روسيه در شوراي امنيت وتو شود. آمريكايي ها در واكنش به وتوي اين 
قطعنامه، در گام بعدي با ادله حقوقي اعالم خواهند كرد كه همچنان عضو برجام 
هستند. آمريكا سپس با استناد به كاهش تعهدات ايران در چارچوب برجام طي 
يك سال اخير، اين اقدامات را به معناي نقض تعهدات ايران اعالم خواهد كرد؛ 
موضوعي كه زمينه را براي فعال كردن مكانيسم ماشه و بازگشت تمام و كمال 
تحريم هاي بين المللي عليه ايران فراهم می كند. استدالل حقوقي آمريكا بر اين 
مبنا خواهد بود كه آمريكا هرگز اعالم نكرده از برجام خارج شده، بلكه به دستور 
دونالد ترامپ تحريم هاي يكجانبه اي عليه ايران اعمال كرده است. اين استدالل 
در حالي مدنظر آمريكايي هاســت، كه همه كشــورهاي عضو برجام معتقدند 
آمريكا با بازگرداندن تحريم ها عليه ايــران، به تعهد مهم خود در چارچوب اين 
توافقنامه كه همان لغو تحريم هاي ايران است، پشــت كرده و در نتيجه از آن 

خارج شده است.

جواد نصرتي
خبرنگار

آقاي )بوريس( جانسون، موافق هستيد كه وقت برداشتن قرنطينه رسيده است؟

سياوش فالح پور
خبرنگار



بیا بــا مــا مــورز ایــن کینــه  داری
کــه حــق صحبــت دیرینــه داری

نصیحــت گوش کــن کاین در بســی به
از آن گوهــر کــه در گنجینــه داری

سنگ کاغذ  قیچي 517 هزار دالري
تورنتو: 2 نفر در كانادا پس از اينكه بر سر بازي سنگ كاغذ 
 قيچي شرطي 517 هزار دالري بستند راهي دادگاه شدند 
تا قاضي براي آنها حكــم قطعي را صادر كنــد. به گزارش 
آديتي سنترال، از آنجا كه بازنده حاضر به پرداخت اين مبلغ 
نبود، برنده بازي شــكايتش را به دادگاه برد. در پايان، رأي 
قاضي مبني بر اين بود كه هيچ پولي نبايد ميان آنها رد و بدل 
شود. از آنجا كه اين شرط بندي زيرمجموعه شرط بندي هاي 

مجاز اين كشور نبود پولي هم بابت آن نبايد پرداخت شود.

کاهش محدودیت  قرنطینه در ایتالیا
رم: در پي كند شدن نرخ شــيوع ويروس كرونا در ايتاليا، 
دولت اين كشــور از طرح خــود براي دوميــن مرحله از 
كاهش تدريجي محدوديت هاي قرنطينه خبر داده است. 
به گزارش بي بي سي، جوزپه كونته، نخست وزير ايتاليا در 
اين باره گفت: مرحلــه دوم كاهش محدوديت ها درحالي 
اجرا مي شود كه مقررات فاصله گيري اجتماعي همچنان 
پابرجا خواهد بود. اما براي نمونه شهروندان مي توانند به 

ديدار بستگان خود بروند.

ابتالي راسو ها و ببر ها به کووید- 19
آیندهوون: مقامات هلند 2 پرورشــگاه نوعي راســو 
در جنوب اين كشور را به دليل شــيوع ويروس جديد 
كرونا در ميان حيوانات ايــن 2 مركز، قرنطينه كردند. 
به گزارش يورونيوز، اين تصميم پس از آن گرفته شد 
كه آزمايش كروناي راســوهاي مينك )Mink( مثبت 
اعالم شد. احتمال داده مي شود كه اين راسوها از طريق 
تماس با انسان به نوع جديد ويروس كرونا مبتال شده 

باشند.

تجمع گوسفند ها مقابل رستوران
لندن: كاربران شبكه هاي اجتماعي عكسي را دست به دست 
مي كنند كــه در آن صــف طوالني گوســفندان، مقابل يك 
رستوران فســت فود در لندن به تصوير كشــيده شده است 
درحالي كه تا به حال هيچ گله گوسفندي در پايتخت انگلستان 
به اين شكل ديده نشده است. به گزارش اسپوتنيك، عكاس اين 
عكس كه اندريو نام دارد گفت: »من اين عكس را براي شوخي 
منتشر كردم تا نشــان بدهم كه حيوانات در زمان قرنطينه ما 

آدم ها چه كار مي كنند و چقدر آزادانه گردش مي كنند«.

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: رّب لّذة فيها الحمام؛  
بسا لذتى كه مرگ آدمى در همان است.
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تغییرات را باید پذیرفت
بشر طي قرن هاي متمادي نشان داده نسبت 
به ديگــر گونه ها و حتي ديگر پســتانداران 

گونه اي به مراتب قوي تر و سازگارتر است.
 وقتي انسان به اصالت قدرت خود غره شد، 

طبيعت با نهيبي ســنگين يادآوري 
كرد كه بشــر براي آزمودن زندگي 
مي كند و دانشــش با هرگستره اي 

در مقابل طبيعت، بسيار اندك است. گر چه عده اي در اين 
ميان چالش هاي بين علم و مذاهب را پيش كشــيدند اما 
حقيقت آن بود كه انسان هر دو را آموخته و اين آموخته ها 
در مقابل داشــته هاي بيكران طبيعت و هستي، چيزي 

به حساب نمي آيد.
 انسان امروز دانش قرن ها را پشــتوانه خود دارد اما هر از 
گاهي طبيعــت در قالب هاي مختلف از ســيل تا زلزله و 
توفان و ويروس هاي گوناگون ارائه مي كند و ما در شناخت 
و واكنش، اغلب گيج و مبهوتيم. طبيعت نخستين كتاب 
نگارش شده اي است كه قوانين تغييرناپذير خود را دارد و 
انسان چاره اي جز شناخت اين قوانين و سازگاري خودش 
با آن را ندارد. در غيراين صورت آسيب جدي به زيستگاه 
خود مي زند. طبيعت قوانين خودش را در اكوسيستم هاي 
مختلف اجرا مي كند و هنگامي كه انسان براي انواع نيازها 
اكوسيستم را مختل كرده و در مسير دلخواهش قصد تغيير 
دارد با پديده هاي طبيعي روبه رو مي شود و قربانيان زيادي 
را تقديم خاك مي كند. از آنجا كه همه علوم در نهايت به 
بيكرانگي عالم هستي و موقعيت منحصر به فرد انسان و 
كره زمين و كوچكي آن اشــاره دارند، هرگونه مداخله در 
هر يك از قوانين آفرينش سيستم هاي چيده شده، جوامع 
انساني را نشانه مي رود و بيشترين قربانيانش را از ساكنان 

باهوش كره زمين مي گيرد.
بايد تغييرات را پذيرفت و همســو با طبيعــت و در مدار 

قوانين بيكرانگي هستي خود را تسليم كرد.

 ایمان مهدي زادهيادداشت
پژوهشگر توسعه پايدار

دريچهبومرنگ فرورتیش رضوانیه
ويترينروزنامه نگار

 رعایت نكات تغذیه اي روزه داري 
در ایام کرونایي

ماه مبارك رمضان امســال در حالي سفره خوان و رحمت خود را 
روي بندگان گسترانيده كه با بيماري مرموز كرونا مصادف شده 
و همين مسئله مهم عالوه بر كاهش اجتماعات معنوي اين ايام، 
قرنطينه خانگي، رعايت مســتمر مسائل بهداشتي، لزوم توجه به 
نكات تغذيه اي اين ايام خاص خدايي را براي افراد روزه دار بيش از 
گذشته ضروري كرده است. به گزارش ايرنا، براساس گزارش اخير 
سازمان جهاني بهداشت هيچ مطالعه اي مبني بر خطر روزه داري 

و افزايش ابتال به بيماري كوويد - 19 ديده نشده است.
به گفته رئيس گروه بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــكي زنجان، با رعايت تعادل و تنــوع در برنامه غذايي 
روزانه و با استفاده از گروه هاي غذايي و جايگزين هاي آنها، انرژي، 
پروتئين و ريزمغذي هاي مــورد نياز بدن بــراي بهبود عملكرد 
سيستم دفاعي بدن تامين مي شود. مطالعات متعددي نقش مؤثر 
روزه داري را در ســالمتي به خصوص روي ســطح گلوكز خون، 
چربي هاي خون، فشــارخون، كنتــرل وزن و بهبود بيماري هاي 
مختلف نشان داده اند كه در اغلب بيماري هايي كه عادات غذايي 
غلط، چاقي و افزايش وزن در بروز آنهــا دخالت دارند روزه داري 
مفيد است. همچنين روزه داري مي تواند موجب كاهش پاسخ هاي 
التهابي و تنظيم سيســتم ايمني بدن شــده و همچنين فعاليت 
سلول هاي دفاعي بدن و ترشح ايمونوگلوبولين هاي مخاطي كه از 
عوامل ايمني بدن هستند طي روزه داري بيشتر شده و در مجموع، 
روزه داري صحيح و رعايت رژيم غذايي مناسب در وعده هاي سحر 

و افطار در تقويت سيستم ايمني بدن مؤثر است.
بنابراين با رعايــت تغذيه صحيح و مصرف منابــع غذايي حاوي 
ويتامين هاي A، D، E، C و همچنين منابــع غذايي حاوي آهن 
و روي و ســلنيم كه براي عملكرد طبيعي سيستم ايمني بدن و 
پيشــگيري از ابتال به بيماري كوويد- 19الزمند، نگراني از نظر 
تضعيف سيستم ايمني بدن در ايام روزه داري و خطر ابتال به اين 

بيماري كاهش مي يابد.

هیتمن 
حوصله تان سررفته. از اينكه به خاطر 
پاندمي كرونا مجبور هستيد بيشتر 
اوقات در خانه بمانيد، كالفه شده ايد. 

ليوان دمنوش را برمي داريد و 
مقابل پنجره مي ايستيد. 

آپارتمان شــما باالي 
يــك بــرج اســت و 

تماشــاي نماي منظره آن آرامش بخش اســت. وقتي به 
اطراف نگاهي مي اندازيد، ناگهان شوكه مي شويد. چيزي 
را كــه مي بينيد، بــاور نمي كنيد. يــك تك تيرانداز لبه 
پشت بام يك ســاختمان بلند دراز كشــيده و يك سالح 
Sniper rifle مقابلش اســت. با خودتــان فكر مي كنيد 
شايد آن فرد عضو تيم تامين امنيت يكي از شخصيت هاي 
سياسي اســت و براي محافظت از او آنجاســت. اما اين 
را مي دانيد كه محله شــما كامال مســكوني است و هيچ 
ســاختمان دولتي يا عمومي در آن حوالي واقع نشده تا 
بخواهند اطرافش تك تيرانداز مستقر كنند. گيج شده ايد. 
درحالي كه دست هايتان مي لرزد، با 110تماس مي گيريد 
و صحنه اي را كه مي بينيد، توصيــف مي كنيد. به اپراتور 
مي گوييد پــالك آن ســاختمان را نمي دانيد، اما آدرس 
كوچه و مشــخصات ظاهري اش را به او مي دهيد. اپراتور 
تأكيد مي كند هيچ عكس، ويدئو يــا خبري از اين ماجرا 
در شــبكه هاي اجتماعي منتشــر نكنيد و موضوع را به 
كســي نگوييد تا پليس قضيه را بررسي كند. بعد از قطع 
كردن تماس، با دقت تك تيرانــداز را زيرنظر مي گيريد. 
قلب تان به شــدت مي تپد. چند دقيقه بعد 2مأمور پليس 
را مي بينيد كه وارد پشــت بام آن ســاختمان مي شوند و 
درحالي كه كلت در دست دارند، با احتياط به تك تيرانداز 
نزديك مي شــوند. با موبايل از آنها ويدئــو مي گيريد. از 
شدت هيجان در حال سكته هستيد. اين را مي دانيد كه 
پليس به رســانه ها خواهد گفت كه به دنبال گزارش يك 
شهروند مســئول به 110موقعيت تك تيرانداز لو رفت، 
ســپس ويدئوي لحظه دســتگيري را در اينستاگرام تان 
منتشــر مي كنيد و فالوئرهايتان ناگهان زياد مي شود. در 
همين لحظه 2مأمور پليس به همراه تك تيرانداز پشت بام 
را ترك مي كنند. از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيد. 
نيم ساعت بعد موبايل تان زنگ مي زند. يك پليس مي گويد: 
»كسي كه گزارش كرديد، هيتمن نبود. يك جوان ساكن 
همان ساختمان رفته بود لب پشــت بام دراز كشيده بود 
داشت كتاب مي خواند. چيزي هم كه جلويش مي ديديد 
ســالح دورزن نبود. يك مونوپاد بود كه مي خواست با آن 
از خودش در حال مطالعه ســلفي بگيرد و عكســش را با 

هشتگ قرنطينه روي اينستاگرامش بگذارد.«

یك چیز خوب کوچولو
»يــك چـــــــيز 
خــوب كوچولــو« 
دربرگيــــــــرنده 
7داســــــــتان از 
برگزيــدگان جايزه 
اُ. هنري بــا ترجمه 
ليدا طرزي است. در 
معرفي ناشر از اين 
مجموعه آمده است: 
جايــزه اُ. هنري كه 

هر ساله به داستان هايي كوتاه كه مفهوم 
يا ارزشي استثنايي را درون خود منتقل مي كنند 
اهدا مي شــود، جداي از انتخاب اثــر برگزيده، 
دســت به انتخاب آثار ديگري نيز مي زند كه از 
ســوي هيأت داوران اين جايزه شايسته تقدير 
شــناخته شــده اند و در قالب يك كتاب ساالنه 

منتشر مي شود.
در »يك چيز خوب كوچولو« 7 داستان كوتاه از 
نويسندگان صاحب ســبكي كه آثاري از آنها در 
آمريكاي شمالي و كانادا منتشر شده به مخاطبان 

عرضه شده است.
در ميان اين آثــار مي توان به داســتان هايي از 
جان آيداپك، ريمونــد كارور، لي بوچانان، پيتر 
مينك، گلوريا والن، ديويــد پلنت و دبليو. دي. 

ِودِرل اشاره كرد.
آنچه درباره اين مجموعه و داســتان هاي آن 
بيش از هر چيــز مخاطــب را تحت تأثير قرار 
مي دهد، شگفت انگيز بودن هر داستان در عين 
ارتباط نداشــتن موضوعي و محتوايي آنها با 
يكديگر است. سرويراستار و داوران اين دوره 
از جايزه اُ.هنري ســعي كرده اند وجوه مميزه 
انتخاب آثار ايــن كتاب را در روايــت و اتفاق 
داستاني يا حس شگفت انگيزي قرار دهند كه 
اين كتاب در روايت خود سعي در بازگويي آن 
دارد و از اين رهگذر مخاطبان اين داســتان ها 
نيز در دل ايــن كار با اتفاقاتي بســيار بديع و 
عجيب و نو )در زمانه نوشتن داستان( روبه رو 
مي شوند و همين مسئله است كه بر جذابيت 
بيشتر داستان هاي اين مجموعه در زمانه خود 

افزوده است.
انتشــارات كتــاب نيســتان اين كتــاب را در 
120صفحه با شــمارگان 800نســخه به بهاي 

25هزار تومان منتشر كرده است.

حكایت طوطي
من پرنده اي ســبزپوش هستم. 
مرا دل شكسته اســت و توان 
آن ندارم كه قدم در اين ســفر 
پرخطر بگذارم. مــردم روزگار 
ســنگدل و خودبين هســتند 
چرا كه پرنده اي همچو من را در 
قفس هاي آهنين به بند مي كشند 
و من در اين كنج قفس در اين آرزو 

هستم كه همدم خضر نبي باشم و 
اميدوارم او روزي چشمه آب حيات را به من نشان بدهد 
تا جاودان شوم. پس رنج سفر براي سيمرغ بي فايده است 
چرا اين همه رنج ببرم. هدهد به طوطي گفت: تو به جاي 
جانان، دوستدار جان هســتي به همين دليل دنبال آب 
حياتي تا جاودان شــوي و اين از خودخواهي توست و از 
درد زندگاني بدون همنشيني در جوار جانان بي خبري و 
از لذت جان دادن در راه جانان كه كليد زندگي و بيداري 
دل است، آگاهي نداري و از طمع و خودخواهي به نعمت 

عمر جاودان بسنده كرده اي.
منطق الطیر/ عطار نیشابوري

قصه هاي كهن

تولید 5میلیون واکسن کرونا
مؤسسه »ســروم«)Serum( هند كه 
به توليــد دارو و واكســن مي پردازد، 
اعالم كرد توليد واكســن كوويد-19 
)ساخته شده توسط دانشگاه آكسفورد( 

را طي 2 تا 3هفته آتي آغاز كند.
بــه گــزارش اكونوميك تايمــز، اين 
شــركت اميــدوار اســت در صورت 

موفقيت آميز بودن آزمايش باليني واكسن، تا  ماه اكتبر )مهر و آبان( سال جاري 
آن را به بازار عرضه كند.

 شركت سروم كه در شهر »پونه«)Pune( هند قرار دارد، در توليد انبوه واكسن 
كروناويروس، با دانشگاه آكسفورد همكاري مي كند.

»آدار پوناواال« )Adar Poonawalla( مدير مؤسسه »سروم« اظهار كرد: گروه 
ما همكاري نزديكي با دكتر هيل از دانشگاه آكسفورد داشت و ما انتظار داريم در 

6 ماه اول، ماهانه 5ميليون دوز از اين واكسن را به توليد برسانيم.
همچنين اميدواريم مقيــاس توليد را افزايش داده و هر مــاه 10 ميليون دوز از 

واكسن را توليد كنيم.
به نظر مي رسد شركت هاي سازنده واكســن براي صرفه جويي در زمان همزمان 
با پيش بــردن آزمايش ها، توليــد انبوه آن را نيــز پيش مي برند تــا به محض 

موفقيت آميز بودن آزمايش ها، توزيع واكسن ها انجام شود.
پيش تر محققان دانشگاه »آكســفورد« خبر ساخت واكسن »كوويد-19« را به 

جهانيان مخابره كردند.
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مهارت

پیشگیري از ویروس کرونا براي محیط هاي تولیدي و کار
سالن تولید

  شست وشو يا ضدعفوني دست ها با محلول ضدعفوني كننده الكلي در هنگام 
ورود

  استفاده از ماسك هاي تنفسي و دستكش به دليل وجود افراد ناقل بدون نشانه
  شست وشو يا ضدعفوني كف ســالن، مخازن و دســتگاه هاي بسته بندي با 

برنامه ريزي مدون
  شست وشو يا ضدعفوني مكرر ترازو، سرتاس، كاتر، پالت ها، جك پالت و...

  جلوگيري از تردد افراد ديگر بخش ها به داخل سالن توليد

دعاي روزچهارم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
ِني ِفيِه َعَلي ِإَقاَمِة َأْمِرك َو َأِذْقِني ِفيِه َحالَوَة ِذكِرك َو َأْوِزْعِني ِفيِه ِلََداِء ُشكِرك  اللَُّهمَّ َقوِّ

بِكَرِمك َو اْحَفْظِني ِفيِه بِِحْفِظك َو ِسْتِرك يا َأْبَصَر النَّاِظِريَن
 

به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا در اين ماه براي برپاداشتن امرت نيرومند ساز مرا، و شيريني ذكرت را به من 
بچشان، و اداي شــكرت را به من الهام فرما، و به نگهداري و پوششت نگاهم بدار، 

 اي بيناترين بينندگان

کمك روبات ها به پزشكان براي مقابله با کرونا
پژوهشگران بيمارســتان دولتي كراال 
هند روباتي توســعه داده انــد كه در 
 )corona( شرايط شيوع ويروس كرونا

به پزشكان كمك مي كند.
به گزارش تايمز آو اينديــا، اين روبات 
»كارمي« )KARMI( نــام دارد. اين 
روبات وظيفه دارو دهي و غذارســاني 

به بيمار ها را به خوبي انجام مي دهد و از تماس نزديك كادر پزشــكي با بيماران 
كاسته است.

اين روبات توسط شركت روباتيك »ASIMOV« هند ساخته شده است 
و قادر به ضدعفوني سطوح نيز هست. از زمان شيوع بيماري كوويد- 19 
تا به حال روبات هاي زيادي براي ضدعفوني بيمارســتان ها توسعه داده 

شده اند.
يكي از نكاتي كــه اين روبات را جذاب كرده، اين موضوع اســت كه پزشــكان 
مي توانند با بيماران خود توسط قابليت تماس تصويري روبات ارتباط برقرار كنند.

چند نمونه از اين روبات نيز قادر به حمل اجسام تا 25 كيلوگرم است.

دانستني ها

مثبت 100 +
   اشتباه ها، آموزگارهاي خوبي هستند. گاهي بايد دلتان 

بشكند تا بتوانيد باز هم از آن پيروي كنيد.
   موفقيت واقعي برخاستن درست بعد از شكست است.

   گاهي يك انتخاب اشــتباه ما را به درست ترين جاي 
ممكن مي رساند. اگر مي خواهيد خالق و مولد باشيد دست 

از مقاومت برداريد.
   اگر توان تغيير اوضاع را نداريد خودتان را تغيير بدهيد.

   اگر كشتي تان به گل نشســته، فرصت خوبي است تا 
باراضافه را دور بريزيد.

  شروع راه هاي جديد سخت است. اما نه به سختي تحمل 
اوضاع نامناسب و از دست رفته.
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