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فروش بليتهايعادي يا نوروزي ادامه دارد و حدود
يكميليون و 300هزار بسته سفر فروش رفته است
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پيروز حناچي در مراسم افتتاح 8ميدان ميوه و ترهبار:
ميانگين قيمت محصوالت عرضهشده در اين ميادين
 32تا 47درصد ارزانتر است

از بام ساختمان جديد سازمان ميادين ميوهو ترهبار ميتوان وسعت اين مجموعه عظيم
را ديد كه محصوالت كشاورزي را در تهران و شهرهاي نزديك توزيع ميكند .تعداد
ميادين ميوه و ترهبار زيرمجموعه اين سازمان تا ديروز  245بود .صفحه  3را بخوانيد.

عروسکها كرونا نميگيرند
آغاز جشنواره نمایش عروسکی تهران -مبارک

چند تصویر از آينده تهران ،شهري كه قرار است
با طرحهایی مانند توسعه مترو ،ایجاد خیابانکامل و ...تغيير كند
22

يادداشت

بهروز غريبپور؛ نويسنده و كارگردان تئاتر

كودك و انسان
به عروسك نياز دارند
عروسك از زماني كه بشر صاحب انديشه و احساس
اوليه ارتباط فيمابين خود و جهان پيرامونش اعم
از طبيعت و اشيا و انسانهاي ديگر شد با اشيايي كه بهگونهاي شبيه انسان يا
حيوان بودند مانوس بود و بهدليل شباهتشان به عروسك اما در عين حال با
كاربردي ديگر با شبهعروسك الفت داشته است.
اين تمايل در كــودكان نيز كه همواره مختصات ،امتيازات و شــباهتهايي با
انســانهاي اوليه دارند و «آنيما» يا جان را در دنياي اطرافشــان بهخصوص
عروسكها باور دارند هست و هنوز عروسك را زنده ميپندارند .پس با عروسك
بهمثابه يك موجود زنده ،رفتار كرده و با او درددل ميكنند .با عروســك رفتار
مادرانه ،خواهرانه و دوستانه دارند.
بنابراين به اعتقاد من ،هزاران سال پيش و زماني كه كودكي پا به عرصه وجود
ميگذاشت .قبايل مختلف انسانها ،نوزاد را همچون عروسكي مينگريستند كه
بهتدريج به يك انسان مبدل ميشود .اكنون هم ،پس از گذشت اين زمان بسيار
طوالني گريه و خنده يك نوزاد ،واكنش او ،ما را به چنان هيجاني واميدارد كه
گويي يك عروسك ميبينيم كه حداقلهايي از يك انسان بزرگتر را به نمايش
ميگذارد .به تعبير من ،ما عروسك به دنيا ميآييم يا بهقول حضرت مولوي:
پس ز اول والدت بوديم پايكوبان /در ظلمت رحمها از بهر شكر جان را
ما بيقيد و بند و رها ،در كوچكترين حالت ممكن نسبت به آنچه بعد خواهيم
شد رقصان و شكرگزارانه به دنيا ميآييم :بند نافمان نخ حيات ماست؛ انگاري
يك عروسك نخي هستيم و بند ناف حكم نخ يا ســيم بازي دادن عروسك را
دارد .در نتيجه انسان خودش در بدو تولد عروسك است حتي بهگفته جالينوس
حكيم ،بند ناف جنين مانند رگ و نخ حيات عروسكهاست؛ بنابراين اين نسبت
ازلي و ابدي است و زمان نميشناسد و ميتواند قوت و ضعف پيدا كند.
چنانچه االن در اوج ارتباط با جهان پيرامون خويش است و بسياري به اهميت
عروســك در تربيت ،در بســط دادن فانتزي ،در تبيين محتواي يك مراسم،
در آيينها يا در ميتينگهــاي حزبي يا غيرحزبي بهكار برده ميشــوند ...در
صحنههايي كه بشر و موجودات انســاني از پس انجام آن برنميآيند عروسك
همهجا حضور دارد .روزبهروز هم جامعه بشري نسبت به قدر و قيمت و ارزش
اين شيء ازلي ابدي و اين يادگار ديرينه بشري آگاهي بيشتري پيدا ميكند و
ميداند بايد احترام بيشتر به آن بگذارد.
تفاوت كودك با بزرگسال اين است كه بدون دانش و بينش عروسك را جزئي از
زندگي ميداند و چنان با عروسك اخت ميشود كه در خواب و بيداري عروسكش
را از خود دور نميكند و گاه اين خو گرفتن چنان اســت كــه كودك تاب دوري
چندساعته آن را هم ندارد و حتماً ديده شده كه عروسك ريش ريش شده اما كودك
حاضر نيست كه آن را با عروســكي جديد و بهنظر زيباتر جايگزين كند؛ چرا كه
كودك با آن عروسك ديرين يك رابطه عميق غيرقابل جايگزيني برقرار كرده است:
هم چو ميل كودكان با مادران /سر ميل خود نداند در لبان
مولوي بهدرستي توصيف كرده كه اين محبت و اين راز ميان مادر و فرزند يك
سر است و راز و رمز انسان با عروسك نيز مشمول اين راز و رمز است.
كودك و انسان اساسا به عروســك نيازمند هستند؛ نه اينكه بگويم همجواري
لذتبخشي است بلكه يك نياز است .بسياري از مسائلي كه كودك فراميگيرد
را بايد منتقل كند يا خيلي از ناراحتي و نگرانيهايش را الزم است بگويد .كودك
نميتواند براي پدر و مادرش نقش يك منتقد را داشــته
ادامه در
صفحه22
باشد اما براي عروسك يا عروســكهايش ميتواند اين
نقش را داشته باشــد .يعني هر آنچه خودش فرا گرفته مانند يك معلم ،مادر و
پدر به كودكان ديگر منتقل كند.

ديدگاه

انوش نورياسفندياري؛ دبير انديشكده تدبير آب ايران

تغيير ساختار آب در 2حركت
نهاد اصلي مديريــت آب كشــور در وزارت نيرو با
100ســالگي فاصله زيادي ندارد .اين نهاد كه عمر
خود را به سمت تمركزگرايي هرچه بيشتر سپري
كرده است ،انتظار ميرود تا اكنون گامهاي بزرگي
به سمت تمركززدايي و مشاركتجويي بردارد ،هرچند كه شايد برداشتن اين
گامها با تأخير و ديرهنگام باشد .اين تحوالت معموال تاكنون 3وجه داشته كه
بهطور موازي با هم جلو آمدهاند :سياســتي ،قانوني و سازماني .آنچه قرار است
قطعا به مرحله اجرا برسد ،جنبههاي تشكيالتي يا سازماني است كه سابقه شروع
آن به دهه 80برميگردد و موضوع بررسي اين يادداشت است.
تحوالت تشــكيالتي كه پس از اســتاني شدن شــركتهاي آب منطقهاي و
مشاركت بخش خصوصي در طرحها و داراييهاي آب در دهه 80پيگيري شد،
تفكيك وظايف تصديگري و حاكميتي معاونت امور آب از شــركت مديريت
آب ،تأسيس شركت تخصصي مادر و تأســيس نوعي مديريت حوضه آبريز در
شركت تخصصي مادرآب بود .بر اين اساس امور معاونت آب از شركت تخصصي
مادر جدا و همراه وظايف حاكميتي به حوزه ســتادي وزارت نيرو منتقل شد.
اكنون مجددا براي پرهيز از موازيكاري و ارتباط و انسجام بهتر ،قرار است به
شيوهاي جديد ،نوعي ادغام انجام پذيرد تا توجه بيشتري به سازمانهاي حوضه
آبريز معطوف شود .براي آشنايي و تحليل بهتر موضوع ،شايسته است كه اين
دو حركت -بهدليل تفاوت ماهوي -از يكديگر تفكيك شوند تا چالشهاي آنها
بهطور جداگانه بررسي شود.
تفكيك وظايف حاكميتي و تنظيمگري از وظايف شركتداري يا بنگاهداري با
هدف فراتر رفتن و عبور از مشغلههاي روزمره و پرداختن به چشماندازها و امور
راهبردي از طريق واگذاري و برونسپاري امور بنگاهداري و حتي سرمايهپذيري
و مشاركت فعال بخش خصوصي بود .ضمن آنكه پرهيز از تعارض منافع ،ايجاب
ميكرد كه نهاد تنظيمگر بهطور مســتقل از كارها و امور عملياتي و اجرايي،
وظايف مســتقل خود را پيگيري و اعمال كند .ظاهرا تالشهــا براي تقويت
هسته برنامهريزي و سياستگذاري و تنظيمگري در حوزه ستادي وزارت نيرو و
استخدام و تجهيز و بهكارگيري تعداد قابل توجهي از نيروي انساني تحصيلكرده،
چنين موجباتي را فراهم نكــرده يا فراهم كرده و تداخل وظايف ،با شــركت
مديريت آب به موازيكاري و تنشهاي سازماني دامن زده است.
ايجاد واحدهاي مديريت حوضه آبريز ،تمهيدي بود براي تخفيف مشــكالت
استاني شــدن شــركتهاي آب منطقهاي ،كه بهعلت عدمتطابق تقسيمات
سياسي با تقســيمات طبيعي و پيامدهاي آن ،رو به گســترش بود .ابتدا اين
واحدها از طريق معاونت هماهنگي حوضههاي آبريز زيرنظر مديرعامل شركت
آغاز به كار كردند و بهتدريج زيرمجموعــه معاونت حفاظت و بهرهبرداري قرار
گرفتند و دچار تنزل رتبه سازماني شــدند .توجه شود كه اين اقدام  -تشكيل
سازمان حوضه آبريز -از نظر اصالح حكمراني آب بسيار مهم تلقي شده و حركت
به سمت چند سطحي كردن نظام حكمراني آب تصور ميشود.
تشكيل شــوراهاي بعضي از حوضههاي آبريز پرمســئله ،مانند حوضه آبريز
زايندهرود از سال 1392به بعد ،ميتوانست گام مثبتي براي تقويت اين واحدها
تصور شود .اما تبديل اين شورا به كارگروه ،باور و تصديق اين تصور خوشبينانه
را با مانع بزرگي مواجه كرده اســت .ضمن آنكه حركت به ســمت حكمراني
چندسطحي ،نيازمند توجه به حكمراني در سطح محلي نيز هست كه تاكنون
اقدام جدي و مهمي را نميتوان در اين مجموعه نشان كرد و به آن اميد بست.
اكنون اگر حركت جديد در تحوالت سازماني امور آب و
ادامه در
صفحه10
آبفاي وزارت نيرو بخواهد اقدامي رو به جلو و مشكلگشا
تلقي شــود ،با مباحث و تجربيات گذشــته چه بايد كرد و چگونه بايد به آنها
پرداخت؟
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كساني دنبال برهم زدن ميز بازي هستند

سخنگوي حزب ايثارگران در گفتوگو با «همشهري» از فضاي حاكم بر نهاد اجماعساز گفت

اميرمحمد حسيني
انتخابات نزديك اســت و تالش  2جناح اصلي سياسي كشــور براي ساماندهي
اصالحات
خبرنگار
فعاليتهاي انتخابات آغاز شده؛ اصولگراها در قالب «شوراي وحدت» و اصالحطلبان
در چارچوبي جديد با عنوان «نهاد اجماع ساز»31 .فرد حقوقي به نمايندگي از احزاب خود در نهاد اجماعساز حضور دارند كه البته 4
حزب هنوز خود را با قوانين جديد فعاليت احزاب و انجمنهاي سياسي تطبيق ندادهاند15 .فرد نيز در اين نهاد بهعنوان شخصيتهاي اصالحطلب
ملي و فراجناحي انتخاب شدهاند و بهزاد نبوي نيز بهعنوان رئيس برگزيده شده .حسين مرعشي و حسين كمالي نيز نواب رئيس و آذر منصوري
بهعنوان سخنگو و علي باقري بهعنوان دبير جبهه اصالحطلبان ايران انتخاب شدند تا كرسيهاي رياست تا حدودي بين احزاب تقسيم شود .به اين
ترتيب اصالحطلبان نخستين گام انتخاباتي خود را برداشتهاند و حاال سؤاالت زيادي درباره ادامه فعاليت اين نهاد وجود دارد .طبق خبرها ،آييننامه
اين نهاد نيز در آستانه نهايي شدن است و در آن موارد زيادي ازجمله شفافيت هزينههاي انتخاباتي كانديداها نيز پيشبيني شده است و اعضا زمان
زيادي را صرف تدوين آن كردهاند .قاسم ميرزايينيكو ،سخنگوي «مجمع ايثارگران» ،يكي از احزاب حاضر در اين نهاد ،در گفتوگو با «همشهري»
از فضاي فعلي و مسائل مطرح شده ميان اصالحطلبان صحبت ميكند .بهگفته ميرزايينيكو ،هدف اصلي اين نهاد ايجاد انسجام ميان اصالحطلبان
استامادراينبينهستندكسانيكه«پايمسائليراامضاميكنندامااظهارنظرهايشانخالفآناست».درادامهمشروحاينگفتوگوراميخوانيد.
در آســتانه انتخابات رياســتجمهوري بــار ديگر
اصالحطلبان در چارچوبي با عنوان «نهاد اجماعساز» دور هم جمع
شدند .مجمع ايثارگران هم در اين نهاد حضور دارد .شما بهعنوان
سخنگوي اين حزب فكر ميكنيد نهاد جديد توانايي ساماندهي به
جبهه اصالحات را دارد؟

وجود چنين نهــادي در جبهه اصالحــات با عناوين ديگري ســابقه
داشته است .ما شوراي هماهنگي و شــوراي سياستگذاري را داشتيم؛
بنابراين اتفاق جديدي رخ نداده و فقــط ناهماهنگيهاي اخير به يك
نوع هماهنگي تبديل شــده اســت .وضعيت به سمتوسوي انسجام،
همدلي و هماهنگــي در جبهه اصالحات پيش ميرود تا انشــقاقها از
بين برود .در اين مســير ممكن اســت 2اتفاق رخ دهد؛ يكي اينكه اين
مجموعه به شكل ايدهآلي كه همه در پي آن هســتند درنيايد يا كامال
به شــكلي ايدهآل به فعاليت خود ادامه دهد .در هر دو صورت مشخص
ميشــود كه افراد و احزاب اصالحطلب چه رويكرد و ديدگاهي دارند و
چطور ميخواهند فعاليت كنند و به حركت خود ادامه دهند .آييننامه
نهاد اجماعساز بهزودي نهايي ميشــود و خيلي از مسائل در آن روشن
شــده اســت .در آييننامه اهداف روشن شــده و كميتههاي مختلفي
براي پيگيريهاي مرتبط پيشبيني شده اســت .همچنين اركان اين
نهاد مشخص شــده كه مهمترين آن دبيرخانه دائمي است كه نه فقط
براي انتخابات پيشرو ،بلكه بــراي مجموعه فعاليتهاي اصالحطلبان
ميتواند كارآمد باشــد .بنابراين حدود 27حزب و
15فرد حقيقي به جمعبندي خواهند رســيد
كه پايه و اساســي براي فعاليت اصالحات و
اصالحطلبي خواهد بود.
مســائل اصلــي و
اولويتهايي كه در اين نهاد به
بحث گذاشته ميشود ،حول
چه محورهايي ميچرخد؟

اين نهاد 3بحث را دنبال ميكند؛ اول اينكه مجموعه داراي پيوســتگي
بين وظايف ،اختيارات ،راهبردها و اهداف خود باشد .كميتههاي مختلف
ازجمله استانها ،سياســي و ...تعريف شــده كه در چارچوب وظايف
و اختيارات خود فعاليــت كنند؛ بنابراين انســجام دروني در مجموعه
اصالحات از مهمترين مســائل اين نهاد است .مسئله بعدي ارائه راهكار
در رابطه با انتخابات پيشروســت .در اين مســير بايد آسيبشناسي،
كالبدشكافي و جمعبندي نهايي انجامشود .نكته سوم ارتباط با جامعه و
گفتوگو با مردم است .بر اين اساس ،نظرات به سمع و نظر مردم ميرسد
و نظرات مردم نيز به احزاب ميرســد كه يكي ديگر از اهداف اين نهاد
اســت .ذيل اين هدف گفتوگو با حاكميت و ديگر نهادهاي مرتبط نيز
تعريف شده كه پيگيريهاي آن انجام ميشود.
شما بهعنوان يكي از اعضاي اين مجمع فضاي فعلي اين
نهاد را چطور ارزيابي ميكنيد؟ به آينده آن خوشبين هستيد؟

قطعا از وضعيت بيساماني و بيبرنامه بودن خيلي بهتر است .يكي ديگر
از نشانههاي مثبت تخريبهاي طرف مقابل است .اين تخريبها نشان
ميدهد اتفاقي قرار اســت رخ دهد كه عدهاي به هولوهراس افتادهاند.
البته در اين بين كساني در جبهه اصالحات پنهان و آشكار دنبال برهم
زدن بازي هستند كه مشخص هســتند .عدهاي فكرهايشان را روي هم
ريختند و به جمعبندي رســيدند كه مجموعهاي با اختيارات و اهداف
مشخص داشته باشيم و از آشفتگي فعلي بهســامان برسيم ،اما عدهاي
دنبال برهم زدن اين ساماندهي هستند .بهطور مثال پاي مسائلي را امضا
ميكنند ،اما اظهارنظرهايشان خالف آن است .يكي ديگر از خاصيتهاي
نهاد اجماعساز روكردن دست اين افراد اســت؛ بنابر اين داليل ،من در
مجموع اين نهاد و فضاي فعلي را مثبت ارزيابي ميكنم.

نهاد اجماع ســاز  3بحث را دنبال ميكند تا مجموعه
داراي پيوستگي بين وظايف ،اختيارات ،راهبردها و
اهداف خود باشد و كميتههاي مختلف در چارچوب
وظايف و اختيارات خود فعاليت كنند

ورود دوباره مجلس به پرونده FATF

پس از اعالم موافقت رهبر معظم انقالب با
مجمع
بررســي مجدد لوايح  FATFدر مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،روزنههاي اميد
براي تصويب 2اليحه باقيمانده در اين مجمع گشوده و
كارگروهي در دولت تشكيل شد تا با رفع ابهامهاي اعضا
درباره عواقب پيوستن ايران به  ، FATFآخرين گامها
براي گشودن گره 2ساله پيوستن ايران به لوايح پالرمو و
 CFTبرداشته شود.
اواخر هفتهگذشــته بود كــه وزراي اقتصــاد ،نفت،
امورخارجه ،رئيسكل بانــك مركزي و معاون حقوقي
رئيسجمهور در جلسه مجمع تشخيص مصلحتنظام
حاضر شــدند و به ابهامات اعضا پاســخ گفتند و البته
براساس آنچه ازســوي دولتيها اعالم شد ،اين جلسه
طوالني در فضاي مطلوبي برگزار شــده و اميد ميرود
مباحث مطرح شده به تصويب لوايح منجر شود.
بهرغم اميدواري دولــت براي رفــع نگرانيها ،ديروز
محســن رضايي ،دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
با بيان اينكــه درحالحاضر و بــراي تصويب FATF
پيشــنهاد الزم از كميســيونهاي مجلس به صحن
مجمع ارجاع شده اســت ،از اتفاقي خبر داد كه بهنظر
ميرســد دوباره مجلس قصد فعال شــدن در پرونده
 FATFرا دارد.

ايندرحالي است كه پيشتر با رأي موافق مجلس دهم
به لوايح چهارگانه كه متضمن پيوستن ايران به اين نهاد
مالي بينالمللي است نظرش را اعالم كرده و حتي اصرار
مجلســيها بر ارجاع اين لوايح به مجمع براي يافتن
راهدررو از مخالفت شــوراي نگهبان در مغفول ماندن
اصل پيوستن ايران به  ،FATFبه نقششان در بررسي
لوايح چهارگانــه پايان دادند و عمــا كار از اظهارنظر
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كانديداي پوششي؛ راهبرد اصولگرايان

اصولگرایان در سالهاي اخير با تاكتيكي مشخص هم روند اجماع را جلو برده و هم كانديداي
اصلي را از گزند تخريبها در امان نگه داشتهاند
محسن تواليي

خبرنگار

منظومه انتخاباتي اصولگرايان بهتدريج با متمركز
اصولگرايان شدن حول يك محور مركزي ،راهبرد انتخاباتي
دوم خود را هم دنبال ميكند .پس از دستيابي به
يك وحدت و همگرايي نســبي نياز به خنثيسازي تبليغات
رقيب و فرستادن مهاجمهاي انتخاباتي به صحنه رقابت است.
برنامههاي نامزدها هرچقدر نيز از قدرت ارائه بااليي برخوردار
باشند ،حمله به رقيب بهتر از صرف دفاع از آن برنامهها خواهد
بود .محمود احمدينژاد سنگ بناي اين رفتار انتخاباتي را در
سال ۸۸گذاشــت و بعدها به نامزدهاي در اولويت بعدي نيز
تسري يافت.
موج سرزنشها و نكوهشهاي چندساله نسبت به ترويج اين
شيوه انتخاباتي از سوي نامزدها ،باعث شد تا نسخه ضعيفتر
آن در قالب ثبتنام و اعزام نيروهاي مكمل و همسوي سياسي
به صحنه انتخابات صورت گيرد .در اين راهبرد انتخاباتي نامزد
اصلي برنامه خــود را ارائه ميكند ،حفــظ اخالق ميكند و از
درگيري كالمي با جريان رقيب پرهيز ميكند ،اما مسئوليت
دفع تخريبها و حمله بهنگام نياز را ساير نامزدهاي همسو در
ميدان رقابتها برعهده ميگيرند.
بســياري از چهرههاي در معرض نامزدي اصولگرا همزمان با
نمايان شدن ائتالف حداكثري پشت سر حجتاالسالم ابراهيم
رئيسي به فكر تدارك و پشتيباني تبليغاتي و لجستيكي او در
اين رقابت افتادهاند .تنها شرط بسياري از نامزدهاي اصولگرا
براي كنارهگيري از انتخابات ،حضور رئيســي در اين دوره از
رقابتهاست .اعالم حمايت بيقيد و شــرط جبهه پايداري،
جامعه روحانيت مبارز و شوراي وحدت اصولگرايان از نامزدي
حجتاالســام رئيســي كمتر شك و شــبههاي در ضرورت
استراتژيهاي جايگزين اين نامزدهاي در اولويت بعدي باقي
گذاشته اســت .آنها بايد به برنامه دوم خود در قالب حامي و
حضور در دولت ائتالفي آينده فكر كنند.
موج چندده نفره نامزدهاي اصولگرا براي ثبتنام در انتخابات
رياستجمهوري ســال بعد بهتدريج با نزديك شدن به موعد
انتخابات اعداد واقعيتري بهخود گرفتــه و نامهاي مطرح به
اندازه انگشتان يك دســت فعل و انفعاالت انتخاباتي را پيش
ميبرند ،چه در قالب نامزد اصلي ،نامزد پشتيبان يا رهبري تيم
انتخاباتي .محسن رضايي ،ســعيد جليلي ،محمدباقر قاليباف
و رستم قاســمي با عقبهاي از تدوين تاكتيكهاي انتخاباتي
از ســوي صاحبنظران اين جريان صحنهگردانان اين ميدان

مجلس و اختالفنظر با شــوراي نگهبــان به مجمع
تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
براســاس اين نگاه ،يعني پايــان يافتن نقش مجلس
و شــوراي نگهبان در بحث  FATFبود كه دولت در
دور جديد مذاكرات با مجمع ترجيح داد نشســتها را
دوجانبه برگزار كند.
بهرغم اين صالحديد دولت ،اما ســخنان اخير رضايي
حكايت از ايــن دارد كه مجمع در حــال ميدان دادن
دوباره به نگاه مجلس در اين پرونده است.
چنانچه به گزارش ايلنا ،ديروز محسن رضايي مبني بر
اينكه «فعال  4 ،3پيشنهاد در رابطه با  FATFازسوي
مجلس به مجمع تشــخيص ارسال شــده كه پس از
بررسي درنهايت مشــخص خواهد شد كدام پيشنهاد
رأي خواهد آورد» نشان ميدهد مجلس هم دوباره وارد
موضوع شده و ظاهرا قرار نيست به اين زوديها ماجراي
 FATFبه پايان برســد؛ بهويژه آنكه اكثريت مجلس
يازدهم برخالف مجلــس دهم از منتقدان دوآتشــه
پيوستن ايران به اين نهاد مالي بينالمللي هستند.
بهرغم نگراني مجلس اصولگراي يازدهم از پيوستن ايران
به اين نهاد مالي ،دولت معتقد است بخش عمدهاي از
چالشهاي موجود در مســير مبادالت بانكي ناشي از
نپوستن به  FATFاست.
براساس اعالم رئيس گروه ويژه اقدام مالي يا ،FATF
ايران و كرهشمالي تنها كشورهاي باقيمانده در لیست
سياه اين نهاد هستند.

هستند و منتظر نهايي شــدن برنامه اول اصولگرايان و نامزد
نفر اول اين جريان .برنامه حضور آنان در رقابتهاي انتخاباتي
تحتالشعاع حضور احتمالي حجتاالســام ابراهيم رئيسي
قرار گرفته است؛ احتمالي كه مكرر از سوي نزديكان او تكذيب
ميشود.
برخي از چهرههاي آزمون پس داده اين جريان در رقابتهاي
ادوار قبلي با درك اهميت خطابه گيــرا ،بهموقع ،نافذ و البته
هجومي ميخواهند از تكرار آســيبهاي انتخاباتي ۹۲و ۹۶
در جريان اصولگرايي جلوگيــري كنند« .حرفبزن»ها نقش
مؤثري در پيشبرد مناظرات انتخاباتي داشتهاند و جذابتر از
صرف ارائه برنامههاي انتخاباتي جلوه كردهاند.
در راهبرد انتخاباتي جديد اصولگرايان برخي از اين داوطلبان
در معرض نامزدي به ايفاي نقش در نــوك پيكان هجومي و
خطشــكن معبر براي اصولگرايان تنزل اولويت دادهاند .دوره
قبل طرح برخي اسامي همچون عليرضا زاكاني ،الياس نادران و
مهرداد بذرپاش بهعنوان نامزدهاي محتمل انتخاباتي با هدف
همين اثربخشي كالمي روي افكار عمومي مطرح ميشد ولي
فضاي رقابتهــا متاثر از انتخابات ســال ۸۸تحمل يك دوره
سخت و طاقتفرساي ديگر مناظرات را نداشت و برنامهريزان
انتخاباتي هركدام را بهنحوي از اين انتخابات برحذر داشتند.
عليرضا زاكاني بهعنوان حلقه اصلي منتقدان تيزوتند روحاني
در انتخابات ۹۶ردصالحيت شد و ديگران نيز ترجيح دادند با
پيامهاي دريافتي انتخاباتي متحمل ريســك ردصالحيتها
نشــوند .اما باید دید آيا اصولگرايان تا لحظــه آخر مجاب به
استفاده از نيروي تدارك و پشتيباني «حرفبزن»ها در قالب
نامزد پوششي و سپربالگردان نامزد اصلي خواهند شد.

در برخورد با تخلفات انتخابات تعارف نداريم

رئيس ستاد انتخابات استان تهران در جلسه ستاد انتخاباتي اين
اســتان گفت :در برخورد با تخلفات انتخابات تعارف نداريم ،زيرا
انتخابات همچون اتاق شيشهاي است كه امور برگزاري آن بايد بدون
جهتگيري خاص از سوي برگزاركنندگان باشد .براساس گزارش
پايگاه اطالعرساني استانداري تهران ،شكراهلل حسنبيگي عمل
به مر قانون را ســنگ بناي برگزاري انتخاباتي اثربخش دانست و
تأكيد كرد :اعضاي ستاد و همه كارشناسان فعال در اجراي انتخابات
خردادماه ١٤٠٠بايد به همه ابعاد قانون انتخابات و تدابير قانوني مسلط
باشند .او با پيشبيني آماري از تعداد شعب اخذ رأي و كارشناسان
اجرايي انتخابات  ١٤٠٠گفت :همكاري  ٢٠٠هزار نفر از عوامل اجرايي،
نماينده فرمانداران ،ناظران هيأت نظارت شوراي نگهبان و مجلس
شوراي اسالمي و عوامل نيروهاي نظامي و امنيتي با ستاد انتخابات
استان تهران پيشبيني شده است و تا اين لحظه  ٧٦٠٩شعبه اخذ
رأي براي انتخابات خردادماه  ١٤٠٠در استان تهران برآورد شده است.

خبر
تأييد و تكذيبهاي يك نامه
انتشــار خبر نامه رئيس دولــت اصالحات به رهبــر معظم انقالب
كه گفته شــد بــا محوريت طــرح دغدغههايــي پيرامــون آينده
انقــاب و كشــور نوشــته شــده ،ديــروز بهســرعت در محافل
سياســي كشــور پيچيد و واكنشهايــي را هم بهدنبال داشــت.
واكنشها به ايــن نامه زماني جديتر شــد كه صحت آن ازســوي
محمدجواد حقشناس ،فعال سياسي اصالحطلب درگفتوگو با ايلنا
مورد تأييد قرار گرفت و درباره جزئيات آن گفته شد در مجموع ۳۷
صفحه و مربوط به حدود 2ماه قبل اســت .اينكه چرا خبر ارسال اين
نامه بدون اطالع و رضايت شخص سيدمحمد خاتمي بعد از چندماه
منتشر شده است روشن نيست .برخي فعاالن اصولگرا هم به اين نامه
واكنش نشــان دادند و حتي عليرضا مرندي ،عضو شــوراي مركزي
جبهه مردمي نيروهاي انقالب اســامي ،واكنش تندي نشــان داد.
بازتابها به ايــن نامه در حال باال گرفتن بود كــه دفتر رئيس دولت
اصالحات با صدور اطالعيهاي اعالم كرد آنچه پيرامون ارســال نامه
به رهبرمعظم انقالب در رســانهها منتشر شده است ،تنها گمانهزني
رسانهاي است ،كه ضمن مسكوت گذاشتن محتواي نامه تلويحا اصل
خبر ارسال نامه را تأييد ميكند .در اين اطالعيه تصريح شده رئيس
دولت اصالحات هرجا و هر مناسبتي اقتضا كند ،دغدغههاي خود را
عم ً
ال به دور از تبليغات دنبال ميكند.

شكايت جديد از رئيسجمهور
ديروز از مجلس خبر رســيد جمعــي از نماينــدگان بهدليل آنچه
«عدماجراي قانون تمركززدايي از تهران» اعالم شده ،از رئيسجمهور
شكايت كردهاند .اين دومين شكايتي است كه در روزهاي اخير ازسوي
نمايندگان مجلس يازدهم عليه حسن روحاني طرح شدهاست؛ چند
روز قبل و پس از توافق ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،جمعي
از نمايندگان با ارسال گزارشــي درباره تخلف دولت در اجراي قانون
«اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانــت از منافع ملت ايران»
به قوه قضاييه شكايت كردند و خواستار ابطال توافق شدند كه البته
چنانچه از شواهد برميآيد ،راه بهجايي نبردهاست .اكنون اما آنگونه كه
ابوالفضل ابوترابي ،نماينده نجفآباد در مجلس به فارس گفته30 ،نفر
از نمايندگان در قالب مــاده 234آييننامه داخلي مجلس ،با تنظيم
متني كه گفته ميشود امضاهاي آن رو به افزايش است از رئيسجمهور
شكايت جديدي طرح كردهاند؛ موضوعي كه بهنظر ميرسد پيشتر از
آن نهي شدهاند .در بخشي از متن شكايت آمده...« :باتوجه به اهميت
و ابعاد امنيتي مسئله ،زيرساختهاي قانوني و مالي يادشده و تكليف
قانوني درخصوص انتقال مركز سياسي و اداري كشور از سال1394
ظرف 2سال و پيشنهاد پروژه ســاماندهي پرديس حكومتي ازسوي
كارگروه تخصصي شورا ،دولت محترم نسبت به اين موضوع بيتفاوت
بوده و تعيين تكليف نكرده است».
فواد حسين گفت :اطمينان ميدهم بغداد
اجازه سوءاستفاده از اتفاقات اين كشور براي
برهم زدن روابط عالي2كشور را نخواهد داد.
در اين ديدار تحوالت منطقهاي نيز مورد
بحث و گفتوگوي طرفين قرار گرفت.
برنامه آمريكا بــراي احياي جريان
تروريسم درمنطقه

تهران و بغداد به دنبال راهحلهای تازه

وزيرخارجه عراق با شمخاني و ظريف ديدار كرد و وعده پرداخت بدهي هاي كشورش را داد

فواد حسين ،وزيرخارجه
ديپلماسي عراق در سفري يكروزه
به تهــران با وزيــر امور
خارجه و دبير شورايعالي امنيت ملي
كشــورمان و برخي ديگــر از مقامات
سياســي و امنيتي كشــورمان ديدار و
گفتوگو كرد.
رايزني در مورد مسائل دوجانبه و آخرين
تحوالت منطقه ازجمله تحوالت اخير در
عراق از محورهاي اصلي رايزني اين مقام
عراقي با مقامات ايراني در جريان سفر
يكروزهاش به تهران بود.
اين دومين ســفر فواد حسين در كمتر
از يكماه گذشــته به تهران اســت .او
15بهمنمــاه نيــز در رأس هيأتــي
به تهران آمده بود .وزيــر امور خارجه
عراق در ســفر بهمن ماهش به تهران با
محمدجواد ظريف ،همتاي ايراني خود،
رئيسجمهــوري و دبير شــورايعالي
امنيت ملــي و برخي ديگــر از مقامات
كشورمان ديدار و رايزني كرده بود.

اتفاقات اخير در خاك عراق مشكوك
است

محمد جواد ظريف در ديــدار با همتاي
بغدادي اش ابعاد مختلف همكاري هاي
سياسي ،اقتصادي و تبادالت مرزي را مورد
بحث و گفتوگو قرار داد .او اقدام خطرناك
آمريكا در حمله به نيروهــاي عراقي در
مناطق مرزي عراق و ســوريه را محكوم
كرد و اين حمــات غيرقانوني را نقض
حاكميت كشور دانست .بهگزارش پايگاه
اطالعرســاني وزارت خارجه ،وزير امور
خارجه كشورمان برخي حمالت و اتفاقات
اخير در داخل خاك عراق را مشــكوك
دانســت كه ميتواند با هدف اختالل در
روابط ايران و عــراق و برهم زدن امنيت
و ثبات اين كشور طراحي شده باشد .وي
افزود :ما بر ضرورت اقدام دولت عراق براي
يافتن مسببين اين حوادث تأكيد داريم.
ظريف با اشــاره به مشــكالتي كه براي
تانكرهاي حامل ســوخت ايراني در مرز
تمرچين پيش آمده ،ابراز اميدواري كرد با

چالش جديد تهران و واشنگتن در سوريه

مكث

حمله به يك پايگاه نظامي در مناطق شرقي سوريه
به چالش جديدي ميان تهران و واشنگتن بدل شده
اســت و در روزهاي اخير ســبب موضعگيريهاي
رســمي مقامات و گمانهزنيهاي رسانهای  2كشور
قرار گرفته است؛ چالشــي كه بر روند احياي برجام
بيتأثير نخواهد بود .در جديدترين واكنشها به اين
اقدام واشنگتن ،سعيد خطيب زاده ،سخنگوي وزارت
خارجه كشورمان كه به سوريه ســفر كرده است،
حمالت غيرقانوني و تجاوزگرانه نيروهاي آمريكايي

مساعدت مقامات عراقي مشكالت تردد
تانكرها بين 2كشور حل و فصل شود.
وزير امور خارجه كشورمان فراهم شدن
مقدمات آغاز ساخت و تكميل خط آهن
شــلمچه  -بصره را كمك به گســترش
مناسبات تجاري بين 2كشور دانست و
خواستار سرعت عمل مسئوالن مربوطه
2كشور براي اجرايي شدن هرچه سريعتر
اين خط آهن شد.
فواد حسين ،وزير امور خارجه عراق نيز در
اين مالقات ضرورت مساعي دو طرف براي
گسترش همه جانبه روابط را مورد تأكيد
قرار داد و آمادگي بغداد براي توسعه روابط
را به اطالع وزير امور خارجه كشــورمان
رساند.
او با اشــاره به پيشــرفت هاي بهدست
آمده در مذاكرات بين 2كشور در زمينه
دسترســي ايران به منابع مالي خود در
عراق ،بــر آمادگي اين كشــور در جهت
تسهيل دسترسي ايران به وجوه خود در
اين كشور تأكيد كرد.

به مناطقي در شرق سوريه را نقض آشكار حقوق بشر
و قوانين بينالمللي دانست و آن را بهشدت محكوم
كرد .به گزارش ايرنا ،خطيــبزاده اين اقدام دولت
جديد آمريكا را تجاوز آشكار به حاكميت و تماميت
ارضي سوريه و نقض قوانين حقوق بينالملل دانست
كه منجر به تشــديد درگيريهاي نظامي و بيثباتي
بيشتر منطقه خواهد شد.
همزمان با محكوم كردن اقدام اخير آمريكا در سوريه
از سوي ايران ،جو بايدن ،رئيسجمهور آمريكا ديروز
در ســفر به تگزاس در دفاع از حمله به يك پايگاه
نظامي در سوريه مدعي شد خواسته به ايران هشدار

علي شمخاني ،دبیر شورای عالی امنیت
ملی در ديدار فواد حسين ،وزير خارجه
عراق با اشــاره به تحركات اخير آمريكا
در عراق ،تأخير در اجراي قانون مصوب
مجلس اين كشور مبني بر خروج نيروهاي
نظامي بيگانه از عــراق را موجب افزايش
تنش و تصاعد بحران در منطقه دانست.
بهگزارش ايســنا ،در اين ديدار شمخاني
بر ضرورت همكاري و تشــريك مساعي
كشورهايمنطقهبرايكاهشتنشوانجام
گفتوگوهاي سازنده براي فروكش كردن
بحرانهاي موجود تأكيد كــرد .او با بيان
اينكه اقدامات اخير آمريكا براي تقويت و
توســعه فعاليتهاي تروريستي داعش
در منطقه و حمله وحشــيانه به نيروهاي
ضدتروريستي مقاومت ،آغاز دور جديدي
از تروريسم سازمانيافته است؛ تصريح كرد:
ايران و ديگر كشورهاي ضدتروريسم اجازه
نخواهند داد تروريسم تكفيري وابسته ،بار
ديگر در منطقه احيا شود.
وعده پرداخت بدهيهــاي عراق به
ايران

در اين ديــدار وزير خارجه عــراق نيز از
تحوالت سياسي و امنيتي اخير در عراق
گزارشي ارائه كرد .وي با اشاره به توافقات
انجام شده ميان مسئوالن  2كشور براي
تأديه بدهي عراق به ايــران كه به دليل
تحريمهاي خارجي به تعويق افتاده گفت:
با تالش مستمر حوزههاي مالي و بانكي و
دستگاههاي اقتصادي ايران و عراق برخي
از موانع مهم برداشــته شــده و بهزودي
براساس مدل مورد توافق  2كشور روند
پرداخت بدهيها آغاز ميشود.

دهد كه اقداماتش بدون پاسخ نخواهد ماند .به گزارش
ايسنا ،جن ساكي ،سخنگوي كاخ سفيد نيز با تأكيد بر
اينكه واشنگتن قصد كاهش تحريمهاي وضع شده
عليه ايران را ندارد ،در بخشي ديگر از سخنانش در
اين پيام حمله آمريكا به شرق سوريه مدعي شد :پيام
رئيسجمهور بايدن اين اســت كه براي محافظت از
آمريكاييها ،اقدام ميكند و زمان تهديد او حق دارد
كه به روش انتخابي خود دست به اقدام بزند .حمله
به پايگاه نظامي در شرق ســوريه ،نخستين اقدام
نظامي جو بايدن در مقام رئيسجمهور جديد آمريكا
محسوب ميشود.
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تجهيز بازارهاي جديد ترهبار درآستانه نوروز

پيروز حناچي در مراسم افتتاح  8ميدان ميوه و ترهبار :ميانگين قيمت محصوالت عرضه شده در اين ميادين 32تا47درصد ارزانتر است
محمد سرابي
خبرنگار

افزايش عرضه محصوالت پروتئيني

وزير جهادكشــاورزي در اين مراسم با اشــاره به اينكه
شهرداري تهران الگوي شهرداريهاي ديگر كشور است،
خواستار افزايش عرضه محصوالت پروتئيني در ميادين
ميوه و ترهبار و اختصاص فضاي بيشتر به اين محصوالت
شد .كاظم خاوازي گفت :امروز نزديك به ۱۶ميليون تُن
محصوالت پروتئيني در كشــور توليد ميشود و شرايط
نســبتا خوبي دارد .اگر بدون اينكه مناسبات بازار به هم
بريزد ،به اين محصوالت هم اجازه عرضه و امكانات الزم را
بدهيم ،نتيجه خوبي خواهد داشت .نمونه آن عرضه ماهي
پرورشيافته در قفس اســت كه از بنادر كشور به تهران
حمل و در بازار ميوه و ترهبار قزلقلعه عرضه شد.
او با اشاره به اهميت توزيع محصوالت كشاورزي گفت :در
بخش باغباني هيچ مشكلي نداريم و توليدات كشاورزي
از ۱۲۵ميليون تن توليد گذشته و بهزودي به ۱۳۰ميليون
تن توليد ميرسد .در بخش زراعت نيز با قيمتگذاري در
بيشتر محصوالت بهجز دانههاي روغني خودكفا خواهيم
شد .اما براي اينكه تحولي در اين بخش ايجاد شود ،بايد
رويكرد صرفــا توليدمحور به بازارمحــور تغيير كند و بر

در زمينه فروش اينترنتي نيز همكاري با استارتآپها در
دستور كار است .شهرداري بهطور مستقيم به اين حوزه
وارد نميشود و تنها فضا را فراهم ميكند.
او در ادامه به موضوع  2شركت تابعه شهرداري تهران اشاره
كرد و گفت :پيرو صحبتهايي كه در شــورا داشتيم؛ ما
سازمانهاي عظيمي مشابه سازمان ميادين ميوه و ترهبار
در شــهرداري داريم؛ مثل فروشگاه شــهروند و مؤسسه
همشهري كه با ســهام توافقي كه با اعضاي شورا كرديم
بهدنبال اين هستيم كه سهام اين دو سازمان را در بورس
و فرابورس عرضه كنيم .مقدمات اين كار انجام شده و با
سرعت هم در حال پيگيري است .يكي از راههاي اصالح
ســاختار و اصالح رويهها چه در مديريت كالن و چه در
مديريت منابع ،استفاده از بورس اســت كه قطعا از اين
ظرفيت براي اصالح ساختار استفاده خواهيم كرد.
ل آينده بخشي از ســهام اين دو سازمان
در نيمه اول سا 
در بورس عرضه خواهد شد .او درباره اينكه ممكن است
برج ميالد نيز به بورس ارائه شود يا خير ،گفت :در شرايط
كرونايي در روند اين واگذاريها وقفه ايجاد شده اما هدف
ما اين است كه سهام همه سازمانهايي كه ظرفيت دارند
در بورس و فرابورس عرضه شود؛ البته سازمان ميادين از
اين جنس نيست اما اگر اين ظرفيت وجود داشته باشد
پيگيري ميشود.
مديرعامل سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران نيز
در اين مراسم گفت ۸ :بازار جديد ،مجموعاً جمعيتي بالغ
بر ۳۵۰هزار نفر از شهروندان ســاكن محالتي را كه اين
بازارها در آنها قرار دارند ،زير پوشش قرار ميدهند.
ســيد ســعيد راد از عرضه روزانه ۳9۰۰تن محصوالت
كشــاورزي قبل از كرونا در ميادين خبر داد و گفت :اين
ميزان در زمان كرونا افزايش پيدا كرد و به ۵۲۰۰تن در روز
رسيده است .بهعنوان مثال در بازارهاي بهمن و پيروزي
محصوالت پروتئيني عرضه ميشود و در بازار بعثت هر روز
مقدار زيادي محصوالت آبزيان به فروش ميرسد.

عكس :همشهري /عليرضا طهماسبي

از بام ساختمان جديد سازمان ميادين ميوهو
گزارش ترهبار ميتوان وسعت اين مجموعه عظيم را
ديد كه محصوالت كشاورزي را در تهران و
شــهرهاي نزديك توزيع ميكند .تعداد ميادين ميوه و
ترهبار زيرمجموعه اين ســازمان تا ديروز  245بود كه با
اضافهشدن 8بازار جديد به  253افزايش پيدا كرد و تا آخر
سال به 270بازار خواهد رسيد و روزانه نزديك يكميليون
خريد با قيمت حدود40درصد ارزانتر از بازار در آنها ثبت
ميشود .با همكاري مديريت شــهري و جهادكشاورزي
تمامي ميادين ميوهوترهبار تهران براي استقبال از نوروز
تجهيز شدهاند و طبق برنامه محصوالت و كاالهاي اساسي
مورد نياز شهروندان در اين بازارها تا پايان سال بدون هيچ
كاستي عرضه ميشود.
بهگزارش همشهري ،مراسم بهرهبرداري از ۸بازار جديد
ميوه و ترهبار ،يك خوابگاه كارگري و ساختمان متمركز
ستادي؛ با حضور وزير جهادكشاورزي ،شهردار و رئيس
شوراي شــهر در ســاختمان اصلي برگزار و پس از آن
جلسهاي تشكيل شد كه نويدبخش همكاريهاي بيشتر
شهرداري و وزارت كشاورزي خواهد بود.

مبناي زنجيره عرضه شود .همچنين اميدواريم با همراهي
شهرداري بارانداز بزرگ محصوالت پروتئيني را در شرق،
جنوبشرقي يا غرب تهران راهاندازي كنيم.
خاوازي توضيح داد :در اين فرايند قبل از اينكه كشــاورز
بخواهد محصول را بــكارد ،تا بعــد از اينكه محصول به
آشپزخانه ميرســد ،تمام حلقههاي توزيع ،متناسب و
هموزن هستند .در دنيا سهم كشاورز در فيش نهايي كه
مصرفكننده پرداخت ميكند نزديك به ۵۰درصد است
اما در ايران سهم كشاورز بسيار كمرنگ است.
تجربه موفق مديريت يكپارچه شهري

شهردار تهران در اين مراســم گفت :اصليترين وظيفه
شهرداري تهران ارائه خدمات بيشتر و باكيفيتتر به مردم
تهران است .وظيفه شهرداريها در دنيا هم همين است.
ســازمان ميادين ميوه و ترهبار به شكل معنيداري نمره
قابلقبولي از مردم دريافت كرده و اين نشاندهنده تأثير
خدمات اين سازمان به مردم تهران است.
پيروز حناچي گفت :سازمان ميادين ميوه و ترهبار تجربه
موفقي از مديريت يكپارچه شهري است كه نشان ميدهد
اگر اختيارات و مسئوليتها متمركز شود ميتوان خدمات
بهتري به مردم ارائه كرد؛ مخصوصا به كساني كه به لحاظ
اقتصادي در شرايط سختتري هستند.

او افزود :يكي از ويژگيهاي سازمان ميادين ميوه و ترهبار،
ارائه خدمات يكسان و قابلقبول در تمام نقاط تهران ،با
قيمت ثابت و كيفيت قابلقبول است .اينطور نيست كه
قيمت محصوالت در ميادين شمال شهر با جنوب شهر
فرق داشته باشد و اين ويژگي كه همچنان حفظ خواهد
شد ،بخشي از شعار «تهران شهري براي همه» است.
شــهردار در ادامه گفت :اين ســازمان يك تجربه خوب
درخصوص مديريت يكپارچه است .تجربهاي قابلقبول
براي اين موضوع كه اگر اختيارات و مسئوليتها را يك
جا متمركز كنيم ،ميتوانيم خدمات بهتري به مردم ارائه
دهيم .بايد به سمتي برويم كه بخش از خدماتي كه جنبه
تصديگري دارد و جنبه حاكميتي ندارد به شهرداريها
واگذار شــود .او اضافه كرد :ما در اين دوره ۷۴بازار ترهبار
ايجاد كردهايم و حدود ۵۴ميدان هم نوسازي شده است.
از همه مهمتر اينكه مثل بقيه فضاهاي شــهري ،ميدان
ميوه و ترهبار افتتاح نميشــود ،مگر اينكه براي معلوالن
مناسبسازي شده باشد.
شهردار با بيان اينكه امروز شاهد ثبت یکميليون نوبت
خريد روزانه از ۲۴۵ميدان موجود هســتيم ،ادامه داد:
رضايت نسبي مردم از سرويس و خدمات مويد اين نكته
اســت كه كيفيت محصوالت ارائهشده قابلقبول و مورد
رضايت مردم است و درمقايســه با ميانگين قيمتهاي
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سطح شــهر  ۳۲تا  ۴۷درصد ارزانتر اســت .بهزودي با
توافقي كــه با وزارت جهادكشــاورزي شــده ،در حوزه
پروتئين هم محصوالت گستردهتر ارائه خواهد شد.
حناچي افزود :در 11ماه گذشته ۳۴۰هزار تن محصول در
ميادين عرضه شده است .ما از اين شيوه كار با عنوان يارانه
نام نميبريم و هدف و تالش اصلي كاهش واسطههاست.

بايد نگاه آسيبشناسانه داشته باشيم

رئيس شوراي شهر :ناكارآمدي شبكه توزيع باعث ايجاد ميادين ميوه وترهبار شد و رضايت شهروندي حاصل آمد
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران در مراسم افتتاح و بهرهبرداري از پروژههاي سازمان مديريت ميادين ميوه و ترهبار شهرداري
به تاريخچه و هدف تاسيس ميادين ميوه و ترهبار اشاره کرد و يكي از مهمترين داليل ايجاد اين ميادين را شبكه توزيع ناكارآمد
محصوالت غذايي ،كشاورزي و ميوه و ترهبار عنوان كرد .محسن هاشمي رفسنجاني با يادآوري اينكه آيتاهلل هاشمي بهدليل
فعاليتهاي انقالبي مدتي در زندان قزلقلعه زنداني بودند ،گفت :نخستين بازار ميوه و ترهبار بعد از انقالب اسالمي در اراضي زندان
قزلقلعه ايجاد شد و هدف آن ،كمكردن واسطههايي بود كه سبب افزايش قيمت محصوالت كشاورزي ميشدند .شبكه توزيع
ناكارآمد سبب شده تا از زمان رژيم گذشته ،مسئوالن به فكر توزيع كارآمد باشند .رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينكه ميادين
ميوه و ترهبار با كاهش فاصله ميان توليدكننده و مصرفكننده و استفاده از لوازم علمي و فني توانستند رضايت بخش زيادي از
شهروندان را جلب كنند ،گفت :در كنار رضايتمندي شهروندان بايد نگاه آسيبشناسانه هم به اين موضوع داشت .بايد ببينيم
آيا واقعا ميادين ميوه و ترهبار واسطهها را حذف كردهاند؟ احساس ميشود هنوز قيمت محصوالت كشاورزي از توليدكننده تا
مصرفكننده۱۰ ،برابر زياد ميشود .هنوز مشكالتي در نحوه واگذاري و قيمت غرفهها و قيمت محصوالت وجود دارد كه بايد رفع
شود .زهرا صدر اعظم نوري ،عضو شوراي شهر تهران هم در اين مراسم گفت :شوراي شهر با هدف اينكه بتواند خدمات بهتر و
زيست مناسبتري را براي شهروندان فراهم كند در برنامه سوم خود مقرر كرده است كه شهرداري تهران بتواند بازارهاي مورد
نياز را در محالت ايجاد كند و در برنامهريزيهاي انجامشده تا آخر اين برنامه حدود ۶۰محله ديگر صاحب ميدان ترهبار ميشوند
و اين عدالت توزيعي را در تهران فراهم ميكند .او گفت :با فعاليت اين مجموعهها ،واسطههاي فروش حذف و نظام توزيع بهينه
ميشود كه تعادل اقتصادي و ايجاد شرايط رقابتي را در پي خواهد داشت.

ساختمان متمركز ستادي

ادارات مختلف ســازمان مديريــت ميادين
شهرداري تهران در قســمتهاي مختلف بازار
مركزي پراكنــده بود كه با افتتاح ســاختمان
متمركز ستادي گردهمآمدند.
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مترمربع

مساحت

مترمربع

زيربنا

طبقه

تعدادطبقات

تعدادي از 51بازار ميوه و ترهبار كه در اين
دوره مديريت شهري نوسازي شدهاند

نصر ،منيريه ،شهيد دادمان ،ولنجك ،پيروزان ،اميركبير،
هروي ،قنات كوثر (توحيد) ،شهيد محبوب مجاز ،گلسار،
كن ،آزادگان ،ايثار ،بهمن ،عارف ،كارون ،مرزداران ،بيمه،
خزر ،فجر ،افسريه ،شهرك الله ،پاس فرهنگيان ،توانير،
بهمن ،دركه ،ترنج ،شهرك دريا ،آزادي ،شهيد بهشتي،
معلم ،شهرآرا ،پروين ،ارم ،فرهنگ ،جنتآباد و...

حجم محصوالت فروختهشده
در ميادين ميوه و ترهبار تهران

۳9۰۰
۵۲۰۰

تن روزانه

پيش از انتشار كرونا

تن روزانه

بعد از انتشار كرونا

نمايي كوتاه از عملكرد 3سال گذشته

ضدعفوني كردن مداوم تمامي ميادين در دوران كرونا
جداسازي ترازوها و صندوقهاي فروش از مشتريان در
دوران كرونا
اجراي طرح فروش غيرحضوري
غربالگري كاركنان و كارگران
عملكرد اقتصادي ميادين ميوه و ترهبار در 11ماه اخير
يارانه پنهان شهرداري تهران به
خريداران

1202ميليارد و 14ميليون
تومان

وزن ميوه و ترهبار ،مواد غذايي
و پروتئيني و محصوالت تنظيم
بازار عرضهشده

يك ميليون و 342هزار تُن

اختالف قيمت محصوالت با بازار

 32تا 47درصدي (ميانگين
حدود 40درصد)

رضايتمندي ثبت شده از
شهروندان

86درصد
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اقتصاد

23023621

بازگشت تورم به بازار مسكن

گزارش
عراق دالرهاي ايران را آزاد ميكند

ت مسكن
در بهمن امسال تب تورم بازار مسكن باال رفته و ميانگين قيم 
در شهر تهران  3/7درصد رشد كرده است

تورم داغ مسكن در دل زمستان

آنگونــه كــه از آمارهاي بانــك مركزي
برميآيد ،در بهمن امسال ،تعداد معامالت
بازار مسكن شــهر تهران با 11.4درصد
رشد نســبت بهماه قبل به 3هزارو917
معاملــه رســيده كــه البتــه همچنان
70.5درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل
اســت .همزمان ،ميانگين قيمت مسكن
رشــد 3.7درصدي نســبت بهماه قبل و
97.2درصدي نسبت به بهمن سال قبل را
تجربه كرده و بهاي هر مترمربع زيربناي
مسكوني به 28ميليونو389هزار تومان
رسيده است.

گراني زمين پاشنه آشيل انبوهسازي مسكن

  حسن بختياري ،كارشناس مسكن

زمين همچنان متهم اصلي و نخستين عامل در گراني قيمت تمامشده مسكن در كشور محسوب ميشود.
هزينه ساخت هر مجتمع مسكوني بهترتيب به ۴دســته عامل اصلي هزينه تهيه زمين ،هزينه ساخت و
بهرهبرداري ،هزينه زيرساخت و هزينه پروانه ساخت قابلتفكيك است كه در شرايط كنوني هزينه تهيه
زمين حدودا  50تا 80درصد قيمت تمامشده هر مترمربع آپارتمان را شامل ميشود.
سياستگذاريهاي دولتي با كاهش هزينه در اين بخش ميتواند كمك شاياني به بهاي تمامشده و درنتيجه
قيمت فروش هر واحد مسكوني به مصرفكننده كند .يكي از بهترين راهكارها براي كاهش هزينه تهيه زمين استفاده از ظرفيتي است
كه دولت و وزارت راه و شهرسازي براي عرضه زمينهاي دولتي به انبوهسازان و دستاندركاران توليد در بخش صنعت ساختمان دارند.
اين يك راهكار متداول در بسياري از كشورها براي متعادل كردن هزينه مسكن است ،اما متأسفانه در ايران بهرغم اينكه از ساليان پيش
در برنامه دولتهاي مختلف قرار داشته تاكنون نتيجه مطلوبي بهدنبال نداشته است .بهعنوان نمونه ميتوان از تالش دولت دوازدهم
در اختصاص بخشي از زمينهاي دولتي به طرح اقدام ملي مسكن اشاره كرد كه از 15ماه پيش آغاز شده؛ اما بهخصوص در كالنشهرها
بهواسطه اختصاص زمين در مناطق پيراموني و شهركها ،تأثيري بر معادالت توليد مسكن نداشته است .اين در حالي است كه طرحهايي
همچون جابهجايي 19پادگان با هدف آزادسازي ۵هزارو۴۰۰هكتار زمين و الحاق آن به اراضي ذخيره نوسازي ،بازگرداندن اراضي دولتي
بالاستفاده توسط وزارتخانهها به دولت ،آغاز ساخت ۱۷هزار واحد مسكوني بافت فرسوده توسط بخش خصوصي پيرو طرح و رويكرد
بازآفريني شهري يا اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مســكن كه قرار بود مشاركت زمينهاي دولتي در طرحهاي
انبوهسازي را پررنگتر و بيشازپيش به همراه داشته باشد ،ميتوانست تأثير محسوسي روي توليد مسكن شهري داشته باشد؛ اما اين
سياستها به هر دليل اجرايي نشده و فعاالن حوزه ساختوساز مسكن همچنان بايد با قيمتهاي سرسامآور زمينهاي بخش خصوصي
كنار بيايند و كااليي كه اولويت اول سبد هر خانواده ايراني است بسيار گرانتر و باالتر از سطح قيمت آن به مصرفكننده عرضهشود.
در شرايط حاضر ،زمين به پاشنه آشيل توليد انبوه مسكن تبديل شده؛ اما همچنان اين اميد وجود دارد كه با سختگيري و پشتكار متوليان
بخش شهرسازي و مسكن بهويژه هيأت دولت و كميســيون عمران مجلس ،راه براي تخصيص زمينهاي دولتي بالاستفاده به صندوق
زمين و مسكن وزارت راه و شهرسازي و عرضه آن به سازندگان و انبوهسازان ذيصالح هموار شود و توليد و عرضه مسكن ارزانقيمت
براي آحاد مردم جامعه تحقق يابد.

عكس :همشهري /اميرپناهپور

تنش بازار مســكن وارد
مسكن
مرحله جديدي شــده و
باوجود ركــود جدي در
معامالت اين بازار ،دوباره قيمتها در روند
صعــودي قــرار گرفته اســت؛ تازهترين
گزارش بانــك مركزي از تحــوالت بازار
مسكن شهر تهران نشان ميدهد در بهمن
امســال ،ميانگين قيمت هــر مترمربع
زيربناي مســكوني شــهر تهران با رشد
3.7درصدي نسبت به ديماه مواجه شده
درحاليكه تعــداد معامــات همچنان
70.5درصد كمتر از بهمن سال قبل است.
به گزارش همشــهري ،در شرايط فعلي،
ثبات نسبي در بازارهاي ارز ،طال و خودرو
در كنــار وضعيــت وخيم بازار ســرمايه
شــرايطي ايجاد كرده كه تتمه نقدينگي
باقيمانده در جامعه به فكر سرمايهگذاري

در ايمنترين بازار سنتي ايران يعني بازار
مسكن باشد و همه پيشبينيهاي مرتبط
با بازار مسكن را با شكست مواجه كند.

در سايه رشد قيمت مسكن ،بازار اجاره نيز
طعم تورم داغ را چشيده و شاخص كرايه
مسكن اجاري در شهر تهران 30.6درصد
و در ســاير نقاط شــهري 33.9درصدي
نسبت به بهمن ســال قبل افزايش يافته
اســت .نكته ديگر اينكه بررســي توزيع
واحدهاي معامله شــده به تفكيك عمر
بنا نشان ميدهد سهم واحدهاي نوساز و
با عمر كمتر از 5سال از معامالت مسكن
بهمن امســال به 39.4درصد رسيده كه
پايينترين رقــم در تاريخ بازار مســكن
محسوب ميشــود .اين سهم در سال92
بيــش از 52درصد بــود اما بــا تضعيف
تدريجي توليد مسكن در طول سالهاي
متمادي و كاهش عرضه مســكن جديد،
عمال سهم نوســازها در بازار مسكن آب
رفته است.

اختصاصی همشهری :بانک مرکزی ایران و بانک تجارت عراق
بر سر نحوه آزادسازی منابع ارزی به توافق رسیدند

نقشه قيمت زمين در پايتخت

با رشد متوالي قيمت زمين مسكوني ،سهم
زمين در هزينه نهايي توليد مســكن به
حدي افزايش پيدا كرده كه در شهر تهران،
ميانگين نســبت قيمت توليد به قيمت
فروش مسكن تقريبا يك به  5است؛ يعني
بهطورمعمول 80درصد قيمت يك واحد
مسكوني ناشي از بهاي قدرالسهم زمين آن
است و فقط 20درصد قيمت آن به بهاي
نهادههاي ساختماني و ســاير ملزومات
توليد مسكن مربوط ميشود .اين مسئله
باعث شده ،چسبندگي قيمت مسكن به
حد اعال برسد و با هرگونه ورود نقدينگي
جديد به اين بــازار ،قيمتهــا صعودي
شوند .آنگونه كه از آمارهاي رسمي حوزه
ساختوساز شهر تهران برميآيد ،در فصل
پاييز امسال ،بازه قيمت هر مترمربع زمين
با كاربري مســكوني در مناطق 22گانه
تهران بين 6ميليون و 606هزار تومان تا
155ميليون و 670هزار تومان ثبت شده
و متوسط قيمت به 41ميليون و 273هزار
تومان رسيده است.
مناطق 22گانه شهرداري تهران براساس
قيمت زمين به  3دســته ارزان ،متوسط
و گرانقيمت تقسيم ميشــوند و هزينه
ساختوســاز در هر يك از اين  3دســته

آنگونه كه از آمارهاي بانك مركزي
برميآيد ،در بهمن امسال ،تعداد
معامالت بازار مسكن شهر تهران با
11.4درصد رشد نسبت بهماه قبل
به 3هزارو 917معامله رسيده كه
البته همچنان 70.5درصد كمتر از
مدت مشابه سال قبل است
تفاوت قابل توجهــي دارد .آمارها حاكي
از اين است كه در شرايط فعلي6 ،منطقه
شهر تهران شــامل مناطق  15تا 20شهر
تهــران به لحــاظ متوســط قيمت يك
مترمربع زمين با كاربري مسكوني يا زمين
ســاختمان مســكوني كلنگي در دسته
مناطق ارزانقيمت پايتخت قرار ميگيرند
و ميانگين قيمت هر مترمربع زمين در اين
مناطق كمتر از 18ميليون تومان است .اين
سطح قيمتي كمتر از نصف متوسط قيمت
زمين در شهر تهران است و بر همين اساس
هزينه تمامشده ساخت پروژه مسكوني در
اين مناطق حداقل نصف هزينه ميانگين
تهران خواهد بود .البته اين مسئله بهمنزله

سود بيشتر ســازندگان نيســت و حتي
حاشيه سود ساختوساز در اين مناطق از
عرف بازار نيز كمتر است اما اين امكان را
براي سازندگان خرد و غيرحرفهاي فراهم
ميكند كه با سرمايه در گردش پايينتر به
توليد مسكن بپردازند.
در اين ميان 8منطقه شــهر تهران شامل
مناطق 9تا 14و مناطــق  21و  22ازنظر
ميانگين قيمت زمين مسكوني در رديف
مناطق متوســط قرار ميگيرند و عمدتا
بهاي هر مترمربع زميــن در اين مناطق
حتي به نرخ آماري ميانگيــن تهران نيز
نميرسد .از ســوي ديگر 8منطقه ديگر
شــامل مناطق يك تــا  8تهــران ازنظر
ميانگين قيمت زمين جزو مناطق گران
محسوب ميشوند و ازقضا دليل باال آمدن
ميانگين اسمي قيمت زمين در پايتخت
نيز گراني زمين در همين مناطق اســت.
براســاس آمارهاي رسمي ،در فصل پاييز
امسال گرانترين زمين پايتخت با قيمت
متري 155ميليون و 670هزار تومان در
منطقه يك معامله شده كه 3.7برابر نرخ
ميانگين تهران است .اين مسئله بهنوعي
فضاي رواني بازار مسكن شهر تهران را به
سمت چســبندگي قيمتها سوق داده و
بهنوعي توليد را زمينگير كرده است.

سرانجام پس از 2بار ســفر رئيسكل بانك مركزي ايران به عراق
ك تجارت عراق ،ديروز
براي آزادسازي دالرهاي حبس شده نزد بان 
مديرعامل اين بانك راهي ساختمان بانك مركزي در ميرداماد شد
تا درباره منابع ارزي ايران در اين كشور و راههاي نقل و انتقال آن
با عبدالناصر همتي گفتوگو كند .گفتوگويي كه در چارچوب
سفر نخســتوزير عراق به ايران صورت گرفته و رئيسكل بانك
مركزي هم به صراحــت از ميهمان عراقياش خواســته هرچه
سريعتر راه دسترسي براي استفاده ايران از ارزهاي خود را باز كند.
خبر رسمي اين است كه دوطرف بر سر انتقال بخشي از اين ارزها
و دسترسي ايران به توافق رسيده و خبر تأييد نشده اين است كه
پس از كرهجنوبي ،عراق هم قرار است گامهاي عملياتيتر نسبت
به گذشــته بردارد تا ايران بتواند از اين منابع ارزي براي تامين
نيازهاي اساسي خود بهره ببرد.
طبق اطالعاتي كه به همشهري رسيده است؛ در ديدار همتي و
مديرعامل بانك تجارت عراق كه منابــع ارزي ايران در آن بانك
سپرده شده ،بر ســر اينكه منابع ارزي كشور از چه كانالي انتقال
يابد به توافق رسيدهاند.
بانك مركزي ميگويد :مديرعامل بانك تجارت عراق نيز در اين
ديدار با اشــاره به اينكه پرداختهايي اخيرا ً از محل منابع ايران
در عراق انجام شده اســت ،عنوان كرد كه روند استفاده از منابع
يادشده از اين پس تسريع خواهد شد و تالش ميشود تا كانالها
و روشهاي مختلفي كه مورد تأييد طرف ايراني است ،بهمنظور
استفاده از اين منابع عملياتي شوند.
مهرماه امسال همشهري با اشاره به سفر رئيسكل بانك مركزي
به عراق از ماموريت ارزي در بغداد خبر داده و نوشــت همتي به
بغداد رفته تا راهي براي دسترسي به منابع ارزي ايران پيدا كند.
آزادســازي منابع ارزي ايران پس از مذاكره با نخســتوزير اين
كشور صورت گرفته و  2كشور توافق كردهاند كه سطح همكاريها
را با برداشته شدن موانع بانكي افزايش دهند.

اليهبرداري از آوار كرونا در بازار خدمات

دادههاي مركز آمار نشان ميدهد برخي بخشهاي خدماتي در 3فصل امسال
براثر شيوع كرونا تا 62درصد ارزش اقتصاديشان را از دست دادهاند
آمار
تازهتريــن دادههــاي
رسمي نشان ميدهد
اقتصاد ايران در پايان
3فصل جنگ با تحريم و كرونا 1.1درصد
كوچكتر شده است.
مركز آمار در تازهترين گزارش خود اين
بار پيشبينياش را از وضع شاخص رشد
اقتصادي ايران منتشر كرده است .با اين
تفاوت كه پيشبيني منتشر شده9 ،ماه
نخست امســال و بهطور مشخص فصل
پاييز را پوشــش ميدهد .گــزارش اين
مركز هيچ تصويري از فصلهاي آينده و
همچنين شاخص رشد اقتصادي در سال
آينده ارائه نكرده است.
به گزارش همشــهري ،هرچند روايت
رســمي مركز آمار ايران نشان ميدهد،
كيك اقتصاد ايران در 9ماه امسال بازهم
كوچكتر شــده اســت .اما 2تفاوت در
آمارهاي منتشــر شــده ديده ميشود؛
نخســت اينكه بخش نفت كــه در بهار
امســال به عميقترين افــت ارزش در
ســالهاي پس از خروج آمريكا از برجام
گرفتار شــده بود ،وارد فاز مثبت شده و
رشد كرده است .همين اتفاق باعث شده
تا مجموع رقم شــاخص رشد اقتصادي
ايران بهطور ملموس و معناداري رشــد
كند .دومين رويداد ،تأثير مخرب كرونا بر
بخش خدمات و تخريب كسبوكارهاي

خدمات محور در اقتصاد ايران بوده است.
همواره بخــش خدمات ديرتر از ســاير
بخشهــا وارد فاز ركود يا افت ســرعت
ميشود اما پاندمي كرونا باعث شده تا اين
بخش آسيبهاي جدي ببيند.

درصد و در پاييز ،براساس پيشبيني مركز
آمار ،مثبت نيم درصد بوده است .اين ارقام
در وهله اول نشاندهنده خروج اقتصاد از
عصر يخبندان ،ناشي از خروج آمريكا از
برجام و جوالن كروناســت .اما اگر رشد
ناشي از نفت را از رشد اقتصاد ايران جدا
كنيم ،با اين واقعيت مواجه ميشويم كه
اقتصاد ايران در بهار امسال 2.4درصد آب
رفته و در پاييز هم 3دهم درصد كوچكتر
شــده ،اين رقم در پاييز نزديك به صفر
بوده و البته در حد يك دهم درصد بزرگ
شده ،كه نشان ميدهد؛ از ميان كابوس
تحريمها و كرونا اندكي سربرآورده است.
راز اين ســربرآوردن اقتصــاد ايران را
ميبايست در رشــد ارزش افزوده بخش
نفت ،بهويژه در بخش اســتخراج نفت و
گاز ،جستوجو كرد .بخش نفت در بهار
امسال تحتتأثير تشــديد تحريمهاي
آمريكا 14.5درصد كوچكتر شــده بود
اما در تابســتان و پاييز امسال سرانجام
نشــانههايي از فروش نفــت و گاز ايران
با تثبيت رشــد 3.4درصد و 3درصدي
مشاهده شد.

طبق آمارهاي رسمي ،نرخ رشد اقتصادي
ايران با احتساب ارزش افزوده بخش نفت
در بهار امسال منفي 4.1درصد بود ،در
تابستان امسال اين رقم مثبت يك دهم

اگر دوباره مســير فروش نفت بسته
شود

آثار تخريب بخش خدمات

گزارش مركز آمار ايران نشــان ميدهد
بهجز بخش واســطهگريهاي مالي كه
عمدتا ناشــي از رونق بــورس در نيمه
نخست امسال رشد كرده ،ساير بخشهاي
خدماتي اقتصاد ايــران ،در 3فصل بهار،
تابســتان و پاييز ،بهشــدت با تخريب
كسبوكارشان مواجه بودهاند .طبق اين
گزارش ،در دوره يادشــده حجم تخريب
زلزله كرونا در بخــش خدمات عمومي
و شــخصي باالي 60درصد بوده است.
روايت رسمي مركز آمار نشان ميدهد،
بخش ساير خدمات عمومي ،اجتماعي و
شخصي ،بهعنوان موتور محرك اقتصاد و
بازار ايران ،در 9ماه امسال 62درصد ارزش
اقتصادياش را از دست داده است.
نفت نجات بخش

آمارها نشان ميدهد اقتصاد ايران در بهار
امسال به اوج ركود رسيده بود و همچنان

نتايج نهايي پيشبيني رشد اقتصادي فصل پاييز و 9ماهه سال 1399
شرح
بخش كشاورزي
بخش معدن
فعاليت استخراج نفت و گاز طبيعي
فعاليت ساير معادن
بخش صنعت
بخش تامين آب ،برق و گاز طبيعي
بخش ساختمان
بخش عمده و خردهفروشي ،هتل و رستوران
بخش حملونقل ،انبارداري و ارتباطات
بخش واسطهگريهاي مالي
بخش مستغالت ،كرايه و خدمات كسبوكار
بخش امور عمومي ،آموزش ،بهداشت و مددكاري
بخش ساير خدمات عمومي ،اجتماعي و شخصي
جمع ارزش افزوده رشته فعاليتهاي اقتصادي
خالص ماليات بر واردات
محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار)
محصول ناخالص داخلي بدون نفت (به قيمت بازار)

9ماهه1399
1.9
-2.6
-3.0
-1.5
1.3
5.5
2.0
-5.7
-0.7
1.3
-2.8
-0.7
-62.1
-1.2
-1.1
-0.9

بهار
0.1
-13.1
-14.5
0.9
-1.0
1.7
-2.0
-7.1
-3.2
10.3
-6.5
0.2
-63.0
-4.2
-4.1
-2.4

تابستان
2.7
3.3
3.4
2.2
0.5
9.2
5.4
-5.4
0.2
-7.5
0.9
-1.5
-62.8
0.1
0.1
-0.3

پاييز
2.3
2.8
3.0
1.4
4.4
5.6
2.2
-4.8
0.7
1.5
-2.8
-0.6
-60.4
0.4
0.5
0.1

با نرخ تورم باال و بيكاري فزاينده مواجه
است .شواهد هم گوياي اين واقعيت است
كه؛ دست دولت و مجلس و تصميم سازان
هم براي به حركت درآوردن چرخ اقتصاد
به واسطه حصر منابع مالي و محدوديت
در استفاده از سرمايهگذاريهاي خارجي
بسته است .به همين دليل براي برداشتن
تحريمها يك روز هــم نبايد فرصت را از
دســت داد .فرصتي كه البتــه مخالفان
منطقــهاي و بينالمللي ايــران تالش
ميكنند آن را تخريب كنند و اجازه قد
كشيدن اقتصاد ايران را ندهند .رويكرد
منطقــي سياســتگذاران در مواجهه با
كرونــا ميتواند مســير درســتي را در
برخورد با مسير لغو تحريمها پيشروي
آنان قرار دهد .دولت ايران در مواجهه با
كرونا با چالش جان و نــان مواجه بود و
نميتوانست كه به دوران طوالني قرنطينه
و بستن كســبوكارها فكر كند و شايد
اگر در همان روزهاي چالش نان و جان،
دولت يكســويهنگري پيشــه ميكرد و
ســامت را مهمتر از چرخ كسبوكارها
ميديد ،اكنــون اقتصاد ايــران گرفتار
باتالقي عميقتر از جنس ركود 2رقمي،
تورم باالي 60درصد و بيــكاري باالي
25درصد ميشد.
اطالعات غيررسمي نشان ميدهد ،رشد
اقتصاد ايران از پاييز امسال ،همزمان با
گشايش نسبي در مســير صادرات نفت
ميسر شده اســت .حاال بيم آن ميرود
درصورت بازگشت تحريمها و بسته شدن
دوباره مســير فروش نفت اقتصاد ايران
بارديگر در دســت انداز شديدي بيفتد،
ضمن اينكه شكست دوباره در جنگ با
كرونا ،ميتواند زمينــه را براي زلزلهاي
سنگينتر و تخريب بخش خدمات فراهم
سازد زيرا روايت جديد مركز آمار ايران
گوياي اين واقعيت اســت كه؛ هرچند
اقتصاد ايران در 2فصل تابستان و پاييز
امســال با چاشني رشــد ارزش افزوده
نفت ،قد كشيده ولي ،به واسطه تخريب
بخش خدمات در اثر حمله كرونا ،اين قد
كشيدن براي جهش اقتصاد كافي نيست.
بهنظر ميرســد فعاالن اقتصاد ايران در
منگنه تحريم و كرونا قــرار گرفتهاند و
منتظر اتخاذ تصميمــي كالن و مبتني
بر آيندهنگري و بــهدور از هيجانهاي
سياسي و انگيزههاي انتخاباتي هستند.
اكنون 2چالش پيش روي اقتصاد ايران
قرار دارد .سرنوشت خروج قطعي از ركود
و وارد شدن به مرحله رونق تا اندازه زيادي
به سرنوشت تحريمها عليه صنعت نفت
ايران و البته نحوه مواجهه دولتمردان با
ويروس كرونا بستگي دارد.
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اقتصاد

همشهری ابعاد برنامه فروش امالک مازاد دولت را تحليل ميكند

مجوز فروش 17هزار میلیارد تومان امالک دولتي
نمايندههــاي مجلــس در
مجلس
نشست علني صبح ديروز و در
جريان بررسي اليحه بودجه
ســال 1400به دولت مجوز دادند تا ســقف
17هــزار و 600ميليــارد تومــان از اموال و
داراييهاي منقول و غيرمنقول خود را بفروشد.
بررســيها نشــان ميدهد منابع عظيمي از
داراييهــاي راكد در اختيار دولت اســت كه
ميتواند از طريق مولدســازي آنها بخشي از
كسري بودجه خود را جبران كند.
به گزارش همشــهري ،حكايت دولت ايران،
چنان كه يك نماينده مجلس به درستي گفته؛
حكايت دولتي مالدار فقير اســت .درحاليكه
فقط ارزش امالك دولتي دستكم 7000هزار
ميليارد تومان برآورد ميشــود ،دولت بهدليل
كسري بودجه شــديد از پرداخت بسياري از
هزينههايش عاجز است و از اين طريق مدام بر
آتش تورم ميدمد .بســياري از امالك دولتي،
به اعتراف خود دولتمردان بعضا 50سال است
كه بالاســتفاده مانده و متروكه شده است .با
وجود آثار مهم فروش امــاك مازاد دولتي در
اقتصاد ،سازمانهاي دولتي اهتمام زيادي به
واگذار كردن امالكشــان ندارند .حاال مجلس
دوباره به دولت مجوز داده كه بخش از امالكش
را بفروشد ،البته اين موضوع جديدي نيست،
زيرا قبال هم چنين تكاليفي براي دولت تعيين
شده بود ،اما آنچه تازگي دارد محول كردن اين
تكليف برعهده بورس است ،هرچند برخالف
تصور نمايندگان رايدهنــده به قانون بودجه
اساسا هيچگاه بورس امالك و مسكن تاسيس
نشده كه بتواند ماموريت محول شده در قانون
را برعهده بگيرد .وزير اقتصاد ارديبهشت امسال
اعالم كرد؛ با تاســيس بورس امالك مقدمات
فروش امالك دولت فراهم ميشود اما با وجود
آنكه ســال رو به اتمام است خبري از تاسيس
بورس امالك نيست و بهنظر ميرسد اين بخش
از قانون مصوب مجلس بهطور خودكار برعهده
بورس كاال و بازار فرعي آن قرار خواهد گرفت.
احمد بيات ،كارشــناس بــورس در اينباره
ميگويد :از عمدهتريــن مزاياي عرضه امالك
دولتي در بورس كاال روند كوتاه و آسان است
ضمن اينكه اين عرضهها در معامالت شفافيت
ايجاد ميكنــد .مهدي مهدوي ،كارشــناس

بازارســرمايه ميگويد :دولت ميتواند امالك
مــازادش را در بــورس كاال عرضــه كند .از
اصليترين مزاياي عرضه امالك و مســتغالت
در بــورس كاال ،كشــف نرخ منصفانه اســت
بهطوري كه اين معامالت در سراســر كشور
امكان رصد دارد و هر شخصي در هر نقطهاي
ميتواند با انجام مقدماتي همچون دريافت كد
و انتخاب كارگزار ،به دور از تشريفات قانوني و
البته فســادهاي احتمالي در روند مزايدههاي
غيرشــفاف ،امالك مورد نيازش را خريداري
كند.

ارزش امالك دولت چقدر است؟

در ســال ۱۳۹۴با تاســيس ســامانه اموال
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بازاركفش؛ زير سايه شايعه تعطيلي
درحاليكه گراني كفش بسياري از مردم را نسبت به خريد بيميل كرده،
فروشندگان هم با شايعه تعطيلي بازار ،براي خريد جنس احتياط ميكنند
فرخنده رفائي

خبرنگار

مصوباتي كه نحوه اجراي آن مشخص نيست

مجوز مجلس براي فروش بخشــي از امالك
دولت درســال آينده درحالي صادر شده كه
امســال هم قرار بود 50هزار ميليارد تومان از
امالك و اموال مازاد دولتي واگذار شود .طبق
اليحه بودجه سال 99دســتگاههاي اجرايي
مكلف بودند؛ اطالعات ساختمانها ،فضاهاي
اداري ،غيراداري و ســاير اموال و داراييهاي
غيرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههاي
اجرايي (سادا) تكميل كنند و اگر سازماني اين
اطالعات را ارائه نميكرد بايد از تخصيص اعتبار
براي طرحهاي تعميرات اساسي و ماشينآالت
و تجهيزات محروم ميشــد اما با وجود چنين
مصوباتي ،اطالعاتي وجود ندارد كه نشان دهد
چه ميزان از امالك و داراييهاي دولت به بخش
خصوصي واگذار شده است.
شهريور امسال فاطمه وظيفه دادگر ،مديركل
اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت اقتصاد گفت:
مطابق قانون توانستهايم هزار ملك را به ارزش
بــرآوردي 6600ميليارد تومان شناســايي و
فروش آن را مصوب كنيــم .او اما بهطور واضح
نگفت آيا اين امالك فروخته شده است يا خير؟
اما تأكيد كرد :قريب به يقين هيچكدام از اين
امالك استفاده نميشــده و مازاد مطلق بوده
است .سالهاي سال متروكه بوده و پرت مانده
است .اين امالك با ارزش نيستند و مثال ۵۰سال
است كه بالاستفاده مانده كه شامل مدارس و
خانههاي بهداشت متروكه و نظاير آن است.

مجلس در قالب بودجه  1400مجوز عرضه امالک دولت را در بورس صادر كرد.

دستگاههاي اجرايي(ســادا) تمام دستگاهها
موظف شدند تا امالك مازاد بر نيازشان مانند
ســاختمانها و فضاهاي اداري و غيراداري را
در اين سامانه ثبت كنند .ثبت نكردن اطالعات
در اين سامانه بهمعناي آن است كه اين اموال
مازاد بر نياز است و وزارت اقتصاد مجاز است اين
اموال را بفروشد .پساز گذشت 5سال ،تازهترين
گزارش وزارت اقتصاد نشان ميدهد تا مردادماه
امسال ۴۴۲هزار ملك دولتي در سامانه جامع
اطالعات دســتگاههاي اجرايي ثبت شــده و
۶۳۴ملك مازاد دولتي شناســايي شده است.
فرهاد دژپســند ،وزير اقتصاد ابتداي امســال
گفته بود ارزش اين امالك 7000هزار ميليارد

چرا فروش امالك دولت مهم است؟

تومان اســت(معادل 280ميليارد دالر) با اين
حال با توجه به آنكه ارزش امالك و داراييها در
2سال گذشته تحتتأثير تورم با رشد فزايندهاي
مواجه شده ،احتماال حاال از ارزشي تا چند برابر
قبل برخوردار است .بهگفته دژپسند 20درصد
از كل امالك مازاد دولتي يعني رقمي معادل
1400هزار ميليارد تومــان آن قابل واگذاري
است و اگر اين داراييها در چرخه اقتصاد قرار
گيرد ،باعث رونق ميشود .سخنان وزير اقتصاد
بهمعناي اين اســت كه دولت ميتواند بدون
احساب تجديد ارزيابي اين داراييها ،با فروش
اين منابع دســتكم 60ميليــارد دالر درآمد
بهدست بياورد.

ي و افزايش بهرهوري مهم نيست ،بلكه فروش اين امالك
فروش امالك دولتي فقط از جنبه كوچكساز 
هم از جنبه تأثير بر بازار مسكن و هم از جنبه آثار آن بر حوزه اقتصاد كالن داراي اهميت است .بهگفته
اقتصاددانان فروش اين اموال كه بســياري از آنها متروكه و بالاستفادهاند ميتواند به جبران كسري
بودجه ،كه خود عامل اصلي تورم است كمك كند .احسان خاندوزي ،نايبرئيس كميسيون اقتصادي
مجلس2 ،هفته پيش در يادداشتي انتقادي نوشت :ارزش كل امالك ،مستغالت و ساير داراييهاي در
اختيار دولت بهويژه پس از جهش قيمت داراييها در سال ۱۳۹۹فراتر از تصور است .يعني ما با يك دولت
مالدار اما فقير روبهرو هستيم .بهگفته او دولتي كه گاه براي ۳۰هزار ميليارد تومان افزايش يارانه در طول
سال درميماند اگر نيمدرصد به بازده داراييهايش اضافه كند چند برابر اين رقم را بهدست خواهد آورد.
هماكنون با وجود اينكه از عبارت مولدسازي اموال مازاد دولت استفاده ميشود با اين حال هيچ قاعدهاي
براي بهرهور كردن داراييهاي حاكميتي وجود ندارد و هيچ نهادي هم مسئوليت راهبري آن را برعهده
نمیگیرد .وحيد شقاقي شهري ،اقتصاددان هم با تأكيد بر اينكه يكي از راههاي اصلي جبران كسري
بودجه ،مولدسازي داراييهاي دولت است ،گفت :يكي از مهمترين مزايای مولدسازي داراييهاي دولت
اين است كه ديگر از خلق نقدينگي و چاپ پول خبري نخواهد بود و بهنوعي كمهزينهترين راهي است
كه دولت ميتواند كسري بودجه خود را جبران كند.
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درآمد اســفند و شب عيد براي
بازار
بسياري از كســبه با درآمد كل
ســال برابري ميكند؛ اين يك
قانون نانوشته ،اما ثابت شده است .هرقدر هم گراني
باشــد و كاهش قدرت خريد ،باز هم روياپردازي
كودكان با كفش و لباس عيــد ،پدر و مادرها را به
بازارها ميكشاند و مراكز خريد را شلوغتر ميكند.
شــلوغترين مغازهها در ايام نزديــك به عيد هم
همين لباس فروشيها و كفش فروشيها هستند
كه براي خودشان يك قانون جداگانه دارند :مردم
براي خودشان هم خريد نكنند براي بچه هايشان
خريد ميكنند .كرونا اما عيد پارسال همه حساب
و كتابها و قوانين نوشته و نانوشته كار و كاسبيها
را به هم ريخت .براي 90درصد اصناف از بازار شب
عيد پارســال چيزي جز ضرر و زيان و چكهاي
برگشتي باقي نماند .حاال بعد از يك ساله شدن اين
مهمان ناخوانده و ماندگار شدن آن ،كسبه دوباره
چشم اميد به رونق دارند ،اما زمزمههاي تعطيلي
بازار آنها را نگران كرده كه نكند داســتان پارسال
دوباره تكرار شود.
شلوغي بازارها بيشتر براي تفريح است

اسفند رســيده و هنوز جنب و جوشي كه هرسال
در اينماه ديده ميشد در بازارها ديده نميشود.
مغازههاي كفش فروشي به نسبت خلوتند و كمتر
از نيمي از كســاني كه ويترين را تماشا ميكنند
پايشان به داخل مغازه باز ميشود .بسياري از مردم
را ادامه شيوع بيماري و محدوديتهاي رفتوآمد
از شــوق خريد كردن انداخته اما اين تنها عامل
نيســت .مغازه دارها معتقدند وضعيت اقتصادي
نامناسب بيشتر اقشار ،باعث شــده شور و شوق
ديگر ســالها در مردم ديده نشود و بازار رونق هر
ساله را نداشته باشــد .آنها ميگويند مردم بيشتر
براي وقت گذراني و پاســاژگردي به مراكز خريد
مراجعه ميكنند و به جاي اينكه خريد كنند فقط
قيمت ميپرسند.
كفش عيد حداقل 700هزار تومان

مغازه دارها ميگويند خيليها قيمت ميپرسند
و ميروند .اما آنها كه ميمانند با چه قيمتهايي

مواجه ميشــوند؟ نگاهي به ويترين چند مغازه
كفش فروشــي نشــان ميدهد كمترين قيمت
براي يك كفش مردانه هماكنون 300هزار تومان
و اين قيمــت حتي براي كفشهــاي معمولي تا
باالي يك ميليون تومان باال مــيرود .در بخش
كفشهاي زنانه هم قيمت از اين پايينتر نيست
و يك جفت كفش زنانه با طرح معمولي وكيفيت
متوسط را كمتر از 200هزار تومان نميتوان خريد.
فروشگاههاي كفش بچگانه مثل هميشه شلوغتر از
ديگر كفش فروشيهاست.
اينجا هم قيمتها همان است .كمترين برچسب
قيمت در ويتريــن يك كفش فروشــي بچگانه
150هــزار تومــان اســت و قيمتهايــي مثل
600هزار تومان هم ديده ميشــود .نكتهاي كه
در اين مغازهها به چشم ميخورد گرايش بيشتر
به خريد كفشهاي ورزشــي به جاي كفشهاي
مجلسي اســت .دوام بيشــتر ،كاربرديتر و البته
به روزتر بــودن اين كفشها باعث شــده با اينكه
قيمت نسبتا باالتري از انواع مجلسي دارند ،تقاضا
براي خريدشان بيشتر باشد .قيمت متوسط يك
كفش اسپرت بچگانه در مغازهها امسال 250هزار
تومان اســت .خريد كفش براي يك خانواده سه
نفره حداقــل در حدود 700هــزار تومان هزينه
برميدارد ،هزينهاي كه با توجــه به قيمت ديگر
اقالم اساسي و واجب تر ،كمتر خانوادهاي قادر به
پرداخت آن است.
ترس و احتياط فروشندهها براي خريد جنس

گراني جنس قدرت خريد مغازه داران را هم كاهش
داده اســت .نايبرئيس اتحاديه كفش ماشيني
و پالســتيكي تهران در گفتوگو با همشــهري
ميگويد :مغازه داري كه پارســال شب عيد براي
يك مغازه معمولي 20متري 100ميليون جنس

تعطيلي نباشد شب عيد پررونق است

ميخريد ،خريد امسالش به نصف رسيده و بيش از
50ميليون تومان هزينه نميكند؛ چون از يك سو
بهدليل افزايش هزينه توليد ،قيمتها افزايش يافته
و بسياري از فعاالن بازار نقدينگي كافي براي خريد
بيشتر ندارند و از سوي ديگر نگراني از شرايط بازار
و ترس از تكرار تجربه شب عيد پارسال ،باعث شده
مغازه داران با احتياط بسيار زيادي خريد كنند تا
متضرر نشوند.
بهگفته مهــدي عبداللهــي ،هزينه توليــد و به
تبع آن قيمت كفش نســبت به ســال گذشته تا
50درصد رشد داشته و بسياري از توليدكنندگان
و فروشــندگان بهرغم ضرر و زيان ناشي از كرونا و
گراني جنس ،چه مواداوليه و چه خود كفش طي
امسال ،از بيرون نقدينگي به كسبوكارشان تزريق
كردند تا تنها بتوانند فعاليت خود را ادامه دهند.
كرونا و سال سخت صنعت كفش

صنعت كفش از توليد تا توزيع سال سخت و پر افت
و خيزي را پشت سر گذاشته است .بعد از بازار شب
عيد كه از دست رفت ،ادامه شرايط ويژه كرونايي
و تعطيلي مدارس باعث شــد آنچه توليدكننده و
فروشنده براي بازار شهريورماه تدارك ديده بودند
هم خيلي به سود نزديك نشود .در كنار اين ،گراني
دالر و وابســتگي باالي صنعت توليــد كفش به
واردات مواداوليه ،هزينههاي بيشــتري را هم به
اين صنف تحميل كرد .بهگفته دبير هيأت مديره
اتحاديه كفش ماشيني و پالستيكي تهران ،بيش از
70درصد مواداوليه توليد با واردات تامين ميشود و
اين موضوع هزينههاي توليد را بسيار باال برده است.
عليرضا جباري در گفتوگو با همشــهري درباره
ضرر و زيان صنف كفش ميگويد :در صنف كفش
2فصل عمده فروش وجود دارد؛ شب عيد و فصل
بازگشايي مدارس ،كه شب عيد خود به تنهايي با
6ماه درآمد در طول سال برابري ميكند .پارسال
اين بخش بهطور كلي از دســت رفت و نسبت به
سال 98دســتكم 40درصد افت فروش داشتند.
بهگفته او بســياري از فعاالن ایــن صنف در حال
ورشكســتگي هســتند و به ســختي حفظ آبرو
ميكنند.

با وجود كم رونقي بازار كفش طي يك سال گذشته ،ديماه و بهمنماه فروشندگان ماههاي خوبي را گذراندند.
سرماي هوا باعث شد بازار كفش در اين دوماه رونق خوبي پيدا كند و كسبه به ماههاي پيش رو اميدوار شوند.
اما حاال كه بازار از ركود درآمده دوباره حرف از تعطيلي به ميان آمده است .دبير هيأت مديره اتحاديه كفش
ماشيني تهران در اين زمينه ميگويد :بعد از 8-9ماه كه اصناف تقريبا با چراغ نيمه خاموش حركت كردند،
در دوماه اخير نقاط روشني در بازار ديده شد و فروش ما در دي و بهمن خوب بود ولي زمزمهها درباره احتمال
تعطيلي بازار از 15اسفندماه دوباره باعث نگراني اصناف شده است .بهگفته جباري ،اين شايعات عمال از اواخر
بهمن بازار را با افت شديد مواجه كرد و مغازه دارها براي خريد شب عيد مردد شدهاند .اين فعال صنفي معتقد
است اگر اين شايعات به حقيقت نپيوندد و بازار براي عيد باز باشد ،اين اميدواري وجود دارد كه اصناف بتوانند
فروش خوبي در شب عيد داشته باشند و دستكم بخشي از بدهيهاي خود را جبران كنند.
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تأكيد بر مقاوم 
سازي
خانههاي سيسخت

اشتغالزايي  2هزار نفري در روستاي عطاآباد

معاون اول رئيسجمهوري در سفر به گلستان و روستاي عطاآباد بر تامين تسهيالت مورد نياز روستاييان و ايجاد ناحيه صنعتي توليد مبل در اين
منطقه تأكيد كرد
ستاره حجتي

خبرنگار

كمتر از 10سال قبل عطاآباد روستايي
روستا
مانند ديگر روســتاها بــود .اصليترين
مشكل عطاآباد هم بيكاري فزاينده بود و
بهگفته اهالي ،اعتياد شــرايطي كه مهاجرت از روستا،
دوري از خانواده و خالي شدن منطقه از نيروي جوان را
رقم زد .عطاآباديها اما چشمانتظار دولت نماندند .يكي
از اهالي پيشگام شد و كارگاه مبلسازي در روستا افتتاح
كرد و فعاليت جوانان روستا در كارگاههاي مبلسازي
يافتآباد تهران هم شــد نقطه قوت ماجــرا تا به خانه
برگردند و با رونق دادن كارگاه و تبديل آن به شــهرك
خصوصي توليد مبل ،زندگي دوباره كنار خانوادههايشان
را هم رقم بزنند .حاال اين منطقه بهعنوان تجربه موفق
توسعه روستايي الگوي ديگر روستاها شده است و طرح

جمعيت  ۵هزار نفر حتي يك بيــكار ندارد و بهگونهاي
تدبير و طراحي شده كه حتي از مناطق ديگر براي كار
به اين روســتا ميآيند .گزارشهاي ارائه شده گوياي
اين حقيقت اســت كه مردم اين روســتا از فرصتها
و ظرفيتهاي موجــود بهترين اســتفاده را كردهاند؛
بهگونهاي كه حتي يك نفر در اين روستا بيكار نيست.
وي از استاندار گلستان و معاون توسعه روستايي و مناطق
محروم خواســت تســهيالت مورد نياز مردم روستاي
عطاآباد را فراهم و براي ايجاد ناحيه صنعتي توليد مبل
اقدام كنند .جهانگيري معتقد است همه ميتوانند مانند
مردم روســتاي عطاآباد همت كننــد و از فرصتهاي
موجود براي اشتغالزايي بهره ببرند تا هيچكس بيكار
نباشد و دولت نيز از اين مسير حمايت خواهد كرد .معاون
اول رئيسجمهوري ادامه داد :در جلســات آسيبهاي
اجتماعي از مقام معظم رهبري درخواست كردم اجازه
دهند 1/5ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه ملي براي

هادياش هم ديروز با حضور معاون اول رئيسجمهور
افتتاح شــد .آوازه اين روســتا و فعاليتهايش تا جايي
رسيده كه ديروز و امروز را ميزبان «اسحاق جهانگيري»
معاون اول رئيسجمهوري شد و حاال اين منطقه را نه به
تحقق آرزويش يعني ساخت نخستين شهرك مبلسازي
كامال خصوصــي بلكه فراتر از آن رســانده؛ تصويري از
تبديل شدن به ناحيه صنعتي مبل كشور كه روز گذشته
پيش چشم اهالي قرار گرفت.
تأمين تسهيالت مورد نياز مردم عطاآباد

روز گذشته (شنبه 9اسفند) اســحاق جهانگيري پس
از ورود به گلستان از كارگاهها و نمايشگاههاي مبلمان
روستا بازديد و دستور تبديل عطاآباد به ناحيه صنعتي
توليد مبل را صــادر كرد .جهانگيــري در جمع اهالي
عطاآباد اين روستا را الگويي براي روستاهاي كشور در
امر اشتغالزايي عنوان كرد و گفت :روستاي عطاآباد با

سيده زهرا عباسي

خبرنگار

اشتغالزايي در روستاها برداشت شود كه خوشبختانه
ايشان موافقت كردند و اين منابع با نرخ سود پايين در
اختيار روســتاييان قرار ميگيرد .با حضور معاون اول
رئيسجمهوري طرح هادي روستاي عطاآباد با مساحت
 ۴۷۵۰۰مترمربع زيرســازي و آســفالت ۳۰۰۰ ،متر
جدولگذاري ۱۵۰۰ ،متر جابهجايي شبكه برق و ۲۷۰۰
متر پيادهروســازي بهعنوان يكــي از طرحهاي بزرگ
عمراني روستاها در كل كشور افتتاح شد.
بخشــدار مركزي آققال هم يكي از ظرفيتهاي مهم
شهرســتان را فعاليت كارگاههاي مبلسازي روستاي

عطاآباد در بخش مركزي دانست و به همشهري گفت:
اين موفقيت ميتواند به بســياري از روســتاها تسري
پيدا كند.
اســماعيل آرخي ،بــا بيــان اينكه روســتاي عطاآباد
نمونــه بــارزي در اجــراي طــرح كارآفرينــي و
ايجــاد اشــتغال اســت ،افــزود :براســاس آمارهــا
110كارگاه مبلســازي و در مجمــوع 230كارگاه،
نمايشگاه و فروشــگاه مبل با اشــتغالزايي 2هزار نفر
بهصورت مستقيم و غيرمســتقيم در روستاي عطاآباد
فعاليت ميكنند.

تجميع خطرناك تانكرها در پيرانشهر

2هفته از تجميع خطرناك تانكرهاي حامل بنزين به مقصد اربيل عراق در گمرك تمرچين و شهر پيرانشهر ميگذرد اما معطلي براي تعيين تكليف ادامه دارد
مريم سرخوش

خبرنگار

تانكرهاي حامل بنزين متوقف شــده در مــرز تمرچين و
گزارش خيابانهاي پيرانشــهر دو هفته است كه معطل صدور يك
مجوز ورود از سوي مقامات اربيل عراق ماندهاند .كاميونهايي
كه اكنون بهنگراني مردم منطقه تبديل شدهاند زيرا ممكن است با هر اتفاق
ناخواســتهاي ،خســارتهاي غيرقابل جبراني به بارآيد .مرز تمرچين در
پيرانشــهر از مرزهاي مهم ايران و تنها مرز رسمي آذربايجان غربي با عراق
است .با وجود اينكه پيرانشهر همواره زير چر خ تانكرهاي حامل مواد سوختي
بوده اما تاكنون سابقه نداشته اين حجم از تانكرها در پاركينگ مرزي و داخل
شهر صف بكشند .مردم و رسانههاي محلي از تجميع بيش از 2هزار تانكر خبر
ميدهند ،نماينده پيرانشهر و سردشت اين تعداد را بيش از هزار تانكر اعالم
ميكند اما مســئوالن تعدادشــان را كمتر ميدانند و تأكيدشــان همان
245تانكري است كه شايد شرايط عبورشان از مرز باشماق مريوان فراهم
شود .هرچند كه مسئوالن استان كردستان هم تاكنون عبور اين تانكرها از
مريوان را تأييد نكردهاند .وضعيت تانكرها و كشندههايي كه در داخل شهر
پارك شدهاند مشخص نيست و مردم نگران تكرار حادثهاي مشابه منطقه
مرزي دوغارون هســتند كــه انفجار يكي از ماشــينهاي حامــل گاز به
كاميونهاي ديگر ســرايت و انفجار مهيبي را رقم زد .هرچند كه با تأكيد
محمدمهدي شهرياري ،اســتاندار آذربايجانغربي از جمعه گذشته تالش
دستگاههاي متولي ازجمله گمرك ،فرمانداري پيرانشهر ،مديريت بحران،
راهداري و مرزباني براي رفع مشــكل و اتخاذ تدابير الزم براي پيشگيري از
حوادث احتمالي با جديت بيشتري لحاظ ميشود.
وضع نگرانكننده شهر

يكي از شهروندان پيرانشــهري ميگويد :چندي پيش با توجه به شيوع
گسترده كرونا مردم درخواست بسته شــدن مرز تمرچين را داشتند اما
قرار نبود مشكل ديگري در شهر ايجاد شــود .در خانه را كه باز ميكنيم
تانكرهاي بزرگ حامل بنزين روبهرويمان سبز ميشوند .با توجه به سرماي
شديدي كه در منطقه وجود دارد ،ميتواند هر اتفاقي رخ بدهد .حاال هم
كه يك تصميم عجيبتر گرفتهاند ،فرمانداري پيرانشهر به همه رانندگاني
كه خودروهايشان را در محوطه پاركينگ گذاشــتهاند اعالم كرده كه تا
تعيين وضعيت بايد از منطقه خارج شــوند .تنها جايي كه آنها ميتوانند
ماشينهايشان را پارك كنند همين خيابانهاي شهر است .عالوه بر اين
بسياري از كشندهها هم داخل كوچهها رها شدهاند كه ممكن است نشتي
هم داشته باشند .با توجه به اينكه چهارشنبهسوري نزديك است ،بچهها
بيخبر از خطرات اين كشــندهها اقدام به ترقهبازي ميكنند و هر لحظه
ممكن است فاجعهاي رخ بدهد .يكي ازساكنان پيرانشهر هم عنوان ميكند:
برخي رانندگان غيربومي پس از چند روز معطلي ،ماشينهايشان را اينجا
رها كرده و به شهرهايشان برگشتهاند .اهالي شــهر به نماينده مجلس و
فرمانداري نامه نوشتهاند اما هنوز هيچ خبري نشده است.
15روز بالتكليفي

عراقيها از دريافت محموله امتناع ميكنند

نماينده سردشــت و پيرانشــهر در مجلس هم در اينباره اظهار ميكند:
بهدليل اينكه هيچ اعالم قبلي از سوي كشور همســايه انجام نشده بود،
تانكرها نتوانســتند به موقع از مرز عبور كنند و با ورود ماشينهاي جديد
شاهد تجميع تانكرهاي حامل ســوخت در پاركينگ مرزي و سطح شهر
هستيم .كمال حسينپور ،ميافزايد :پيگيريهاي الزم در اين زمينه انجام
شده و هيچ مشكلي هم از سوي ما وجود ندارد اما عراقيها ادعا ميكنند كه
بنزين صادراتي ما كيفيت مورد تأييد را ندارند و به همين دليل از دريافت
محموله امتناع ميكنند .البته معاون سياسي استانداري ،روز جمعه به اين
منطقه سفر كرد و احتماال تا روز دوشنبه اين تانكرها از مرز باشماق مريوان
به كشور عراق وارد شوند.
امكانات آتشنشاني پيرانشهر كم است

وي با بيان اينكه اكنون باالي هزار تانكر حامل بنزين در پيرانشهر توقف
كردهاند ،یادآوری ميكند :توقف ايــن تانكرها در منطقه يك خطر بالقوه
خواهد بود كه شهر را تهديد ميكند .پيرانشهر كمترين امكانات آتشنشاني
را دارد و هر اتفاقي ميتواند شرايط غيرقابل جبراني را در منطقه رقم بزند.
در اينباره اطالعرسانيها را انجام داده و اميدواريم تا روز دوشنبه مشكل
خروج اين تانكرها نهتنها از محوطه پاركينگ گمرك كه از داخل شهر هم
برطرف شود .اين نماينده درباره توقف صادرات بنزين از گمرك تمرچين
به اربيل عراق و تأثيــر آن بر وضعيت منطقه بيان ميكند :اين شــرايط
نميتواند تأثيري در اقتصاد و معيشت مردم داشته باشد زيرا روزانه  300تا
400ماشين حامل كاالهاي غيرنفتي و ترانزيتي ازجمله مواد خوراكي ،مواد
صنعتي ،مصالح ساختماني از اين منطقه صادرات ميشود و اين گمرك
يكي از مهمترين مرزهاي زميني كشور بهشمار ميرود.

پيشبيني روزهاي باراني
  عكسها :همشهري

تهديدي براي شهر وجود ندارد

البته فرماندار پيرانشهر تجميع خطرناك تانكرهاي حامل سوخت در سطح
شهر را تأييد نميكند و ميگويد :اين عدد آن ميزان كه اعالم ميشود ،نيست.
هماكنون 245تانكر سوخت در پاركينگ گمرك تمرچين قرار دارد كه كار
گمركي 95دستگاه انجام شده بود تا وارد كشور عراق شود اما نظر به اينكه
تجار عراقي و شركتهاي ايراني درباره آناليز ســوخت به توافق نرسيدند،
مشكالتي براي ورود آنها به كشور همسايه بهوجود آمد .ماشينهايي كه در
شهر بهعنوان تانكرهاي حامل سوخت عنوان ميشوند عمدتا حاوي گازوئيل،
مواد پتروشيمي و مشتقات نفتي هستند كه تردد آنها برقرار است و توقف
كوتاهي دارند .علي ترابي ،دربــاره تأكيد به رانندگان براي تخليه پاركينگ
گمرك تمرچين هم بيان ميكند :اينطور نيســت كه دســتوري مبني بر
تخليه پاركينگ صادر شده باشــد بلكه در جلسهاي به شركتها اعالم شد
كه وضعيت تانكرها تعيين تكليف شــود و كارهاي استانداردسازي ارسال
محولهها را انجام دهند .عالوه بر آن رانندگان هم بهدليل فاصله زياد تمايلي به
تغيير مسير و تردد از طريق مرز باشماق نداشتند و مايل بودند به سمت مبدا
بارگيري (بندرعباس و بوشهر) مرجوع شوند .دستور تعيينتكليف براي آنها
به اين مفهوم نيست كه به داخل شهر وارد شوند بلكه تا روشن شدن وضعيت
در تيرپارك مستقر خواهند بود .ترابي با بيان اينكه پيرانشهر يك شهر مرزي
براي تردد انواع ماشــينهاي حامل مواد سوختي است ،اظهار ميكند :من
بهعنوان نماينده دولت در اين منطقه حضــور دارم و بازديد ميداني هم از
وضعيت گمرك تمرچين داشتهام .هماكنون هيچ تهديدي براي شهر وجود
ندارد و تالش ميكنيم كه تجميع تانكرها به سرعت برطرف شود.

عبوركاميونها از مرز باشماقتأييدنشد

مكث

يكي از تانكرداران حاضر در منطقه مــرزي تمرچين هم با گاليه از اينكه
15روز از بالتكليفيشان ميگذرد و هيچ اقدامي براي رفع مشكل نشده
است ،بيان ميكند :وزارت نفت كردستان عراق هر روز يك بهانه ميتراشد و
تحويل بنزين را به تعويق مياندازد .جمعه و شنبه هم كه تعطيل رسمي بود
و بايد منتظر تعيين تكليف شرايط طي امروز و فردا باشيم .وي ميافزايد:
تانكرها را در پاركينگ و محوطه بيروني گمــرك پارك كردهايم و برخي
هم كه اطالعي از وضعيت نداشتند پس از رسيدن به اين منطقه مجبور به
پارك ماشينهايشان در داخل شهر شدهاند .اهالي شهر نسبت به اين اقدام
رانندگان اعتراض دارند اما كاري از دست ما برنميآيد و شرايطي هم براي
برگشت نداريم .اگر طرف عراقي از قبل اين وضعيت را اعالم كرده بود چنين

مشكلي پيش نميآمد .ناگهان ممنوعيت گذاشتند و اين مشكل بهوجود
آمد .براي عبور از مرز باشــماق هم جواب نهايي نگرفتهايم و نميتوانيم
خودسرانه تغيير مســير دهيم .خيلي از همكاران من خوشبين هستند
كه حداقل رايزنيهاي دولت ايران با عراقيها در اربيل به نتيجه برســد و
ماشينهايي كه در منطقه حضور دارند ،بتوانند عبور كنند.

مديركل مديريت بحران كهگيلويــه و بويراحمد از بنياد
پیگیری مســكن انقالب اســامي و همچنين مردم خواست در
بازسازي خانهها به مقاومسازي توجه ويژه داشته باشند.
وحيد محمديتبار ،با اشاره به پايان امدادرساني اضطراري به زلزلهزدگان،
توزيع بيش از 4هزار چــادر و بيش از 7تن نايلون ،پتــو ،موكت و هيتر و
همچنين آغاز اسكان موقت به همشهري ميگويد« :سيسخت يك شهر
زلزلهخيز است و ما دو سال پيش هم تجربه زلزله باالي 5ريشتر را داشتيم.
به همين دليل درخواستمان از مردم و دستاندركاران بازسازي اين است
كه به آييننامه ( 2800آييننامه ايمني ساختمانها در مقابل زلزله) پايبند
باشند تا در زلزلههاي بعدي شاهد اين حجم از خسارت نباشيم».
او همچنين درباره ايجاد شهرك كانكسي تا پايان بازسازيها هم توضيح
ميدهد« :پرداخت وام بالعوض براي اجاره يك منزل مســكوني تا پايان
بازسازي آغاز شده است و مردم هم استقبال خوبي از آن کردهاند .با توجه
به صحبتهاي مطرح شده در رسانهها ،استاندار دستور داد يك اردوگاه
كانكسي نيز در شهر آماده شود تا افرادي
كه تمايل دارند در دوره انتظار بازسازي،
در اين اردوگاه اسكان يابند».
محمديتبار البته تأكيد ميكند مردم
چندان از كانكس اســتقبال نكردهاند و
بيشتر تمايلشان دريافت وام بالعوض
است ،اما به هر حال اين گزينه نيز براي
زلزلهزدگاني كه خانهشــان صددرصد
تخريب شده ،مطرح و طبيعي است كه
بعد از مهلت اسكان موقت و ساخت خانهها ،كانكسها پس گرفته ميشود.
مديركل مديريــت بحران كهگيلويــه و بويراحمد در بخــش ديگري از
صحبتهاي خود با اشاره به شــكلگيري يك كميته بهداشت و درمان
در سيسخت توضيح ميدهد« :يكي از وظايف اين كميته در ابتدا درمان
آسيبديدگان بود كه خوشبختانه با عملكرد خوب آن ،هيچ مورد فوتي
در زلزله نداشتيم .كميته بعد از درمان آســيبديدگان زلزله با محوريت
جلوگيري از شيوع كرونا در ميان زلزلهزدگان فعاليت ميكند» .محمديتبار
توزيع پكهاي بهداشتي ،جلوگيري از تجمع و همچنين توزيع خانه به خانه
چادر در روزهاي اول را با توجه به دستور كار كميته ،براي جلوگيري از شيوع
كرونا ميداند و ميافزايد« :در زلزله يك نفر فوتي نداشتيم ،اما سهلانگاري
در رعايت پروتكلهاي بهداشتي ممكن است موجب گسترش كرونا شود».
به گزارش گروه ايرانشهر ،استاندار كهگيلويه و بويراحمد پيش از اين گفته
بود كه با استفاده از كانكسهايي كه به همت ستاد اجرايي فرمان امام (ره)
وارد استان شده است ،كمپ يا شهرك كانكسي ايجاد خواهد شد .بهگفته
حسين كالنتري اين كمپ براي اسكان موقت زلزلهزدگان سيسخت و ارائه
خدمات بهتر به آنها ايجاد خواهد شد .طبق ارزيابيهاي صورت گرفته در
شهر زلزلهزده سيسخت 682واحد احداثي و 1600واحد تعميري است.
ارزيابي خسارت واحدهاي روستايي ادامه دارد.

علي مصطفوي ،معاون استاندار آذربايجانغربي از رايزنيهاي سركنسول ايران در اربيل با طرفهاي عراقي براي حل مشكل
تانكرهاي سوخت دپوشده در مرز تمرچين خبر ميدهد و ميگويد :بهتر است تجار و صادركنندگان مواد سوختي تا اطالع ثانوي
نسبت به صادرات مواد سوختي از مرز تمرچين اقدام نكنند .از سوي ديگر درحاليكه مصطفوي از حل شدن مشكل تانكرهاي
حامل مواد سوختي دپو شده در مرز تمرچين پيرانشهر و عبور آنها از طريق مرز باشماق مريوان به خاك عراق خبر ميدهد اما
معاون اقتصادي استاندار كردستان اين خبر را تأييد نميكند و ميگويد :باشماق ظرفيت خروج تانكرهاي دپو شده در مرز تمرچين
را ندارد .خالد جعفري ،با بيان اينكه براي تردد تانكرهاي مرز تمرچين ،هيچ هماهنگيای صورت نگرفته است ،عنوان ميكند:
خروجي مرز تمرچين و باشماق متفاوت است و در زمينه خروج تانكرهاي سوختي ،براي هر استان ظرفيتي تعريف شده كه اين
ظرفيت براي باشماق ميانگين ۱۷۰تانكر است .قبال هم اعالم كرديم كه ظرفيت افزايش اين تعداد را نداشته و برنامهاي هم در اين
رابطه نداريم مگر اينكه زيرساختها مهيا و طرح ساماندهي باشماق انجام شود.

موزهاي متفاوت در تبريز

بزرگترين موزه معاصر كشور با نمايش آثار استاد احد حسيني تا پايان سال افتتاح ميشود
سيدمرتضي احمدپور
تبريز  -خبرنگار

براي نسل ميانسال و كودكان ديروز
میراث تبريــز و آذربايجان مجســمههاي
ميراحد حســيني بخشــي از هويت
دوران كودكيشان است .بيشتر كودكان تبريزي در
دهههاي گذشته شناخت خود از جهان ،فقر و مبارزه
با استبداد در سطح بينالملل را در آثار مجسمهساز
برجســته تبريزي يافتند .آنها امروز معتقدند ،مكان
نگهداري اين آثــار زيرزمين نمور مــوزه آذربايجان
نيســت .حاال قرار اســت اين آثــار ،مجموعهاي در
بزرگترين موزه معاصر كشور در تبريز باشند .بر اين

اســاس شــهرداري تبريز اقدام به تجهيز نگارخانه
حيدربابا بهعنوان بزرگترين موزه معاصر كشور كرد
كه قرار است تا پايان سال افتتاح شود.
آثاري براي معرفي تمدن آذربايجان

نزديكي سبك كارهاي حســيني به مجسمهسازي
ايتاليايي و دقت و ظرافت اين آثار در نهايت مسئوالن
شــهري را مجاب كرد تا مجســمههاي اين هنرمند
سالخورده را كه اكنون در آســتانه  80سالگي است
در مكاني مناسب به نمايش گذارند .در مقابل استاد
جهانديده تبريزي هم قبول كرد تا مجسمههايي با
عنوان فولكلور آذربايجان بســازد تا آثارش اين بار به
معرفي فرهنگ و تمدن آذربايجان بپردازد.

استاد حسيني خود در اينباره به همشهري ميگويد:
نخســتين مجســمههایي كه براي موزه آذربايجان
ساخته بودم براي آگاهي انسانها بود .مجسمههاي
مدرن براي نشان دادن زيباييهاي زندگي و در نهايت
شــاد كردن مردم است .به فكرم رســيد بهترين كار
در اين حوزه ســاخت فولكلورهاي آذربايجان است
تا گفتههاي مردم را بهخودشــان نشان دهم .سبك
اين كارها كالسيك رئال است و به همين سبب زمان
زيادي براي ساخت آنها الزم خواهد بود .يكباره ديدم
اين كار را شروع كردهام و دوست دارم مردم را با اين
آثار شاد كنم.
راه دسترسي به موزه فراهم است

رئيس ســازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري
شــهرداري تبريز هــم در اين زمينه به همشــهري
ميگويد :اين ســازمان بهعنوان پيمانكار ،مســئول
اجراي بزرگترين موزه معاصر كشــور اســت .تقريبا
مراحل اجرايي كار به اتمام رسيده و در حال تحويل

پيشبينيهاي هواشناسي نشان ميدهد از امروز (يكشنبه
آب وهوا 10اسفند) با ورود سامانه بارشي جديد از جنوب غرب به
كشور شاهد بارندگي در برخي استانها خواهيم بود.
كارشناس سازمان هواشناسي با اعالم اين خبر به همشهري ميگويد« :روز
گذشته در اغلب مناطق كشــور جز كهگيلويهو بويراحمد و چهارمحا ل و
بختياري جوي آرام حاكم بود ،اما از امشب با ورود سامانه بارشي از جنوب
غرب در خوزستان ،لرستان ،كهگيلويه
و بويراحمد ،چهارمحــال و بختياري و
ايالم رگبار و وزش باد شديد پيشبيني
ميشود».
اميرحسين نقشــينه با بيان اينكه موج
بارشها از فردا (دوشــنبه) به اصفهان،
يزد و شمال كرمان كشــيده ميشود،
ميافزايد« :از اواخر وقت دوشنبه جنوب
خراسانرضوي و بخشي از خراســانجنوبي هم درگير بارشهاي جديد
ميشود و با شمالي شدن جريانها روي درياي خزر براي سواحل شمال
كشور كاهش دما ،مواج شدن درياي خزر و بارندگي در سواحل شمالي رخ
پيشبيني شده است» .او با اشاره به بارشهاي پراكنده در شمال غرب كشور
و بارش بيشتر در زاگرس مركزي ،شرق خوزستان ،غرب فارس ،چهارمحال
و بختياري و كهگيلويهو بويراحمد توضيح ميدهد« :روز سهشنبه با گذر
موجي از نوار شمالي ابتدا شمال غرب و سواحل غربي خزر و سپس ارتفاعات
البرز مركزي ،شرق و شمال شرق كشور هم درگير ميشوند و در استانهاي
مركزي ،همدان ،قم و كرمان شاهد بارش پراكنده خواهيم بود .اين بارشها
روز چهارشنبه در شمال غرب ،شرق و سواحل خزر تداوم دارد» .بهگفته
نقشينه تا اواسط هفته روند تدريجي افزايش دما جز سواحل شمال و شمال
غرب در كشور اتفاق ميافتد و در نيمه شرقي شاهد افزايش 7تا 10درجهاي
دما خواهيم بود .كارشناس سازمان هواشناسي همچنين درباره وضع آب و
هوا در تهران ميگويد« :آسمان تهران تا دوشنبه صاف تا كمي ابري است و
دوشنبه نيمه ابري ميشود .همچنين دماي هوا تا چهارشنبه روند افزايش
تدريجي را خواهد داشــت و فقط روز سهشــنبه در ارتفاعات بارشهاي
پراكنده را داريم .امروز و فردا براي تهران غبار صبحگاهي پيشبيني شده
است و با افزايش تدريجي دما از حجم آاليندگي كاسته ميشود».

پروژه به شهرداري منطقه هستيم .بابك شريفي ادامه
ميدهد :اين پروژه با 80ميليارد ريــال هزينه در ۲
طبقه طراحي شده كه در ساخت آن بر مسائل حرفهاي
منطبق با كاربري موزه تأكيد خاصي شده است .وي
درباره مشكالت دسترسي عمومي به اين مكان بيان
ميكند :با توجه به مرمت اطراف مقبرهالشــعرا ،راه
دسترسي مناسب ايجاد شده و امكان بازديد عمومي

در سال آتي مهيا ميشود .ايرج شهين باهر ،شهردار
تبريز هم با بيان اينكه افتخار ميكنيم چنين مجموعه
عظيمي را در اختيار اســتاد حســيني قرار دادهايم،
می گوید :مديريت شهري براي حمايت از هنرمندان
اهتمام ويژهاي دارد .بر اين اساس بخشي از آثار استاد
احد حســيني كه در موزه آذربايجان قرار داشت به
نگارخانه حيدربابا انتقال داده شد.
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پيوستن حاشيهها و سكونتگاههاي غيررسمي به تهران ،هزينههاي پايتخت را بدون كسب عوارض از آنها افزايش داده است

محدوده يا حريم

فشار حاشيهها بر متن شهر

پيامدهاي غفلت از
موتورسيكلتهاي رسوبي
محمدجواد اميري

عضو هيأت علمي دانشگاه تهران

عكس :مهرداد تبريزي

محمد سرابي
خبرنگار

حاشيهنشينها اميدوار به
گزارش شهرنشيني هستند .اميدوار
به اينكه خانههاي آنها زماني
«سنددار» شود و هم قيمتش بيشتر شود
و هم بتــوان آن را مانند ديگــر خانهها
محسوب كرد .واســطهها كه زمينهاي
قولنامهاي را به آنها ميفروشــند ،وعده
ميدهند كه باالخره بعد از چندسال دولت
و شــهرداري براي اين زمينها هم سند
صادر خواهد كرد .اما پيوستن حاشيهها به
شــهرهاي بزرگي مثــل تهــران ،خود
داستانها و البته مشكالت فراواني را در
پي دارد .جمعيتي كه به شــهر تحميل
ميشود از يكطرف و دشواريهاي تامين
ســرانههاي خدماتي و نيازهاي گوناگون
بهداشتي و درماني ،آموزشي و ...از طرف
ديگر ،شايد باعثشــود حاشيهنشينها
براي مدتي روزگار بهتري را سپري كنند
اما به مرور ،آنها نيز شهرنشــين شــده و
كمبودها شامل همه میشود .از چند دهه
پيش از انقالب ،سكونتگاههاي غير رسمي
اطراف پايتخت ســاخته شــدند و امواج
مهاجــرت ،آنهــا را بزرگتر كــرد .در
سال 1356حلبيآبادهاي اطراف تهران
توجه همــه را به خود جلب كــرده بود.
تحقيقاتي از ســوي دولت ،شهرداري و
ديگر نهادها در اين زمينه انجام شــد اما
پيش از اينكه راهي براي رفع اين مشكل
پيدا شود ،انقالب اسالمي رخ داد.
مهاجرت به تهران در سراســر سالهاي
دهــه 60ادامه داشــت .بعد از گذشــت
چندسال حاشيههاي شــهر آنقدر رشد

كرد كه طرحهاي توسعه شهري قابل اجرا
نبودند .اراضي كشاورزي و باير جنوب و
غرب تهران بهصورت قانوني يا غيرقانوني
تصاحب شد و براي بعضي از اين زمينها
دستور صدور سند رسمي داده شد .همين
اتفاق باعث شــد حاشيهنشينان اميدوار
شــوند كه روزي براي ايــن زمينهاي
قولنامهاي ،سند دريافت ميكنند .كمتر
از يكدهه بعد و در اوايل ســالهاي 70
بعضي از ســكونتگا ههاي غير رســمي
تخريب شدند كه واكنشهايي در تهران
و مشهد به همراه داشت .در دو دهه بعد،
شهرداري و ديگر نهادها براي ساماندهي
«اقامتگاههاي غيررســمي» اقداماتي را
انجام دادنــد اما چيزي كــه زندگي در
سكونتگاههاي غير رسمي را تداوم ميدهد
اين شايعه است كه «باالخره روزي به اين
زمينها سند ميدهند».
نقشهها بزرگ نشدهاند

ميتــوان كســاني را پيدا كــرد كه ادعا
ميكنند توانســتهاند قولنامه زمين خود
را تبديل به ســند كنند .شايد اين كار در
محدوده شهر ممكن باشــد اما در حريم
قابل انجام نيست.
علــي نوذرپــور،
مشاور شــهردار
تهران در اينباره
مــيگــو يـــد :
«محدوده و حريم
تهــران همــان چيزي اســت كــه در
سال 1345در طرح جامع تهران تعيين
شــده اســت .در آن زمان يك محدوده
5ســاله و يك محدوده 25ساله مشخص
شده بود .در سال 1349اين نقشهها ابالغ

سفر شهروندان اقماري به مركز تهران ،بدون پرداخت عوارض

مكث

يكي از مهمترين آاليندههاي هوا در كالنشهرهاي كشورمان ،ذرات
معلق هستند .بررسي شاخص كيفيت هوا در روزهاي ناسالم براي
گروههاي حساس و ناسالم براي همه ،حاكي از آن است كه آالينده
شــاخص ،عموماً ذرات معلق هســتند .بنابر مطالعات موجود در
كالنشهرهاي كشور ،مهمترين عامل انتشار ذرات معلق ،بهترتيب
ناوگان ديزلي و گازوئيلسوز ،نيروگاهها و موتورسيكلتها هستند.
براساس مطالعات سياهه انتشــار تهران ،وسايل نقليه عامل انتشار
82.9درصد آاليندههاي گازي و 60.8درصد ذرات معلق هستند.
در اين ميان ،موتورســيكلتها در انتشــار 21.3درصدي گازهاي
آالينده و 10درصدي ذرات معلق سهيم هستند .طبق آمار پليس
راهور ،هماكنون حداقل 2ميليونو400هزار موتورسيكلت در تهران
تردد ميكنند .البته برخي از موتورســيكلتها نيز فاقد پالك بوده
يا داراي پالك قديمي هستند و برخي نيز از شهرستانها به تهران
آمدهاند .از اين ميان ،بيش از 90درصد موتورسيكلتهاي تهران،
كاربراتوري هستند .عمده ناوگان موتورسيكلت كشور كه تاكنون
بيش از11ميليون دستگاه از آن پالك شدهاند را موتورسيكلتهاي
كاربراتوري تشــكيل ميدهند .بنابر اعالم پليــس راهور ،حدود
9.5ميليون از كل موتورسيكلتهاي كشــور ،سني باالتر از 6سال
دارند كه طبق آييننامه قبلي ماده 8قانون هواي پاك ،فرســوده
محسوب ميشوند.
هر موتورســيكلت كاربراتوري بهطور ميانگين در هــر كيلومتر،
15.5گرم آلودگي توليد ميكند؛ درحاليكه موتورســيكلتهاي
انژكتوري حدود 2گرم در هــر كيلومتر توليــد آاليندگي دارند؛
بنابراين هر موتورسيكلت كاربراتوري ،بيش از 7برابر موتورسيكلت
انژكتوري (شــامل توليدات ســال 1396و بعد از آن در كشــور)،
آالينده و مخرب محيطزيست و سالمت انسانهاست .البته با منع
شمارهگذاري موتورسيكلتهاي كاربراتوري از ابتداي سال ،1396
موتورسيكلتهايي با سطح استاندارد آاليندگي يورو 3و يورو 4كه
بسيار مناسبتر از سطح آاليندگي موتورسيكلتهاي كاربراتوري،
آلودگي هوا و صدا توليد ميكنند ،روانه بازار شدهاند.
با وجود توقف توليد موتورسيكلت كاربراتوري ،اخيرا ً پليس راهور
اعالم كرده قصد ترخيص 837هزار دستگاه موتورسيكلت رسوبي
در پاركينگهاي تحت نظارت خــود را دارد .درواقع طبق قوانين
و مقررات موجود ،موتورســيكلتهاي داراي تخلــف راهنمايي و
رانندگي و تخلفات انتظامي با توجه به نوع تخلف ،به پاركينگهاي
تعيينشده توســط پليس راهنمايي و رانندگي اعزام ميشوند و تا
زمان پرداخت جريمه تخلفات و بدهيهــاي مربوط به پاركينگ،
امكان ترخيص آنها وجود ندارد .از ســالهاي قبل بارها از ســوي
مســئوالن شــهرداري تهران و پليس راهنمايــي و رانندگي در
مصاحبههاي مختلف ،شاهد اعالم حجم باالي موتورسيكلتهاي
انباشته شده يا رسوب شده در پاركينگها بودهايم كه بهعلت نبود
اســناد مالكيت راكب موتور و رقم باالي جريمه آن ،عمدتاً تمايلي
براي ترخيص آن وجود نداشــته و عمال هزينههاي پاركينگ اين
موتورها نيز از بودجه عمومي پرداخت ميشــد .اخيــرا ً با افزايش
قابل توجه قيمت ارز و متعاقباً قيمت انواع موتورسيكلت ،بسياري
از اين موتورســيكلتهاي رهاشده ،نســبت به قبل ارزش باالتري
پيدا كردهاند.
در آبانماه سالجاري پليس راهور با ارائه تسهيالتي مانند محاسبه
نرخ پاركينگ براساس تعرفه سال ،1394تقسيط جرايم ،بخشش
ديركرد جرايم و عدمالزام ارائه گواهينامه و بيمه شخص ثالث ،اقدام
به ترخيص گسترده موتورسيكلتهاي رسوبي در پاركينگها كرد
كه عمده آنها كاربراتوري بودهاند .دليل عمده اجراي اين طرح كه
طي مصاحبههاي مختلف توســط مســئوالن در راهور ناجا اعالم
ميشد ،كاهش زمان ترخيص موتورســيكلت ،حفظ سرمايههاي
مردم و ايجاد سرمايه اجتماعي بيشــتر براي پليس بود .اين امر با
واكنش و اعتراض شديد ســازمان حفاظت محيطزيست و برخي
فعاالن محيطزيست مواجه شد.
دوستداران محيطزيست معتقدند آزادسازي و ترخيص 837هزار
دســتگاه موتورســيكلت عمدتاً كاربراتوري و فرســوده در سطح
كالنشــهرها ،فاجعه محيطزيســتي به بار ميآورد .درواقع بنابر
مطالعات موجود و با فرض بازگشــت تمامي موتورســيكلتهاي
رسوبي و كاربراتوري ،در خوشبينانهترين حالت ،ميزان انتشار ذرات
معلق (بدون لحاظ گازهاي آالينده) در شــهرهاي كشور ،حداقل
 1120تُن در سال افزايش خواهد يافت.
هماكنون آمار معاينه فني موتورســيكلت در كشــور بسيار اندك
است؛ بنابراين واضح است موتورسيكلتهاي ترخيصشده اعم از
كاربراتوري و انژكتوري ،مورد آزمونهاي معاينه فني قرار نگرفتهاند؛
به همينخاطر پيشنهاد ميشود با حفظ حق مالكيت افراد در مورد
موتورسيكلتهاي انباشته شده در پاركينگها ،موتورسيكلتهاي
كاربراتوري با توجه به آلودگي چند برابري آنها ،اســقاط شــوند و
عايدي ناشي از اسقاط آنها شامل گواهي اسقاط و ارزش آهن و الشه
مربوطه ،تنها به مالك اصلي موتورســيكلت و پس از ارائه مدارك
رسمي مالكيت پرداخت شود .اما موتورسيكلتهاي انژكتوري ،تنها
با پيششرط قبولي در معاينه فني و پرداخت هزينههاي پاركينگ
و جرايم راهنمايي و رانندگي ،مجاز به ترخيص شوند.

طبق پژوهشهايي كه مركز مطالعات و برنامهريزي شــهر تهران انجام داده و
بهدست شوراي شهر رسانده است ،اغلب شهروندان شهرهاي اقماري تهران،
روزها به مناطق مركزي شــهر ميآيند .در اين بين ،بيترديد به شهر عوارض
تحميل ميشود كه بيشتر بهخاطر ترددهاســت .حال مديريت شهري ،براي
نگهداشت شــهر و جبران عوارض تحميلي بايد هزينهاي را پرداخت كند ،اما
عوارض پرداختي شهروندان اقماري ،به خزانه شهرداري تهران راه پيدا نميكند.
براساس اين پژوهش ،منطقه 6تهران سهم زيادتري نسبت به ديگر مناطق در
جذب مهاجران روزانه دارد .آمارهاي زير بخشي از اين پژوهش است.
56درصد جمعيت حوالي ميدان وليعصر در روزها غيربومي هستند.
بيشترين مهاجران به تهران در منطقه  ۶به فعاليت ميپردازند.
سهم جمعيت غيربومي در منطقه 6حدود 44درصد است.
سهم جمعيت غيربومي در منطقه13حدود 31درصد است.
از سال  ۹۰تا  ۹۵ساالنه ۱۰۰هزار نفر به شهر تهران مهاجرت كردهاند.
مهاجرت به شهركهاي كوچك اقماري بيشتر از تهران رخ داده كه بهدليل
قيمت مسكن بوده است.
 ۸۰درصد مهاجران به تهران از ساير استانها هستند.
11درصد مهاجران به تهران از درون استانها هستند.
9درصد مهاجران به تهران از خارج كشور هستند.

توزيع عادالنه فرصتها در همه شهرستانهاي استان تهران
لوفصل باشد
رئيس شوراي استان تهران :در نهادهاي شورايي تجربه اختالفنظر وجود دارد و بايد قانون مالك ح 

رئيس شوراي استان تهران معتقد
خبر
است در نهادهاي شورايي تجربه
اختالفنظر وجــود دارد و اينكه
لوفصل اختالفنظرها باشد.
بايد قانون مالك ح 
به گزارش همشــهري ،الهام فخاري در جلسه
شوراي استان تهران كه در شهرستان رباطكريم
برگزار شد ،گفت« :جهش عمراني در راستاي
تحقق سند مهم گام دوم انقالب ،موضوع بسيار
پراهميتي است .مســئلهاي كه رهنمودهاي
رهبري بر  7اصل اساســي اين سند براي نسل
جوان مورد توجه قرار گرفته كه خوشــبختانه
بخش زيادي از اين اصول در قالب فعاليتهاي
شهرســتان رباطكريم تجلي پيدا كرده است.
تأكيد بر دسترسي آســان به امكانات و عدالت

شهر
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موضوع مهمي اســت كه خوشبختانه در سطح
شهرســتان رباط كريم گامهاي اساسي براي
تحقق آن برداشــته شده اســت .استان تهران
متأثر از قرارگيري پايتخت و رويكردهاي كالن
بوده و اين امر باعث شده فرصتها و تهديدهاي
بسياري براي شهرستانهاي استان تهران ايجاد
شود .اميدواريم توزيع عادالنه فرصتها در همه
شهرستانهاي استان بهويژه رباطكريم محقق
شود».
او ادامه داد« :قطعا اولويت قانون بر ســليقه را
بايد مدنظر قرار دهيم و هر اقدام و قدمي بايد در
جهت تأمين منافع و خواست مردم باشد .همه
ما در نهادهاي شــورايي تجربه اختالفنظر را
داريم اما بايد قانون را مالك اين اختالفنظرها

قرار دهيم».
فخاري يادآور شــد« :با وجود گذشت دههها،
شبكه خطوط ريلي اســتان تهران(طرح جامع
حمل و نقل ريلي) از دهه ۵۰معطل مانده بود؛
اما در ســال ۹۸اين موضوع مصوب و ابالغ شد
كه قطعا با آن ميتوانيم با قوت از حقوق مردم
در سطح استان تهران دفاع كنيم .اميدواريم با
تالشمان موجب افزايش آبروي شوراها باشيم
و دوستانمان در ششمين دوره شورا ريلگذاري
كنند و ادامهدهنده مســير توســعه باشند و با
كاستن از خطاها موجب افزايش رضايتمندي
شــهروندان شــوند .همكارانم در دوره پنجم
شــورا نيز بايد تا روز و ساعت آخر با تالش خود
مثمرثمر باشند».

ســودجويان در شــهرهاي
نوظهــور حريــم تهــران به
خريداران وعــده دروغ خريد
خانه با دريافت سند تكبرگ
در آينده ميدهند
شدند .محدوده طرح جامع بعدي كه در
سال 70تعيين شد نيز در همان محدوده
قبلي قــرار ميگيــرد .در طــرح جامع
سال 1386هم محدوده همان است ولي
حريم تغييــر كرده كه البتــه تأثيري در
ساخت خانهها نميگذارد ،زيرا در حريم
حق ساختوساز ايجاد نميشود».
او ميافزايــد« :در طــرح جامــع اول،
شهرداري به محدوده 5ساله خدمات ارائه
ميداد و محدوده 25ســاله هم بهتدريج
به محدوده شــهر اضافه شــد و در ابتدا
شــهرداري اجازه ارائه خدمات در چنين
محلهايي را نداشت .ميتوان به اين شكل
هم گفت كه در اطراف شهر بهترتيب يك
محدوده خدماتي ،يك محدوده قانوني و
يك محدوده اســتحفاظي وجود داشت.
بعد از سال 70ديگر اين تقسيمات وجود
نداشت و به شكل كلي بهعنوان محدوده
شهر از آن نام برده ميشد .قانون تعاريف
محدوده و حريم شهر و روستا در سال84
اصالح شد».
اختالف بر سر وسعت حريم

اين پژوهشــگر شــهري تأكيد ميكند:
«محدودهاي كه از ســال 45تا  70وجود
داشت بزرگتر نشده ولي حريم گسترش
پيدا كــرده و اكنون دربــاره آن اختالف
نظر ايجاد شده اســت؛ به شكلي كه يك
حريــم  5700-5800كيلومترمربعي و
يك حريم  1200-1300كيلومترمربعي
وجود دارد .دولت و وزارت كشــور حريم
5هزارمتري را قبول ندارند .در طرح جامع
تهران نيز اين حريم 5800كيلومترمربعي
را به اين دليل تأييد كردند كه يا محدوده
تقسيمات كشوري شهرستان تغيير كند
و با حريم جديد منطبق شــود يا قانون
الحاق يك بند و تبصره به ماده 99قانون
شهرداري اصالح شود كه هيچكدام اتفاق
نيفتاد و اكنون محل اختالف شهرداري و
وزارتخانههاست».
نوذرپور با اشــاره به اينكه توسعه شهري
بايد بر زيربناي طرحهاي اساسي تعريف
شــود ،ميگويد« :زماني در دولت آقاي
هاشمي ،طرح جامع سرزمين را در قانون
داشتيم كه بايد اجرا ميشد اما تبديل به

دو طرح شــد .يكي آمايش سرزمين نام
گرفت كه سازمان برنامه و بودجه بايد آن
را تهيه ميكرد و يكي طرح كالبدي ملي
كه وزارت مسكن مسئول آن بود .سازمان
برنامه اين كار را انجام نــداد ولي وزارت
مســكن طرح كالبدي را تهيه كرد .هنوز
هم طرح آمايش كشور نداريم و جمعيت
متناســب با توانمنديها و ظرفيتهاي
سرزمين توزيع نشده است».
روستاهاي نزديك به شهر

بزرگترشدن حريم يا تناقض در مساحت
آن ،نبايد تغييري در صدور اسناد رسمي
ايجاد كند .اگر نقشه محدوده شهر تفاوتي
با نقشه ســال 1345ندارد ،پس چگونه
اينهمه ساختوســاز در اطراف شهرها
روي داده و جمعيــت آن را چندينبرابر
كرده اســت؟ اگر اين امالك فقط ســند
قولنامهاي و دستي دارند ،چرا تا اين اندازه
رونق پيدا كردهاند؟ برخي ساختوسازها
به شــكل غيرقانوني يــا نيمهقانوني و با
استفاده از فساد اداري انجام ميشود اما
حجم اصلي خانههاي حاشيه شهر به يك
دليل ديگر رشد كردهاند.
در كالنشــهرهايي مانند تهران ،مشهد،
اهواز و ديگر مراكز اســتانها ،شهر آنقدر
بزرگ شــده كه به روســتاهاي اطراف
رســيده و جايي كه اكنون حاشيه شهر
محسوب ميشــود ،در نقشههاي استان
يك روستاي جداگانه با قوانين متفاوت از
شهر است .البته روستاها هم تابع قوانين
خاص خود هستند و دهياريها بر هرگونه
ساختوســاز در داخل محدوده كنترل
و نظــارت ميكنند .اين روســتاها حتي
اگر در حريم شــهر قرار داشته باشند هم
مطابق «طرح هادي» روســتايي داراي
محدوده مستقل هستند و شهرداري شهر
مجاور ،حق دخالت در ساختوساز و ساير
امور روســتا را ندارد .درآمد ناشي از اين
ساختوساز هم به حساب دهياري روستا
واريز ميشود.
اين روستاها با افزايش جمعيت بهصورت
شــهر مســتقل درنميآيند و حداكثر
ميتوانند يك محدوده منفصل از شــهر
مجاور باشند( .تبصره  2 ،1و  4از ماده3
قانــون تعاريف محدوده و حريم شــهر،
روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب
ســال 1384مجلس) البتــه كه برخي
از روستاها و شــهرهاي اقماري اطراف
تهران نيز طي ســالهاي اخيــر آنقدر
رشد كردهاند كه به شــهر چسبيدهاند؛
شهرهايي كه از امكانات شهري استفاده
ميكننــد اما عوارضشــان بــه خزانه
پايتخت راهي ندارد.
به هر ترتيب بسياري از مناطق مسكوني

حاشيه تهران ،در واقع روستاهاي مجاور
شهر محسوب ميشوند .طبق طرحهاي
هادي ،بلندمرتبهسازي و تغيير كاربري
باغ يا زمين كشاورزي به مسكوني در اين
روستاها ممنوع است اما در عمل اين كار
سودآور انجام ميشود .ظاهر اين روستاها
و ساختمانهاي چندطبقه آنها به بافت
شهري شبيه است .ساختمانها نوساز و
با مصالح جديد است ،اما اسناد همه به نام
محدودههاي روســتايي يا شهرهاي تازه
مستقلشده هستند.
در 50ســال اخيــر در اطــراف مناطق
كالنشــهرها چند روش براي ســاخت
خانههاي مســكوني بهكار گرفته شــد
تا انبوه مهاجــران را در خود جاي دهد.
يــكروش ،ساختوســازهاي كامــا
غيرقانونــي روي زمينهايــي كه فاقد
سند هستند يا سند دستي و قولنامهاي
دارند ،است .مديريت شهري در شهرهاي
مختلــف و نهادهــاي قضايــي بهدليل
عواقب اجتماعــي از تخريب اين خانهها
خودداري ميكنند .دوم ،ساختوســاز
در سالهاي  60و استفاده از تغيير قوانين
و روال كاري در يــك دوره زماني خاص
بود كه بخشهاي زيــادي از اين طريق
بدون رعايت اســناد و قوانين باالدستي
به محدوده شــهر افزود .روش سوم كه
بيش از همه مورد اســتفاده قرار گرفته،

به اســتناد آخرين قانــون مربوط
به ساختوساز شــهر به نام «قانون
تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا
و شــهرك و نحوه تعييــن آنها» در
سال 1384شــهر تنها «محدوده» و
«حريم» دارد و همه اصطالحات رسمي
و غيررســمي ديگر باطل محسوب
ميشود .در محدوده شهر به استناد
ســند مالكيت ميتوان ساختوساز
انجام داد و در حريم هم ساختوساز
ممنوع است ،بهجز استثناهايي كه در
قانون و نقشههاي توسعه ذكر ميشود.
در عمل هم در محدوده و هم در حريم
شــهرها تعداد زيادي خانه ساخته
ميشوند كه داراي ســند نيستند.
بعضي از آنها كه در سالهاي دهه 60
ساخته شده بودند «كلنگي» شدهاند
و حاال در مرحله تخريب و نوسازي قرار
دارند .براي ساختوساز در محدوده
شهر ،مالك بايد سند مالكيت داشته
باشد تا بتواند تقاضاي پروانه ساخت
كند .طبق قانون اگر كسي در اراضي
غيرمســكوني محدوده حريم شهر
اقدام به ساخت خانه كند تخلف كرده
و اگر ساختماني با اين عنوان ساخته
شود هم كمیســيون ماده 100رأي به
تخريب آن خواهد داد .در حريم شهر
ساختوساز كال ممنوع است .گاهي
واحدهاي صنعتي مجوز خاصي براي
خود ميگيرند و يك مورد ديگر هم
شهركها هستند كه از سالهاي قبل
براي ايجاد واحدهاي مسكوني متمركز
در حريم مجوز دارند .به جز اين موارد
اســتثنا ،بخش بزرگي از متصرفان
حاشيه شهر در اطراف مناطق ،18 ،15
 1 9و  20تهران كه ظاهرا كامال شبيه
شهر هستند ،نهتنها سند ندارند ،بلكه
رأي ماده 100براي تخريب هم دريافت
كردهاند .به لحاظ تبعات اجتماعي كه
برخورد با سكونتگاهها ايجاد ميكند
سيســتم قضايي يا مديريت شهري
در شهرهاي مختلف مايل به اجراي
اين رأي و تخريب خانهها نيســتند.
اين محلهها از خدمات شهري مانند
رفت و روب و حمل زباله بهرهميبرند
اما عوارض شهري پرداخت نميكنند.
انشعابهاي گاز و برق و آب هم در آنها
اغلب نامنظم است.

ساختوســاز در حريم روستاهايي كه به
شهر نزديك هستند يا شهرهاي كوچكي
كه از كالنشهرها مستقل شدهاند ،است.
اين مناطق مسكوني با بزرگراهها ،خطوط
اتوبوس و تاكســي و اخيرا مترو به شهر
متصــل هســتند و گاهي كامــا به آن
پيوستهاند .سودجويان كه مشغول كسب
درآمد از بازار مسكن هستند اين شهرهاي
نوظهور و روستاهاي روبهرشد را بهخوبي
ميشناسند؛ چراکه در اينجا ميتوان به
خريداران وعده داد كه صاحب خانهاي با
سند تكبرگ خواهند شد.

كانونهاي جذب مهاجر محدود شوند
مجيد فراهاني ،عضو شوراي شهر تهران

مسائل جديدي در تهران در حال رخ دادن اســت كه رشد شتابان جمعيتي ،يكي از آن
موارد به شــمار ميرود و جمعيت پايتخت در طول يك قرن  ۴۳برابر شــده است؛ اين
درصورتي است كه جمعيت كشور تنها ۸برابر رشد كرده و اين تغيير بزرگ بوده است.
سهم اين جمعيت و تحليل آن و اتفاقاتي كه در تهران رخ داده ،مهم است .رشد جمعيت
شهرهاي پيراموني شهر تهران نيز يكي از تبعات اين افزايش جمعيت است .به واسطه گران
بودن قيمت مسكن در تهران ،جمعيت به شهرهاي پيراموني رفته و اگر براي اين مشكل
فكري نشود با چند چالش مواجه ميشويم؛ يكي از اين چالشها ايجاد شهرهاي پيراموني
است .با ادامه اين روند ،شهرهاي پيراموني اطراف تهران بزرگ و بزرگتر ميشوند و با
پديده حاشيهنشيني و شهرهاي اقماري روبهرو هستيم .بر همين اساس هر روز شاهد
رفتوآمد جمعيت از اطراف تهران به تهران و برعكس هستيم؛ بهطوريكه در طول روز
جمعيت تهران بيش از ۹ميليون ميشــود و به  ۱۲تا ۱۵ميليون نفر ميرسد .راهكارهاي
مختلفي براي محدودسازي جذب جمعيت و رشد حاشيهنشيني وجود دارد .بهطور نمونه
تهران به اندازه كافي دانشــگاه دارد و صدور مجوز دانشگاههاي بيشتر كه خود جاذب
مهاجر است ،بايد با محدوديتهاي بيشــتري روبهرو باشد .به جاي اينكه به فكر انتقال
شهر تهران باشيم بايد به تمركززدايي سياسي و اقتصادي از
شهر تهران بينديشيم و به جاي ايجاد شهرهاي جديد
بخشي از امكانات پايتخت را بايد به شهركهاي اطراف
ببريم تا مهاجرت منفي را داشته باشيم .ساماندهي
دستفروشان از ديگر سياستهايي است كه ميتواند
مانع افزايش جمعيت در تهران باشد؛ چراكه خيلي از
آنان از شهرهاي ديگر به تهران ميآيند،
اما ميتوان بازار روز ايجاد كنيم و جلوي
گسترش دستفروشي را بگيريم .با چنين
رو شهايي ميتوان براي كانو نهاي
جذب مهاجران محدوديت ايجاد
كرد.
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نگاه
بها به كتابفروشان با طرحهاي
فصلي
عليرضا رحماني

مديركتابفروشي«پاتوقكتابشيراز»

برگزاري طرحهــاي فصلي فروش
1
كتاب از اين بابــت داراي اهميت
است كه در ايده اجراي آن به كتابفروشيها
بهــا داده ميشــود و در كنــار آن نيــز
خوانندگان كتاب ميتوانند به كتابفروشيها
رفته و با بهره از اين طــرح و تخفيفات آن،
آثار مورد نياز خود را تهيــه كنند .در واقع
برگزاري طرحهاي توزيــع يارانه كتاب از
طريــق كتابفروشــيها (طرحهاي فصلي
فروش كتاب) ميتواند مفيد و مؤثر باشد،
چراكــه كــه كتابفروشــيها بــه نوعي
توزيعكنندگان كتاب هســتند و هميشه
براي مردم در دسترساند.
بايد به اين موضــوع توجه كنيم كه
2
ناشران هميشه ميتوانند آثار خود را
از طريق كتابفروشيها عرضه كنند؛ ولي اگر
كتابفروشيها از بين بروند ناشــران نيز راه
توزيع درستي براي كتابهاي خود ندارند .در
اين صورت بايد به طرحهايي كه باعث رونق
كتابفروشيها ميشود بيشتر بها داده شود.
پاتوق كتاب شــيراز معموال جزو
3
كتابفروشــيهايي اســت كه در
طرحهاي فصلــي فروش كتــاب عملكرد
خوبي داشته و استقبال مردم نيز خوب بوده
اســت؛ پيشبيني ما اين است كه در طرح
زمســتانه كتاب نيــز همينطور اســت و
مخاطبان از آن استقبال ميكنند .در واقع
اگر خانه كتاب و ادبيات ايران دچار كمبود
بودجــه نشــود و آن را بــه خوبــي بــه
كتابفروشيها تزريق كند استقبال بيشتر
هم خواهد شد .اميدوارم مشكالت ناشران و
گراني كاغذ هم مرتفع شــود تا كتابهاي
جديدتر و مناسبي منتشر و وارد بازار شود.
به گمانم در چاپ آثار جديد يا تجديد چاپي،
كتا بهاي خوب قبلي ناشــران با مشكل
مواجه هســتند؛ از اينرو ايــن طرحها و
برگزاري آن در فصول مختلف سال در اين
زمينه نيز اثرگذار خواهد بود.

23023643

ديدار با اسداهلل امرايي ،مترجم

توسعه كتابخواني بدون جلب اعتماد مردم ميسر نيست
فرشاد شيرزادي
روزنامهنگار

در معرفي اسداهلل امرايي ،پركارترين مترجم ايران،

همين بس كه به معرفي نويسندگان ناشناختهاي در
ايران از جمله «دوان كالريــج»« ،مايكل اونداته»،
«جوزف هنسن» « ،بن لوري» و «طاهر بين جلون»
به قلم او اشاره كنيم .امرايي بيش از 3دهه است كه

آخرين كاري كه مشغول ترجمهاش هستيد از كدام نويسنده است؟
كتابي است به نام «آخر داستان» از نويسندهاي به نام ليديا ديويس .ليديا ديويس نيز ازجمله نويسندگاني است
كه نخستين بار خودم آن را معرفي كردم .در مجله «گلستانه» .بعدها با او مصاحبه كردم و در نشريات ديگر هم
آثاري از او ترجمه و منتشر كردم .مجموعهاي هم از اين نويسنده 2سال پيش ترجمه كردم به نام «نميتوانم
و نميخواهم» .اين مجموعه را با خريد كپيرايت ،نشر افق ،منتشر كرد .البته آثار ديگر اين داستاننويس
را هم با كپيرايت ترجمه كردهام.
سالها پيش سوار مترو شدم و كتابي از شما در مترو يافتم .طرح ناقص كتاب مترو آن سالها نيمنگاهي
هم به آثار و ترجمههاي شما داشت .در قياس با ديگر كشورهاي توســعهيافته دنيا ،چنين طرحهاي
مشابهي چقدر ميتواند در باالبردن سرانه مطالعه در كالنشهر تهران و ديگر شهرهاي ما مؤثر باشد؟
طرحي كه شما ديديد متوقف نشد .آن مجله «داستان» همشهري بود كه بعدها گسترش يافت و تبديل
به ماهنامه «داستان» همشهري شد كه هماكنون هم منتشر ميشود .اما طرح اوليهاش اين بود كه ما در
هر شماره روزنامه ،يك جزوه داستاني قرار دهيم .دوستاني كه آن طرح را تعريف كردند ،تا جايي كه
اطالع دارم ،زندهياد محسن سليماني و سيدعبدالجواد موسوي بودند .آنها اين طرح را دادند و كار
را هم شروع كردند .محل كار هم ساختماني در خيابان كريمخان بود .البته اين طرح در وهله اول،
در ضميمه روزنامه از مسير اصلي خود منحرف شد چون سلسلهاي از حضرات ديدند ميشود
كتابي را در قالب مث ً
ال 50 ،40صفحه منتشر كرد و در مترو هم رايگان در اختيار مردم قرار
بگيرد ،پس چرا ما اين كار را خودمان انجام ندهيم و از مزايايش استفاده نكنيم! در
نتيجه سلسلهاي كتابهاي ادعيه و كارهايي را كه ديگران داشتند ،تكهتكه
ميكردند و به شكل كتاب درميآوردند كه پس از مدتي آن هم متوقف
شد .اما نهايت ًا مجله «داستان» همشهري شكل گرفت .آن را هم شما در
جريانش هستيد .هر بار به شكلي مديري آمده زده زير صندلي بقيه و
صندلي را از براي خودش حفظ كرده است .بخش قابل توجهي از مديريت
اتوبوسي همين است .هر مديري كه تا به امروز آمده لشكري بيكار و طالب
كار را با خودش آورده و عذر كساني را كه زحمت كشيدهاند و كار را به جايي
رساندهاند ،خواسته است.
شنيدهام كه در متروي مسكو با اسپيكرهاي قوي شعر پخش ميكنند يا در فرانسه
دستگاهي وجود دارد كه مسافران حملونقل عمومي در وقت انتظاري كه ميخواهند
تلف كنند ،داستان كوتاه مينيمال ميخوانند .اينگونه كارها اص ً
ال در تهران شدني
است؟
بهطور دقيق نميدانم كه در متروي مسكو شــعر پخش ميكنند يا نه ،اما واقعيت اين
است كه چه در مسكو و چه در پاريس ،درســت مثل كشور خودمان ،همه مردم كتاب
نميخوانند .كتابخوان و روزنامهخوان زياد است .يعني كساني كه حتي وقت آزاد و حتي
مرده خودشــان ( )STOLEN TIMESيا زمانهاي مسروقهشان را صرف خواندن
كتاب ميكنند ،زيادند .شما نگاه ميكنيد و ميبينيد كه اگر شهروندي كنار دريا رفته
و حمام آفتاب ميگيرد ،باز هم مشغول كتاب خواندن است .در ايستگاه مترو نشسته و
منتظر است و باز هم كتاب ميخواند .الزام ًا حاال «مارسل پروست» يا هر شاهكار ادبي
ديگري نميخواند .مث ً
ال يك رمان عشقي كه خيلي هم از قضا ساده است و گاهي ،وقتي
تمام ميشود ،همانجا ميگذارد تا نفر بعدي كه ميآيد آن را بخواند .معتقدم نبايد نگاه
آرماني به موضوع كتابخواني داشته باشــيم و مث ً
ال بگوييم همه مردم آمريكا كتاب
ميخوانند .اگر همه مردم آمريكا كتاب ميخواندند كه به ترامپ رأي نميدادند!

زندگي و مشغله و ذهن خود را وقف ادبيات و ترجمه
كرده است .وي معتقد است كه براي ترويج كتاب و
كتابخواني در ايران بايد به كتابخانهها بها داد و چنين
نباشد كه مديري كتابي را كه مورد پسند شخصياش

نيســت از كتابخانه حذف كند و كتاب سفارشــي
ديگري را جايگزين آن كند .او البته معتقد است اگر
همه مردم آمريكا كتاب ميخواندند به ترامپ رأي
نميدادند! گپ و گفتي خودماني با او زدهايم.

ميخواهم بگويم بسياري از كساني كه امروز روي هر نقطه از كره زمين زندگي ميكنند ،بيش و كم شبيه به هماند.
با اين تفاوت كه درصدي از رفتارهاي اجتماعيشان با يكديگر متفاوت است يا قوانين مدنيشان متفاوت است.
از زبان غالمحسين سالمي ،شاعر و مترجم ،سالها پيش شنيدم كه مردم مسكو براي خواندن كتاب نويسنده
مورد عالقهشان ،از صبح زود و پيش از باز شدن كتابفروشي ،در صف ميايستند .آيا تفاوتي با امروز ايران
ندارد؟ با توجه با امكانهاي بومياي كه داريم ،چه كارهايي ميتوان انجام داد تا كتاب و كتابخواني
بيش از پيش در شهر ترويج شود؟
اولين و آخرين توصيهاي كه ميتوان كرد اين است كه كتابخانههاي عمومي را گسترش دهيم و بر
مبناي ساليق مردم و مراجعان ،آنها را توسعه دهيم .كتابخانهها باز باشند و شما بهراحتي كتابي
را كه ميخواهيد تهيه كنيد و اين اطمينان را هم داشته باشيد كه هر زماني كه ميخواهيد به آنجا
برويد ،كتاب مورد عالقهتان در كتابخانه موجود است .مديري وارد كتابخانه ميشود و از
شاملو خوشاش نميآيد .پس سهل و ساده دستور ميدهد كه همه كتابهاي شاملو
جمع شــود! ديگري ميآيد و از آلاحمد ميگذرد و كتابهاي او را جمع ميكند.
بسياري از آسيبهايي كه ما ديدهايم ،در همين عدماعتماد به كتابخانههاست .در
واقع توسعه كتابخواني بدون جلب اعتماد مردم ميسر نيست .شما روزنامهنگاريد
و من مترجمام .خانهاي داريم كه 70تا 100مترمربع بيشتر نيست .در خانه خودمان
چقدر ميتوانيم كتاب جمع كنيم؟ نميگويم روبهروي خانهام ،بلكه اگر در
محلهام حتي كتابخانهاي باشد كه بتوانم هر ساعتي از روز كه دلم خواست
در اين كتابخانه بنشــينم ،مگر آزار دارم كه كتابهايي را تلنبار و با خود
حمل كنم؟ آن هم به اين دليل كه فقط مخاطبش خودم هستم .وقتي من
كتاب را ميخرم و وارد خانه ميكنم ،مراجعه و مخاطب آن كتاب خودمام
يا نهايت ًا دو ســه نفر ديگر كه در خانه من رفتوآمد دارند .اما اگر كتابي در
كتابخانه باشد ،اين كتاب ممكن است در ماه ،سه چهار بار دست بهدست شود.
بهعبارت رساتر يك كتاب را چهار پنج نفر ميخوانند .راحتترين كار اين است
كه كتاب آسان در دسترس مردم باشد .يعني كتاب در كتابخانههاي عمومي و
اين تضمين هم وجود داشته باشد كه بر مبناي خواست و سليقه مردم باشد ،نه
خواست و سليقه مديران.
به گمانم نقبي هم به كتابهاي سفارش شده داريد؟
بله! مديري از كتابي تعريف ميكند .فردا همه كتابخانههاي عمومي موظفاند آن
كتاب را بخرند .كتابي چاپ شــده بود كه در آن از مديري ستايش شده بود .ناشر
دولتي را موظف كردند كه كتاب را چاپ كند و همين االن كه من با شــما صحبت
ميكنم ،قريب به 30هزار نســخه از اين كتاب در انباري نهفته است كه نهايت ًا هم
بايد خمير شود يا بهعنوان كاغذ باطله آن را بفروشند .كتابي بود ستايشآميز و
غلوآميز از مديري كه امروز مغضوب اســت .اين عادتي بود كه از قديم در جامعه
ما وجود داشــت و آثارش را ميبينيم .آثارش از بين رفتن سرمايه و منابع مالي
است .درحاليكه به ازاي هزينهاي كه براي آن كتاب كردند كه فروش هم نرفت
و نسخههايي هم كه ميخريدند ،خودشان پولشان را داده بودند و هر برنامهاي
كه شماي خبرنگار در آن حضور داشتيد يك جلد «معجزه هزاره سوم» به شما
ميدادند! اينها همگي اتالف انرژي و سرمايه است .البته معتقد نيستم كه چنين
كتابهايي نبايد چاپ شود .اتفاقا بايد چاپ شود تا در مقابل كتابهاي ديگر،
ارزش آن ديگرها ديده شود.

تازههاي نشر
راهنماي فيلم سينماي ايران

كتاب «راهنماي فيلم سينماي ايران؛ جلد
اول ( »)1309-1361به سرپرستي حسن
حسيني ،مورخ و منتقد سينما ،توسط نشر
روزنهكار منتشر شد .حسيني در اين كتاب
بر آن بوده تا به جاي گام گذاشتن در مسير
آشنا و پر رهرو تحقير فيلمفارسي ،بهصورت
رو شمند به تحليل ســينماي عامهپسند
ايران بپردازد و با زدودن داغ ننگ فيلمفارسي از پيشاني
اين سينما ،براي هويت ضايعشــده آن چارهانديشي كند .همكاران
حسيني در اين كتاب را اين نامها تشكيل دادهاند :بهداد آوند اميني،
امير بهاري ،محمد بيــات ،علي پاپلي يزدي ،خســرو دهقان ،بهزاد
رحيميان ،حافــظ روحاني ،مهرداد فراهاني ،علــي قليپور ،عليرضا
محمودي و پيام مستوفي كه با هم سابقه همكاري و عاليق مشترك
در پرداختن به ســينماي عامهپســند ايران دارند .كتاب «راهنماي
فيلم سينماي ايران؛ جلد اول ( »)1309-1361به سرپرستي حسن
حسيني در 819صفحه به قيمت 325هزار تومان توسط نشر روزنهكار
منتشر شده است.

چرم ساغري

«چرم ساغري» نوشته اونوره دو بالزاك يكي
از نويســندگان بزرگ ادبيات فرانسه و جهان
اســت .در اين رمان روح بدبيني نويســنده
منعكس شده است و در سراسر داستان شك
و ترديد نسبت به همه مظاهر دانش ،فعاليت
انساني ،افكار و عقايد سياســي و فلسفي به
چشم ميخورد .بهآذين مترجم اين كتاب در
مقدمه چرم ساغري مينويسد :براي آنكه پي ببريم،
بالزاك تا چه حد موفق به نشــان دادن كوتاهي و عجز قشــر معيني از
اجتماع زمان خود شده است ،شناختن رافائل قهرمان داستان ضروري
است .انتشــارات علمي و فرهنگي چاپ هفتم چرم ساغري را با ترجمه
محمود اعتمادزاده (م .ا .بهآذين) در 290صفحه به بهاي 35هزار تومان
منتشر كرده است.

پاپيلو

«پاپيلــو» عنــوان رمانــي جديــد از
محمداســماعيل حاجيعليان اســت كه
از سوي نشر هيال منتشر شــده .نويسنده
در ايــن كتاب 159صفحــهاي زبانــي
گرم و گيــرا دارد و از همــان صفحات اول
اثر ،مخاطــب را جذب ميكند .در پشــت
جلــد كتاب آمــده اســت :بهــرام توكلي
خنديد و گفت« :خب همين كفشهاي راحتت ،همين همراهي...
نميدونستي تو فارسي باستان به پروانه ميگفتند پاپيلو؟!
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فروش بلیت برای سفرهای ممنوع

رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي :يكميليون و 300هزار تور داخلي و
خارجي فروخته شده است
فعاالن صنعت گردشگري :سفرهاي نوروزي 1400كنسل شود ،دولت بايد
600ميليارد تومان خسارت به دفاتر خدمات گردشگري بپردازد

محمدباریکانی
خبرنگار

ســفرهاي نوروزي امســال هم تعطيل است؟ حسن
گردشگری روحاني ،رئيسجمهوري در جلســه ستاد ملي مقابله با
كرونا اعالم كرد ،وضعيت ســفر نوروز  1400هم مانند
سال  99اســت .رئيسجمهوري ويروس جهشيافته انگليسي را مار
غاشيه خواند كه بايد از ترس آن به افعي چيني يعني ويروس ووهان پناه
برد.
پليس از صبح ديروز شهرهاي گردشــگرپذير ايران را در آستانه نوروز
 1400بهصورت نامحدود به روي گردشگران و مسافران بست .شيراز
هم مرزهاي ورودي خود را به روي گردشگران نوروزي مسدود كرد و
بدين ترتيب از همين حاال نشانههاي توقف ســفر همچون نوروز 99
آشكار شده است.
عليرضا رئيسي ،سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا 2روز قبل اعالم
كرد ابتال به كروناي انگليسي در كشور افزايش يافته و فروردين امسال
احتمال وقوع پيك چهــارم كرونا در ايران وجود دارد؛ پس ســفر در
نوروز منتفي است .مينو محرز ،عضو كميته علمي مقابله با كرونا نيز از
مردم خواسته است خريد تورهاي گردشگري و رزرو هتل به قصد سفر
نوروزي را متوقف كنند.
در اين شرايط اما معاون گردشگري وزارت ميراثفرهنگي ،گردشگري
و صنايعدستي كشور كه اتفاقا نماينده آن وزارتخانه در ستاد ملي مقابله
با كرونا و دبير ستاد ملي سفر در كشور است ،اعالم كرد كه ستاد ملي
مقابله با كرونا با پيشــنهاد وزارت ميراثفرهنگي براي انجام سفرهاي
نوروزي در قالب تور و اقامت در اقامتگاههاي رسمي و سفر خودرويي به
شرط داشتن رزرو اقامتگاهي موافقت كرده است؛ اظهاراتي كه نهتنها
تاكنون از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا تاييد نشده كه حتي اين ستاد
اظهارنظري درخصوص صحت و سقم اين ادعا نداشته است.
تا اينجاي كار ،تكليف سفرهاي نوروزي هنوز مشخص نيست .وزارت
ميراثفرهنگي بوق و كرناي سفر را مينوازد و ستاد ملي مقابله با كرونا
مردم را از سفر برحذر ميدارد .سوي ســوم اين ماجرا نيز وزارت راه و
ت سفرهاي نوروزي در بخش ريلي،
شهرسازي كشور با تداوم فروش بلي 
هوايي ،دريايي و زميني نشسته اســت با شهروندان خسته از يكسال
انزواي كرونايي كه بليت سفر خريداري كردهاند.
وزارت راه و شهرسازي مدعي اســت براساس قانون ،فروش بليتهاي
عادي يا نوروزي را ادامه ميدهد؛ چون تاكنون ستاد ملي مقابله با كرونا
هيچ دســتوري به آن وزارتخانه براي توقف فروش بليتهاي نوروزي
نداده است .اين يعني بهرغم تمامي هشدارها براي نخريدن بليت سفر،
بازار فروش بليتهاي حملونقل عمومي در نوروز داغ اســت و نهتنها
رجا و سازمان هواپيمايي كشوري كه حتي ترمينالهاي بينشهري و
حملونقل دريايي ميگويند بليت سفر در نوروز ميفروشند.
براساس تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا ،اقامت در تكايا ،حسينيهها،
مساجد ،مدارس ،خانهمسافرها ،چادرزدن در پاركها ،كمپينگ و ...در

هم كرونا همهچيز را بست؛ درحاليكه تنها صنعتي كه موازين بهداشتي
مقابله با كرونا را با دقت رعايت ميكند ،صنعت گردشگري است.
رفيعي به پيامهاي ارسالشده از سوي ســتاد ملي مقابله با كرونا براي
منتفي شدن سفرهاي نوروزي با شــيوع ويروس جهشيافته كرونا در
كشــور اعتراض میکند .او خطاب به سخنگوي ســتاد ملي مقابله با
كرونا كه نوروز 1400را توأم با منتفي شــدن سفرهاي نوروزي اعالم
كرده است ،گفت :دفاتر گردشگري از اسفندماه تاكنون در حال فروش
بستههاي گردشگري هستند.
جمشيد حمزهزاده ،رئيس جامعه هتلداران ايران نيز به همشهري گفته
است كه نميتوان سفر را بهصورت مطلق ممنوع كرد و بهتر است سفرها
كامال مديريت شده ،انجام شوند.
او نيز در واكنش به اظهارات ســخنگوي ســتاد ملي مقابلــه با كرونا
درخصوص منتفي شدن سفرهاي نوروزي با ورود ايران به پيك چهارم
كرونا گفت :ستاد ملي مقابله با كرونا با اين رفتار ،رفع مسئوليت ميكند
و نميتوان با بخشــنامه دولتي اقتصاد و زندگي مردم را تعطيل كرد؛
بنابراين ستاد به جاي ممنوع كردن ســفرهاي نوروزي بهتر است در
موضوع تامين بهداشت و سالمت گردشگران نوروزي اقدام كند و مسير
درست سفر را به مردم نشان دهد .بهجای اینکه بگوید سفر نرويد بگويد
كه اگر ميرويد در مراكز مجوزدار كه پروتكلهاي بهداشتي را با دقت
اعمال ميكنند ،اقامت كنيد.
رئيس جامعه هتلداران ايران از رزرو هتلهاي كشــور براي سفرهاي
نوروزي  1400خبر داد و گفت :بيشتر هتلهاي كشور از اول اسفندماه
در وضعيت رزرو سفرهاي نوروزي قرار دارند .پيشبيني رئيس جامعه
هتلداران ايران نيز اين است كه نوروز 1400سفر به برخي استانهاي
كشور ممنوع خواهد شد؛ حمزهزاده ميگويد :دولت بايد مسير درست
سفر در نوروز 1400را پيش پاي مسافران نوروزي بگذارد تا گردشگران
نوروزي حداقل به دامان خانهمســافرها و مراكز اقامتي غيربهداشتي
نيفتند.

عكس :همشهري /امیر ادهم

طرح هفتســاله نجات خليج گرگان باالخره به تصويب رسيد .اين
طرح آنگونه كه اســحاق جهانگيري ،معاون اول رئيسجمهور خبر
داده ،با پيشــنهاد سازمان حفاظت محيطزيســت به تصويب هيأت
دولت رسيده است.
جهانگيري كه ديروز صبح و در بدو ورود به استان گلستان اين خبر را
داده بود ،تأكيد كرده كه براي اجراي اين طرح با موانعي روبهرو هستيم
كه تالش ميكنيم آن را برطرف كنيم .به گزارش پايگاه اطالعرساني
دولت ،معاون اول رئيسجمهور ادامه داد :گلســتان عالوه بر شرايط
اقليمي مناســب و برخورداري از دريا و جنــگل و جاذبههاي متعدد
تاريخي و طبيعي ،نيروهاي تحصيلكرده و متخصصي دارد كه استفاده
صحيح از اين مواهب و ظرفيتها ميتواند چرخ توسعه اين استان را
سريعتر به حركت درآورد.
به گزارش همشــهري ،خليج گرگان بهعنوان يكــي از بزرگترين
خليجهاي گوشه جنوبشرقي درياي خزر60 ،كيلومتر طول و حداكثر
12كيلومتر عرض دارد .پيش از اين استانداري گلستان از تصويب ۹۰۰
ميليارد تومان اعتبار براي نجات خليج گرگان خبر داده بود كه با تأييد
دولت قرار اســت به اين خليج اختصاص يابد .در سالجاري  ۱۰هزار
هكتار از خليج گرگان خشك شده و اگر اقدامي براي احياي آن صورت
نگيرد به سرنوشت درياچه اروميه دچار خواهد شد و شهرهاي اطراف
اين خليج را ريزگردها تحتتأثير قرار خواهند داد.
مسعود باقرزاده كريمي ،مديركل دفتر حفاظت و احياي تاالبها در
سازمان حفاظت محيطزيست نيز خبر داده است كه براساس مطالعات
انجام شده ،خليج گرگان اليروبي خواهد شد تا تبادل جريان آب در اين
منطقه با درياي خزر ،بر بهبود كيفيت آب در ميانكاله تأثيرگذار باشد.
اليروبي خليج گرگان و تسهيل تبادل جريان آب يكي از اقداماتي است
كه در اولويت قرار گرفته اســت .بهمنماه سال گذشته در ستاد ملي
تاالبها مقرر شد كه مركز ملي اقيانوسشناسي روي موضوع اليروبي
خليج گرگان مطالعاتي انجام دهد و نتيجه آن را در ستاد ملي تاالبها
عنوان كند .براســاس نتايج مطالعات صورت گرفته ،قرار شده است
خليج گرگان به عمق  ۱.۵متر و عرض  ۲۰۰متر در منطقه آشــوراده
و چپقلي ،اليروبي شود .چنين اقدامي ميتواند سبب تسهيل تبادل
جريان آب بين خليج گرگان و درياي خزر شود .البته بايد تأكيد كرد كه
اليروبي سبب افزايش آب تاالب نميشود بلكه تنها جريان آب را بهبود
ميبخشد .اگرچه بخشي از تنوع زيستي تاالبها و چرخه حياتي مانند
ازت ،كربن و ...در رسوبات جريان دارد و رسوبات بخشي از جريانهاي
زيستي هستند ،اما اصالح مسير و اليروبي در برخي مناطق الزم است.
در اين راستا ،خليج گرگان بايد اليروبي شود ،اما اليروبي كف ميتواند
اثرات مخربي براي محيطزيست داشته باشد.
اليروبي رودخانههاي منتهي به خليج گرگان ،افزايش حقابه بيشتر و
انتقال آب نكارود ،اليروبي كانالهاي چپقلي و خوزيني ،پمپاژ از پساب
نكارود و ايجاد كانال جديد از راهكارهاي مطرحشــده كارشناســان
براي نجات خليج گرگان اســت .اليروبي كانال خزيني موجب رشد
۳۳درصدي ورودي آب به اين پهنه آبي خواهد شد.

زيستبوم
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نوروز  1400ممنوع است و تنها هتلها و مراكز اقامتي ميتوانند ميزبان
مسافران نوروزي باشند؛ البته اگر مسافران نوروزي امكان سفر بيابند.
همشــهري در پيگيري سرنوشت ســفرهاي نوروزي اينبار در دوران
جهش كروناي انگليسي دريافت كه از ابتداي اسفندماه سالجاري تا
همين ديروز ،حدود يكميليون و 300هزار بســته سفرهاي داخلي و
خارجي نوروزي در شــركتهاي خدمات مسافرتي به متقاضيان سفر
فروخته شده است كه از اين تعداد 300هزار گردشگر خروجي بيشتر
به مقصد تركيه ميروند.
نوروز؛ محروميت براي صنعت گردشگري

حرمتاهلل رفيعي ،رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي
و جهانگردي ايران به همشهري گفته اســت ،براساس اظهارات اخير
رئيسجمهوري و ســتاد ملي مقابله با كرونا درخصوص توقف دوباره
سفرهاي نوروزي ،پيشبيني ميشود ســفرهاي نوروزي 1400نيز به
در بسته بخورد.
حرمتاهلل رفيعي همچنين خبر داده است كه وزارت ميراثفرهنگي به
دفاتر خدمات مسافرتي اعالم كرده است حتما در قرارداد فروش تورها
ذكر كنند ،درصورت كنسل شدن سفر مبلغي به متقاضيان تورها مسترد
نخواهد شد .اين درحالي است كه سال گذشته و با لغو سفرهاي نوروزي
بهدليل شيوع كرونا وجوه پرداختشده به دفاتر خدمات مسافرتي براي
خريد تورهاي مسافرتي با تصميم وزارت ميراثفرهنگي به متقاضيان
سفر بهطور كامل بازگردانده شد .حاال اما ماجرا متفاوت است .روزنامه

همشهري دريافته است كه وجه بليتهاي سفر با هواپيما ،كشتي ،قطار
و اتوبوسهاي بينشهري نيز درصورت كنســل شدن سفرها يا بسته
شدن شــهرها به روي مســافران نوروزي ،برخالف سال  99مشمول
جريمه كنسلي خواهد شد .دفاتر خدمات مســافرتي از 20روز قبل با
چراغ ســبز وزارت ميراث فرهنگي اقدام به فروش تورهاي مسافرتي و
خريد هتل و پرواز براي مسافران نوروزي كردهاند ،اما حاال كه 20روز
مانده تا آغاز سال جديد ،با واكنش ستاد ملي مقابله با كرونا براي تكرار
توقف سفرهاي نوروزي مواجه شدهاند.
حرمتاهلل رفيعي ،رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي
و جهانگردي ايران در پاسخ به اين ســؤال همشهري كه اگر سفرهاي
نوروزي سال 1400همچون نوروز  99متوقف شود ،تكليف مردمي كه
اقدام به خريد تورهاي گردشــگري كردهاند ،چيست؟ ميگويد :ما هم
نگرانيم كه امسال نيز مسير ســفرهاي نوروزي مسدود شود و در اين
شرايط كه شركتهاي خدمات مسافرتي يكميليون و 300هزار پكيج
تور براي سفرهاي نوروزي 1400فروختهاند ،زيان هنگفت ديگري را
متحمل میشوند.
رفيعي گفت :اگر نوروز امسال نيز سفر ممنوع شود ،دولت بايد تمامي
ضرر و زيان ناشي از تورهاي كنسلشده را كه رقمي بيش از 600ميليارد
تومان است به آژانسهاي گردشگري بپردازد.
بهگفته رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي
ايران2 ،سال است كه دفاتر گردشگري كشور هيچگونه فروش تور و سفر
نداشتهاند .سال 98با سيل و زلزله شعار سفر نرويد ،فراگير شد .نوروز 99

نوروز بي سفر

پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از بسته شــدن چندين استان و شهر
كشور بهدليل شــرايط اضطرار كرونا بهمدت نامحدود خبر داد و اعالم
كرد :سفر به خوزســتان ،مازندران ،گيالن ،گلستان ،اصفهان ،شيراز،
مشهد ،بوشهر ،بندرعباس ،كيش و قشم بهمدت نامحدود ممنوع است.
اين ابالغ درست در شــرايطي صورت گرفت كه سخنگوي ستاد ملي
مقابله با كرونا با اشــاره به وقوع مــوج چهارم كرونــا در فروردينماه
در كشــور اعالم كرده بود ،ســفرهاي نوروزي در اين شرايط منتفي
است .اعضاي كميته علمي اين ســتاد نيز در روزهاي گذشته از مردم
خواســته بودند از خريد تورهاي گردشــگري و بليت سفر براي نوروز
1400خودداري كننــد .حــاال رئيسجمهوري نيــز گفته وضعيت
سفرهاي نوروز 1400شبيه به سال  99است .معناي اين پيام آن است
كه ايرانيها دومين نوروز بيسفر خود را تجربه خواهند كرد؛ مگر آنكه
ستاد ملي مقابله با كرونا سفر در نوروز را آزاد كند.
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همشهري ماجراي كمبود چندين باره داروی بیماران دیابتی در ماههاي گذشته را پيگيري كرد

خبر

قفسههای خالی از انسولین در داروخانهها

افزايش عملهاي جراحي از بهمن
و نياز به اهداي خون

محمود هاديپور ،داروساز :مشكل ارز اختصاصي نيست ،بر سر قيمت انسولين اختالف وجود دارد
زهرا جعفرزاده

خبرنگار

باید به بیماران با هر نسخه ای انسولين داده شود

علي فاطمي ،نايبرئيس انجمن داروســازان ايران كه در جريان ماجراي كمبود انســولين است به
همشهري ميگويد داروخانهها نميتوانند نسخههای قدیمی را پذيرش نكنند .چرا كه انسولين براي
هر بيماري سهميهاي است و داروخانه موظف است اين ســهميه را در اختيار بيمار قرار دهد  ،يا در
نسخه الكترونيكي يا نسخه معمولي «:داروهايي مثل انسولين و هورمون رشد ،در سامانه تيتك ،قرار
گرفتهاند .بيماران بايد براي دريافت اين داروها پرونده داشته باشند ،بنابراين بيماران با هر نسخهاي
ميتوانند سهميهشان را بگيرند و غيرممكن است كه داروخانه از پذيرش نسخه خودداري كند ».بهگفته
فاطمي ،پوشش بيمهاي انسولين قلمي 90درصد است و مصرفكننده تنها 10درصد قيمت را پرداخت
ميكند ،داروخانه ميزان سهميه را استعالم ميگيرد و براساس آن به مراجعهكننده دارو ميدهد .زماني
كه فرد نسخه الكترونيكي ندارد ،ممكن است در داروخانه معطل شود اما اينطور نيست كه به او دارو
تحويل ندهند .بهگفته او افراد ميتوانند نرم افزار تيتك را روي گوشيهايشان نصب كنند و بر اين
اساس متوجه شوند كدام داروخانه انسولين دارد و از اين طريق براي تهيه آن اقدام كنند .او درباره
كمبود انسولين قلمي هم ميگويد كه هماكنون اين دارو در داروخانههاي منتخب توزيع شده است.

عكس :همشهري /امیر حمیدی نوید

بيماران مبتال به ديابت دوباره به
گزارش دردســر افتادند .پس از بحران
كمبود انسولين قلمي كه اواخر
نيمه اول امسال مشقتهايي براي اين بيماران
ايجاد كرده بود ،حاال مدتي اســت كه با تكرار
سناريوي ناياب شدن انسولين ،بار ديگر نگراني
از تامين دارو در آنها باال رفته است .آنها حاال و در
روزهايي كه پيك چهارم كرونا اوج ميگيرد در
صفهاي طوالني داروخانههاي مرجع دولتي
ميايستند تا سهمي ه هميشگيشان را دريافت
كنند .وزارت بهداشت ميگويد كه اختصاص ارز
براي تامين انسولين قلمي ،به تأخير افتاده اما
كارشناسان دارو ميگويند مشكل اختصاص ارز
نيست ،مسئله اختالف بر سر قيمت داروست.
موضوع هم تنها به تهران محدود نميشود .سوم
اسفند از مشهد خبر رسيد كه بيماران ديابتي با
كمبود انسولين النتوس مواجه شدهاند .اين خبر
را مدير اداره داروي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
اعالم كرده بود .او به كمبود انسولين نووپيد و
نورومكس هم اشاره كرده بود .بيماران در كرمان
هم شرايط مشابهي تجربه كردهاند و از كمبود
شديد انسولين و قيمتهاي باالي آن در برخي
داروخانه ها گاليه دارند.
اواســط شــهريور بود كه ماجــراي كمبود
انســولين قلمي وارد گود بحران شد .مسئله

آنقدر نگرانكننده شــد كه در فضاي مجازي
هشتگي با عنوان « انسولين نيست» را ه افتاد و
مصرفكنندگان و خانوادههايشان ،درخواست
تامين انسولين قلمي داشــتند27 .شهريور،
120پزشــك متخصــص ديابت نامــهاي به
رئيسجمهوري نوشــتند و نسبت به خطرات
كمبود دارو و تجهيزات پزشــكي خاص براي
اين بيماران ،اعالم نگراني كردند .آنها نوشتند
كه در ايران بيش از 5ميليــون بيمار مبتال به
ديابت زندگي ميكنند كه بيشتر از 600هزار
نفرشان نياز به تزريق انسولين دارند .آن موقع
اعالم شد كه اختصاص نيافتن ارز ،دليل اصلي
اين اتفاق اســت .چرا كه انسولينهاي قلمي،
وارداتي اســت و براي واردات آن مشــكالتي
وجود دارد .آمارهاي وزارت بهداشــت نشان
ميدهد كه 11درصد جمعيت باالي 25سال
كشــور ،مبتال به ديابتند ،سهم تهرانيها هم،
12.8درصد است .اواســط مهرماه با ترخيص
2محموله انســولين قلمي ،مشكل بهصورت
مقطعي برطرف شــد و وزارت بهداشــت به
بيماران توصيه كرد به جاي انسولين قلمي از
انسولين رگوالر و انپياچ استفاده كنند كه در
بازار در دسترس است .همه اينها در شرايطي
است كه قبل از شروع بحران كمبود انسولين،
خبر آمد كــه كارخانه توليد انســولين قلمي
بهصورت پروژه مشــترك با ســرمايهگذاري
دانمارك ،در كشــور افتتاح شده كه ميتواند
بيش از 30درصد نياز انسولين قلمي در كشور

را برطرف كند .با گذشــت نزديك به 6ماه اما
خبري از توليدات اين كارخانه نيست و امسال
براي دومين بار ،بيماران مبتال به ديابت دچار
كمبود دارو شدهاند.
مشكل ،قيمت داروست نه اختصاص ارز

محمــود هاديپور ،داروســاز و كارشــناس
دارويي اســت كه تأكيــد ميكنــد كمبود
انســولين بهدليل اختالف بر ســر قيمت آن
اســت .او به همشــهري ميگويد كه گروهي
از واردكنندگان بهصورت فوريتي ،انســولين
تكنســخهاي وارد كردهاند كــه قيمت آن از
ساير شــركتها پايينتر اســت ،ظاهرا اين
انســولين از تركيه وارد كشور شده است ،آنها
ميگويند قيمت اصلي انسولين همين است،
اما بهدليــل محدوديت نميتواننــد بازار را با
اين قيمت تقويت كنند .اما شــركتهايي كه
انسولين را از كشــورهاي دانمارك و فرانسه
وارد ميكنند ،تأكيد ميكنند كه قيمت آنها،
واقعي اســت و نميتوانند قيمــت را از آنچه
هســت پايينتر بياورند .بهگفتــه آنها حتي
انســولين توليد داخل هم نتوانسته قيمت را
پايين بيــاورد .اين كارشــناس دارو ميگويد
كه اصــل ماجراي كمبود انســولين به توافق
نرســيدن بر ســر قيمت برميگردد .گروهي
در تالشند قيمت را پايين بياورند ،اما مسئله
اينجاست كه يك تيم از سوي سازمان بازرسي
كشور يا سازمان حمايت از مصرفكنندگان يا
هر جايي كه بايد نظارت كند ،بايد فرســتاده
شود و ماجراي قيمت انســولينها را بررسي
كند .اگر قيمت انســولين گران است شركت
بايد قيمت را پايين بياورد ،اگر گران نيســت
چرا يك نفر قيمت را پايينتر از آنچه هســت،
اعالم كرده؟ «انسولين يكي از پرمصرفترين
داروهاي كشور است ،بنابراين تامين دارويي
كه ميزان مصرفش در كشور باالست ،بايد در
اولويت باشد ،اين در حالي است كه هنوز اين
دارو در كشور توليد نشده و آنچه گفته ميشود
ايراني است ،مولكول اوليهاش وارداتي است».
بهگفته هاديپور ،بازار انسولين محدود است
بنابراين براي توليدكننــده صرفه اقتصادي

ندارد تا آن را توليد كند .به جاي انســولين،
اينترفرون و فاكتور 7توليد ميكنند ،چرا كه
ميتوانند آن را با قيمت بااليي بفروشند .همه
اينها در شرايطي اســت كه جمعيت كشور به
سمت سالمندي ميرود و اين بيماري در ميان
سالمندان هم شايعتر است .براي سالمندان
استفاده از انسولين قلمي بسيار راحتتر است،
بنابراين اين مســئله بايد حل شــود نه اينكه
بهصورت دورهاي مشــكلش را برطرف كنند.
براساس گفتههاي اين داروســاز ،هماكنون
كمبود اصلي براي انســولينهاي قلمي اتفاق
افتاده است .انسولينهاي شركتهاي النتوس
و نووميكس دچار اين كمبود شــدهاند ،البته
تعدادي از همان انســولينهاي تركيهاي در
برخي از داروخانههاي دولتي توزيع شده است
اما انســولين قلمي نووميكس به سختي پيدا
ميشود .حتي نوع ايراني النتوس هم كمبود
دارد .او ميگويد بحران كمبود انسولين پيش
از اين هم حل نشده بود ،درحاليكه بايد يك
فكر اساسي براي آن ميشــد .چندماه پيش
كه اين اتفاق افتاد يك شركتي ،مقداري وارد
كرد و مــردم هم خريدند .حــاال دوباره دچار
كمبود شدهاند .اين دارو بايد بهطور مداوم در
دسترس باشد.
ششم اسفند ماه ،رئيس ســازمان غذا و دارو،
گفته بود كــه تأخير در اختصــاص ارز ،منجر
به كمبود انســولين شده اســت .محمدرضا

شانهســاز اين را هم اضافه كرده بود كه ساالنه
بيش از 200ميليون دالر براي واردات انسولين
اختصاص داده ميشود .اين ارز هم براي واردات
انسولين قلمي صرف ميشود نه انسولين رگوالر
و انپياچ .چرا كه اين انسولين در داخل كشور
توليد ميشــود .هاديپور اما ميگويد كه اگر
مشكل تامين ارز است ،با پولي كه قرار است كره
براي ايران آزاد كند ،بخشــي از مشكالت حل
ميشود .اما اگر مشكل قيمت است بايد سازمان
غذا و دارو با چانهزني مشكل را حل كند.
همه اينها در شرايطي است كه كمبود انسولين
منجر به باال رفتن اســترس در بيماران مبتال
به ديابت ميشــود .بيماري كه قبال دارو را از
نزديك ترين داروخانه محل ســكونتش تهيه
ميكرد ،حاال بايد به داروخانه شــهيد كاظمي
برود و در صف طوالني بايســتد تــا دارويش
را بگيرد .همــه اينها روي رونــد بيماري هم
تأثير ميگذارد.
انسولين ايراني بيكيفيت است

پدر يكي از كودكان بيمار به همشهري ميگويد
كه انتشــار خبر كمبود انســولين ،بيماران را
مضطــرب ميكنــد و اين مســئله بــه ضرر
سالمتيشان اســت .فرزند او10 ،ساله است و
درگير ديابت نوع يك است .پدر ميگويد كه در
اين مدت انسولين دانماركي را از طريق آشنايان
تهيه كرده اما خيلي از بيماران نتوانســتهاند

دارويشان را پيدا كنند «:مشكل بر سر انسولين
قلمي است .نوع چيني اين دارو در كشور وجود
داشت كه پزشكان تأكيد كرده بودند استفاده
نشود ،چرا كه منجر به افت شديد قند ميشود.
نوع ايراني آن هم همان چيني است كه در ايران
مونتاژ ميشــود ،اما كيفيت اين دارو به خوبي
مدل اروپايي آن نيست .اما از آنجايي كه دولت
به راحتي ميتواند از چين دارو وارد كند ،ديگر
خيلي به كيفيت توجه نميكند».
هاديپور داروســاز و كارشــناس دارويي هم
ميگويد تغيير دارو براي اين بيماران ســخت
است و ابعاد رواني دارد .پدر بيمار ديابتي تأكيد
ميكند كه بهترين نوع انسولين ،انسولينهاي
شركت نووپيد دانماركي است كه در تمام دنيا
مصرف ميشود ،اما در ماههاي گذشته ارز براي
واردات اين دارو داده نميشود .وزارت بهداشت
ميگويد بانك مركزي ارز نميدهد در حالي كه
بانك مركزي مدعي است ارز را ميدهد كه اين
مسئله در اولويت وزارت بهداشت نيست .او به
نكته ديگري اشاره ميكند آن هم مشقتهاي
تامين انسولين با نسخه پزشــك است .از اول
اســفند كه نسخه نويســي الكترونيكي شده،
داروها در دفترچه درج نميشــود و بسياري از
پزشــكان ترجيح ميدهند دارو را در نسخهها
بهصورت دســتي وارد كنند ،درحاليكه گفته
ميشود برخي از داروخانهها اين نسخهها را براي
تحويل داروهاي سهميهاي قبول نميكنند.

مديركل انتقال خون استان تهران از كاهش تعداد مراجعهكنندگان
براي اهداي خون خبر داد و گفت :مراجعه كــم براي اهداي خون در
شرايطي اســت كه تعداد انجام جراحيها از بهمن افزايش پيدا كرده
و نياز به خون وجود دارد .محمدرضا مهديزاده از مردم خواســت در
روزهاي پاياني سال براي اهداي خون اقدام كنند.
به گزارش ايسنا ،مديركل انتقال خون استان تهران ،با اعالم اينكه امسال
با افت مراجعه و اهداي خون مواجه بودهاند ،توضيح داد« :گاهي اوقات
ن افت مراجعه به ۳۰درصد هم ميرسيد .در ۱۱ماه امسال نسبت به
اي 
۱۱ماه سال قبل 8درصد كاهش مراجعه و اهداي خون داشتيم .حاال در
روزهاي پاياني سال ،مردم اهداي خون را فراموش نكنند ،نياز به خون
دائمي است .اعمال جراحي افزايش يافته ،حوادث و سوانح بر سر جاي
خود باقي هستند .عالوه بر اين يكسري مصرفكنندگان دائمي داريم
مانند بيماران هموفيلي و تاالسمي كه حياتشــان وابسته به مصرف
فرآوردههاي خوني است .از طرفي يكسري از فرآوردههاي خوني مانند
پالكت 3روز عمر دارند و نياز است كه مردم مراجعه كنند».
بهگفته او ،افت اهداي خون در 11ماه گذشته در تهران ،حدود 8درصد
نسبت بهمدت مشابه سال قبل است ،درحاليكه در كشورهاي ديگر،
اعالم كردهاند كه ميزان افتشان 50تا 60درصد بوده است« :در اين
مدت توانستيم خون مورد نياز بيماران را بهويژه آن بخش كه اورژانسي
بود ،بهطور كامل تامين كنيــم و فرآورده خوني مــورد نياز بيماران
تاالسمي را  ۱۰۰درصد بهصورت فيلتردار در اختيارشان قرار داديم».
او در ادامه به پويش انتقال خون تهران براي ســال نو اشاره كرد« :در
روزهاي پاياني سال پويشــي را با عنوان هديه سرخ راهاندازي كرديم
كه از روز گذشته تا پايان فروردينماه اجرا ميشود .از مردم ميخواهم
در ايام عيد بهصورت خانوادگي به مراكز اهداي خون مراجعه كنند و با
اهداي خون سالم ،به بيماران بستري در بيمارستانها عيدي دهند».

تغيير ساختار آب در 2حركت
صرفنظر از هدر رفتن و اتالف زمــان و منابع در
ادامه از
صفحه اول جريان اين امر ،آيا مشــكالت اختــاط و امتزاج
بنگاهداري با تنظيمگــري در حوزه كاري معاونت امــور آب و آبفا باعث
بروز تنشها و اعتراضات جديدي نخواهد شــد؟ آيا واقعا تأسيس 9دفتر
جديد حوضه آبريز در شركت مديريت منابع آب فرصتي براي پرورش و
گشودگي بهسوي تاسيس سازمان حوضه آبريز مستقل بهوجود خواهد
آورد؟ فرايندهاي مشاركتجويي و اجتماعي و اقتصادي آيا براي حضور در
كنار فرايندهاي دستوري-كنترلي و از باال به پايين ،شانسي براي ابراز وجود
پيدا خواهند كرد؟ اينها از ســؤاالت بسيار مهمي هستند كه در تحوالت
سازماني ،بهتنهايي ،كمتر مورد توجه و پاسخگويي قرار گرفته و ميگيرند.
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به سوي آينده

گيتس
داليل بيل
براي ترجيح اندرويد به iOS
بيل گيتس يكي از 2مؤسس شركت بزرگ مايكروسافت در نخستين
حضور خود در شبكه اجتماعي كالبهاوس از گرايشش به استفاده از
اندرويد به جاي  iosگفته است .برنامه كالبهاوس كه اخيرا محبوبيت
پيدا كرده است ،يك شبكه اجتماعي مبتني بر گفتوگوي صوتي است
كه تنها با ارسال دعوتنامه قابليت اشــتراك داشته و البته تنها روي
سيستم عامل  iosو براي كاربران گوشيهاي آيفون قابليت استفاده
دارد .گيتس كه در اين برنامه به مصاحبه با اندرو راس ساركين دعوت
شده بود ،نشان داد كه چرا هنوز هم ترجيح ميدهد از تلفن اندرويد
بيش از آيفون اســتفاده كند .بهگفته گيتس تمام آنچه در سيستم
عامل اندرويد خالصه ميشــود ،اين است كه ســازندگان اندرويد با
ي نرمافزار آن را انعطافپذيرتر كردهاند.
يكپارچهساز 
گيتس در گذشته در مورد استفاده خود از اندرويد صحبت كرده بود؛
بنابراين ســوركين كنجكاو بود كه باتوجه به اينكه گيتس از طريق
سرويسي كه فقط روي  iosفعال اســت ،با او گفتوگو ميكند ،آيا
ممكن است ترجيحش تغيير كند .در پاسخ ،بنيانگذار مايكروسافت
توضيح داد :من هنوز اندرويــد را ترجيح ميدهــم ،اما يك آيفون
را براي برخــي از كارها نگه ميدارم.دليل گيتس براي اســتفاده از
اندرويد اين اســت كه توليدكنندگان اغلب نرمافزار مايكروسافت را
بهصورت پيشفرض روي دستگاهها دارند :من درواقع از يك گوشي
اندرويدي اســتفاده ميكنم ،اما از آنجا كــه ميخواهم همهچيز را
رديابي كنم ،اغلب آيفون را بهكار ميبرم ،اما گوشي كه با خود حمل
ميكنم ،اندرويد است .گوشيهاي اندرويد انعطافپذيري بيشتري
در ارتباط نرم افزار با سيســتم عامل دارند و من هــم به اين روش
عادت كردهام .البته بسياري از دوســتان من هم گوشيهاي آيفون
دارند؛ بنابراين هيچكس بر ديگري در اين زمينه برتري ندارد.البته
استدالل گيتس كمي عجيب بهنظر ميرسد؛ چراكه شما ميتوانيد
برنامههاي مايكروسافت را از اپاستور در گوشيهاي آيفون بارگيري
كنيد؛ بنابراين مشــخص نيســت كه گيتس به چه چيزي اشــاره
دارد.پاول ديويســون ،بنيانگذار كالبهاوس كه مدت كوتاهي نيز
در اتاق اين گفتوگوي صوتي بــود به گيتس و
سوركين گفت كه نســخه اندرويد سرويس
آنها ويژگيهاي برتري دارد كه براي آن نيز
بسيار هيجانزدهاند.گيتس در مصاحبهاي
در ســال 2019به باخت
مايكروسافت در برابر
اندرويــد بهعنــوان
پلتفرم استاندارد غيراپل
اعتراف كرده و آن را يكي
از بزر گترين اشتباهات
دوران فعاليــت خــود
دانسته بود.

#هوشمند

عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

كرونا با همه دردسرهايش در كشور
فناوري باعث شد تا نهادها و ارگانها متوجه
شوند خيلي از كارها را ميشود آنالين
انجام داد .پس از ســجام كه احــراز هويت آنالين را
عملياتي كرد ،اميدواريها زيادشده است .بانكها هم
از فناوري براي كاهش حضور مردم در شعب استفاده
ميكنند .حاال خبرها نشــان ميدهد براي مبارزه با
سيمكارتهاي بينام و نشــان كه ميتوانند عامل
تخلفات و مزاحمت باشند قرار است سرانجام از احراز
هويت بيومتريك استفاده شود تا شايد سوءاستفاده از
مدارك هويتي افــراد به پايان برســد.ويژگيهاي
بيومتريك يكي از ابزارهايي است كه اكنون در دنيا و
البته در كشور ما براي تشخيص هويت افراد استفاده
ميشــود .ويژگيهاي بيومتريك شامل ويژگيهاي
اختصاصي بدن هر فرد ازجمله مردمك چشــم ،اثر
انگشــت و چهره اســت؛ بنابراين براي جلوگيري از
سوءاستفاده از ســيمكارتها هم ميتوان از همين
روش استفاده كرد؛ چراكه ســيمكارتهاي بينام و
نشان اكنون به وسيلهاي براي ارتكاب جرايم مختلف
تبديل شده است؛ بهطوري كه مديركل دفتر حفاظت
از حقوق مصرفكننده ســازمان تنظيــم مقررات و
ارتباطات راديويــي طي مصاحبهاي گفته اســت:
«متأسفانه مشكالت و شكايات زيادي در سوءاستفاده
از مدارك هويتي اشخاص داشتيم .براي نمونه كارت
ملي يا شناســنامه را جعل ميكردند يا دفاتر ما
تخلفهايي در اين زمينه انجام ميدادند».
فراواني بينام و نشانها

پراكندگي بســياري از ســيمكارتهاي بدون

بيومتريك ،قهرمان شناسايي

با اين حال ،روش رويت مدارك با 2مشــكل عمده
مواجه اســت كه درنهايت ميتواند به همان جرائم
گفتهشــده ،منجر شود .مشــكل اول اين است كه
ميتوان مــدارك هويتي را جعل كــرد و به نام فرد
ديگري ســيمكارت گرفت و دوم اينكــه احتمال
بروز تخلف در بعضــي از دفاتر خدمــات ارتباطي
امكانپذير است.
اين شــرايط باعث شــده اســت كه مديركل دفتر
حفاظت از حقــوق مصرفكننده ســازمان تنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي سال گذشته اعالم كند
كه روش احراز هويت بيومتريك در دستور كار قرار
گرفته تا از بروز چنين تخلفاتي جلوگيري شود.
اگرچه پيمان قرهداغي وعده داده بود كه بهرهگيري

استخراج یک بیتکوین ،کربنی معادل تماشای  51هزار
و  210ساعت ویدئو آنالین تولید میکند و ماینرها در
حال صرف برقی معادل مصرف برخی کشورها هستند

ساسان شادمان منفرد

خبرنگار

پس از استفاده از روش بيومتريك براي احراز هويت در
مورد سجام و بانكها ،بهزودي قرار است اين فناوري براي
احراز هويت صاحبان سيمكارت هم بهكار گرفته شود

هويت در ســطح جامعه به زمانــي برميگردد كه
شما براي خريدن ســيمكارت نيازي به ارائه سند
هويتي نداشــتيد .فقط كافي بود كــه به يك دكه
روزنامهفروشــي كه ســيمكارت هــم ميفروخت
مراجعه ميكرديد و به ازاي پرداخت مبلغي ،صاحب
يك سيمكارت ميشــديد .با شيوع جرايم مختلفي
ازجمله كالهبرداري ،اخاذي و هتك حيثيت افراد،
اپراتورها موظف شــدند كه هنــگام تحويل و فعال
كردن ســيمكارت كاربران ،آنها را از طريق مدارك
هويتي معتبر احــراز هويت كنند .بــه اين ترتيب
كد ملي شــما همراه شماره ســريال سيمكارت در
سيستم اپراتور ثبت و ســپس سيمكارت براي شما
فعال ميشــد .اين كار عموما در دفاتر پيشخوان يا
نمايندگــي اپراتورها صورت ميگرفــت .حتي اگر
سيمكارت از طريق پست به شــما تحويل ميشد،
مأمور پســت موظف به رويت مدارك هويتي مالك
سيمكارت بود.
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بیتکربن!

نبرد بيومتريك با
سيمكارتهاي ناشناس

11

از شــيوه بيومتريك براي احراز هويــت كاربران تا
خرداد 99اجرايي ميشود ،اما تاكنون شاهد استفاده
از همان روشهاي پيشين هســتيم .اين در حالي
اســت كه او اخيرا طي مصاحبهاي از اجراي پايلوت
اين طرح از ســوي همراه اول ،ايرانسل و رايتل خبر
داده و ميگويد اجراي سراســري طــرح بهزودي
عملياتي ميشود.
اين مقام مسئول اعالم كرده است كه ظرف چندماه
آينده روش احراز هويــت بيومتريك در كنار كارت
ملي هوشمند انجام ميشود و ساير روشهاي احراز
هويت براي ثبــت ســيمكارت اول و دوم برچيده
ميشود.
قرهداغي ميگويد« :احراز هويت بيومتريك به وسيله
اثر انگشت انجام ميشــود و با اتصال به سامانههاي
مربوط ،ديگر افراد براي دريافت ســيمكارت نياز به
معرف يا اعالم شــماره تلفن ســيمكارت دوم براي
دريافت كد يكبار مصرف ندارند».
احراز هويت بيومتريك براي زندگي راحت

هنوز صفهاي پرازدحام براي احراز هويت در دفاتر
پيشخوان بهمنظور دريافت كد بورسي سجام را در
ماههاي اخير بهويژه با رونق گرفتن بورس فراموش
نكردهايم .با اين حال ،شيوع كرونا مسئوالن را بر آن
داشت تا با استفاده از روشهاي جديد و بهره گرفتن
از هوش مصنوعي و روش بيومتريك اقدام به احراز
هويت افراد كنند .همچنين هفته گذشــته هيأت
دولت مصوبهاي را ابالغ كرد كه براساس آن مشتريان
بانكها ديگر الزم نيست براي احراز هويت به شعب
بانكها مراجعه كننــد .به اين ترتيب ،مشــتريان
ميتوانند با بهرهبردن از هميــن روش بيومتريك
بســياري از خدمات بانكي ازجمله افتتاح حساب،
انتقال وجه و ...را از راه دور انجام دهند.

این فقط ارزش بیتکوین نیست که در
رمزارز یک سال گذشــته افزایش یافته ،بلکه
مقدار مصرف انرژی برای استخراج آن
نیز حسابی با رشد روبهرو بوده است .به گزارش روزنامه
گاردین ،ارزش بیتکوین اخیرا پس از عبور از 50هزار
دالر ،کمی کاهش یافته است ،اما انرژی مورد استفاده
برای استخراج آن همچنان سیر صعودی خود را طی
میکند .بر اساس شــاخص مصرف برق بیتکوین
کمبریج (-CEBCIابزاری ابداعشده توسط محققان
دانشــگاه کمبریج که میــزان مصرف انــرژی ارز را
اندازهگیری میکند) ،افزایش فوقالعاده مصرف برق،
باعث رشد میزان کربن ساالنه در آرژانتین شده است.
عالقه اخیر موسسههای مهم والاستریت احتماالً با
افزایش ارزش رمزارزها به اوج خود رســیده و حضور
ایالن ماسک با سرمایههای تســا در این بازار باعث
رشد تصاعدی آن نیز شده است .در حالی که سقوط
اخیر بیتکوین ،ثروت ماسک را کمی خدشهدار کرده
است ،این ارز دیجیتال ،ماموریت تسال برای آیندهای با
انتشار صفر را تهدید میکند و دولتها و شرکتهایی
را کــه میخواهند ردپــای کربن را مهــار کنند ،با
چالشهای بســیاری روبهرو کرده اســت .استخراج
بیتکوین فرآیندی بســیار پرمصرف از حیث انرژی
محسوب میشود .ماینینگ شامل حل مسائل پیچیده
ریاضی برای پیشبرد شــبکه بالکچین این رمزارز
اســت و صد البته پاداش ماینرها ،در پایان کســب
بیتکوین خواهد بود.
مصرف برق بیش از حد

میتــوان بیتکویــن را از طریق رایانهای متوســط
اســتخراج کرد ،اما روش ایجاد اســتخراج بیتکوین
توسط ابداعکنندگان آن ،دارای محدودیتهایی بوده
و بهطور کلی 21میلیون بیتکوین برای اســتخراج
در نظر گرفته شده اســت .هر چه بیتکوین بیشتری
استخراج شــود ،الگوریتمهایی که باید برای بهدست
آوردن آن حل شوند ،سختتر میشــود .ماینرها ،در
تالش برای بهدست آوردن 2/5میلیون بیتکوین دیگر
هستند .درحال حاضر استخراج به تجهیزات رایانهای
ویژهای نیاز دارد که بتواند قدرت پردازش شدید مورد
نیاز امروز بیتکوین را کنترل کند و البته این رایانههای
خاص بــرای کار کردن به برق زیــادی احتیاج دارند.
بنجامین جونز ،اســتاد اقتصاد در دانشگاه نیومکزیکو

که در مورد تاثیرات زیستمحیطی بیتکوین تحقیق
کرده است ،میگوید« :مقدار برق مورد استفاده برای
استخراج بیتکوین ،بیشــتر از برق مورد استفاده کل
کشــورهایی مانند ایرلند در طول تاریخ بوده اســت.
ما در مورد چندیــن تراوات صحبــت میکنیم» .در
مقابل طرفداران بیتکوین میگویند که استخراج با
اســتفاده از برق منابع تجدیدپذیر بهطور فزایندهای
انجام میشود و انرژی مورد استفاده به مراتب کمتر از
انرژیهای دیگری است که درحال هدر رفتن هستند.
بر اساس شاخص مصرف برق بیتکوین کمبریج ،انرژی
اتالفشده توسط دستگاههای برقی خاموش اما متصل
به برق در خانههای آمريكا میتواند استخراج بیتکوین
را برای 1/8سال تامین کند .از سوی دیگر دوستداران
محیطزیست میگویند که استخراج بیتکوین هنوز
هم نگرانکننده است ،بهویژه به این دلیل که ماینرها
به هر جایی که برق ارزانتر باشد میروند و این ممکن
است به معنای مکانهایی باشد که از زغالسنگ برای
تولید برق استفاده میکنند .در حالی که این کشور به
آرامی به سمت انرژیهای تجدیدپذیر پیش رفته است،
اما با این حال حدود دوسوم برق آن از طریق زغالسنگ
تامین میشود .از آنجا که هیچ ارگان یا سازمانی دولتی
وجود ندارد که بهطور رسمی محل استخراج بیتکوین
و نوع برق اســتخراجکنندگان را ردیابــی کند ،هیچ
راهی برای دانستن اینکه آیا ماینرها از برقی استفاده
میکنند که توسط انرژی تجدیدپذیر تولید میشود یا
سوختهای فسیلی ،وجود ندارد .مرکز مالی کمبریج
تخمین میزند که مصرف برق ساالنه بیتکوین کمی
باالتر از 115تراوات ساعت باشد .بهگفته این مرکز ،یک
تراکنش بیتکوینی دارای اثر کربنی مشابه 680هزار
تراکنش با کارتهای اعتباری یا 51هزار و 210ساعت
تماشای یوتیوب است.
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روش درمان متفاوتي ندارد

كروناي جهشيافته كه ايــن روزها به نام ويروس
انگليسي ،راهش را به استانهاي مختلف كشور باز
كرده ،براساس اطالعات منتشر شده از انگلستان،
ويروســي خطرناكتر از نمونه چيني به شــمار
ميرود .بــراي تشــخيص اين ويروس از ســاير
واريانتها نياز به كيتهايي متفاوت از كيتهاي
قبلي اســت ،هر چند كه روشهــاي درمانياش
ي از آن هم
متفاوت نيســت .راهكارهاي پيشگير 
همان پروتكلهايي اســت كه يكســال است به
رعايت آنها توصيه ميشــويم اما گاهي فراموش
ميكنيم .هر روز به مــوارد جهشيافته كروناي
انگليسي در كشور افزوده ميشود و حاال به غيراز
خوزســتان كه تا همين چند روز پيش در صدر
موارد ابتال بود ،اصفهان و استانهاي ديگر ازجمله
آذربايجانشرقي و غربي ،گيالن ،خراسانجنوبي و
رضوي ،مركزي ،سيستان و بلوچستان ،قم ،البرز،
تهران ،قزوين ،ايالم ،كرمانشاه ،فارس و هرمزگان
هم نمودار صعودي موارد ابتال را ثبت ميكنند.
بعد از آن هم ممكن است با انواع جهشيافته ديگر
ازجمله برزيلي و آفريقايي هم مواجه شويم چرا كه
براساس اعالم كميته كشوري مبارزه با كرونا هر
قدر انتقال بيماري سرعت بيشتري داشته باشد،
امكان جهش آن وجود خواهد داشــت .همچنين

كيتهاي اوليه قادر به تشخيص واريانت انگليسي
يا غيرانگليسي كرونا نيســتند و براي تعيين نوع
جهشيافته ويروس بايد تست تكميلي با استفاده
از كيتهاي جديد انستيتو پاستور يا تعيين توالي
ژنوم ويروس انجام شود .بر اين اساس تعدادي از
اين كيتها به برخي اســتانها ارســال شد كه
غربالگري اوليه را انجام دهند و در نهايت انستيتو
پاستور نمونههاي ارسالي را تأييد ميكند.
صالحي وزيري ادامه ميدهد :هماكنون روشهاي
غربالگري مثل  PCRبهعنوان روشهاي آسان،
ن و سريعتر تشخيص كرونا در تمام كشور انجام
ارزا 
ميشود .بنابراين اگر با ورود ويروس جهشيافته
ديگري هم مواجه شويم همان روشهاي PCR
قادر به تشــخيص آن اســت اما تعييــن توالي و
تشــخيص نوع جهشيافته ويروس بايد از سوي
انستيتو پاستور انجام شود .البته همه واريانتها
اهميت تشخيص ندارند زيرا پروتكلهاي درماني
متفاوتي براي انواع كرونــا نداريم و تنها در بحث
اپيدميولوژي و نقاطي كه هنوز كروناي انگليسي را
ثبت نكردهاند ،بايد به اهميت انجام اين تستهاي
متفاوت از كروناي قبلي توجه داشت تا با قرنطينه و
جلوگيري از ترددها مانع از گسترش بيماري شد.
وي تأكيد ميكنــد :هماكنون حتي تشــخيص

عكس :مهر

دکترصالحیوزیری:ویروسانگلیسیروشدرمانیمتفاوتی
ندارد ،تنها راهکار همان رعایت پروتکلهاســت زیرا با انواع
ویروسجهشیافته،حتیاحتمالکرونایبومیطرفهستیم
با توجه بــه وضعيت نگرانكننده خوزســتان كه
ناگهان بيمارستانهايش پر شد ،ممكن است حتي
جهشهاي بومي ويروس هم رقم بخورد.
چند روز پيش در گزارشــي از نياز فوري كشور به
كيتهاي ويژه براي تشخيص كروناي انگليسي،
اعمال قرنطينه و محدوديتها نوشتيم ،اما بهگفته
رئيس آزمايشــگاه مرجع كشــوري كوويد۱۹-
انستيتو پاســتور ايران ،نســبت به يكماه قبل،
امروز ديگر نياز چنداني به كيتهاي خاص براي
تشخيص نيست چون ديگر ويروس انگليسي به
بسياري از شهرها رســيده و با توجه به اينكه راه
درماني متفاوتي هم براي آن وجــود ندارد ،تنها
راهكار همان رعايت پروتكلهاســت كه مانع از
افزايش ابتال شود.
دكتر مصطفي صالحي
وزيــري در گفتوگو با
همشــهري در اينباره
توضيحاتي داده كه در
ادامه ميخوانيد .رئيس
آزمايشــگاه مرجــع
كشوري كوويد ۱۹-انستيتو پاستور ايران با تأكيد
بر اينكه تمام كيتهاي موجود در كشور ويروس
كرونا را تشــخيص ميدهند ،بيان ميكند :البته
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رئيس آزمايشــگاه مرجع كشــوري كوويد ۱۹-انســتيتو
پاســتور در گفتوگــو بــا همشــهري مطــرح كــرد

كروناي انگليسي

آمــار جانباختگانديروز

كل آمــار جا نباختگان

ويروس انگليســي هم ديگر ارزش قبــل را ندارد
زيرا وارد ايران شــده و مثل كرونــاي چيني در
حال گردش اســت .روش درماني آن هم به مانند
كروناي قبلي است .البته اكثر دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور به كيت تشخيص اين نوع از ويروس
انگليسي مجهز شدهاند .مسئله مهمتر شناسايي
واريانتهاي ناشــناخته و تعيين ارتبــاط آنها با
اطالعات اپيدميولوژي و باليني است.
با انواع ويروس جهشيافته طرف هستيم

اين مسئول به رفتارهاي اجتماعي براي جلوگيري
از شــيوع هر نوع ويروس جهشيافتهاي اشــاره
و عنوان ميكند :ســال گذشــته نخستين مورد
بيماري در قم شناسايي شد كه كار شناسايي آن از
سوي دانشگاه علوم پزشكي تهران صورت گرفت
و سپس به تأييد انستيتو پاستور رسيد و اينگونه
بود كه نخستين مورد بيماري در كشور ثبت شد.
16ديماه امســال هم نخســتين مورد كروناي
انگليسي گزارش شد و از همان زمان بايد اقدامات
جدي در اينباره انجام ميشد.
مهمتريــن اتفاقي كــه درباره ويــروس كروناي
انگليســي يا هر نــوع ويــروس جهشيافتهاي
وجــود دارد نوع رفتار مردم نســبت بــه رعايت

پروتكلهاســت ،وقتي كه ترددهــا و فاصلههاي
اجتماعي ناديده گرفته ميشود ،نميتوان مانع از
شيوع ويروس شد و هر قدر سرعت انتقال بيماري
هم بيشتر باشــد ،بايد انتظار روبهرو شدن با انواع
جهشيافته ديگر را هم داشت .حتي ممكن است
در داخل كشور هم واريانتهاي بومي خودمان را
داشته باشيم كه بايد گزارشها به ما ارسال شود تا
پايش و تشخيص آن صورت بگيرد.
رئيــس آزمايشــگاه مرجع كشــوري كوويد۱۹
تشــخيص واريانتها به روش تعيين توالي كامل
ويــروس جهشيافتــه را هزينهبــر و نزديك به
10ميليون تومــان عنوان ميكنــد و ميگويد:
نميتوان پيشبيني درستي از وضعيت كرونا در
كشور طي روزهاي آتي داشــت .با انواع ويروس
جهشيافته طرف هســتيم و حتــي نميتوانيم
بگوييم كه كرونا تا چه زماني با ما خواهد بود .بايد
خودمان را با شرايط تطبيق دهيم و از خود و جامعه
محافظت كنيم تا در معرض خطر كمتري باشيم.
ميدانيم كه مردم هم خسته شــدهاند و شرايط
سختي را پشت سر ميگذارند اما بهترين اتفاق آن
است كه حداقل در شرايط موجود و در چند هفته
منتهي به سال نو كه شلوغي خيابانها و مغازهها را
شاهد هستيم خودمان را به آغوش كرونا نيندازيم.

روز گذشته رئيسجمهور در جلسه ستاد مقابله با كرونا
اعالم كرد« :هر اندازه كه بتوانيم واكسن تهيه ميكنيم.
مردم ميدانند وضعيت واكســن امروز مشابه ماسك در
اوايل اين بيماري است .چطور مسير هواپيماها را عوض
ميكردند و ماسكها را در فرودگاهها ميگرفتند .امروز
آن شرايطي كه براي تهيه ماســك وجود داشت ،در دنيا
براي واكسن پيش آمده است» .به گزارش ايسنا ،حسن
روحاني گفت« :همه دوســت داريم شب عيد ،شبهاي
آرامي براي مردم بسيار عزيز ما باشد و براي كسي مصيبتي
پيش نيايد و همه خانوادهها بتوانند اين ايام را در چارچوب
همه رسومات و سنتهايي كه بوده ،البته نه به شكل سابق،
برگزار كنند .در عيد رفتوآمد مردم و سفر حتي اگر دچار
موج چهارم نباشيم و شرايط عادي باشد ،باز هم همه بايد
مراعات كنند .عيد امسال چيزي مشابه عيد پارسال است.
شايدازنظرهاييبايدبيشترازپارسالمراعاتكنيم.پارسال
ميگفتيم از دست ويروس ووهان چه كار كنيم .امسال از
مار غاشيه به افعي پناه برديم .حاال ميگوييم به پناه ويروس
ووهان برويم و ويروس انگليسي سراغمان نيايد .شرايط
سختتر شده است» .روز گذشــته سخنگوي سازمان
غذا و دارو هم از ورود 250هزار دوز واكسن كروناي جديد
از چين خبر داد .كيانوش جهانپور گفت« :ظرف امشب
(شنبه) و فردا (يكشنبه) محموله ۲۵۰هزار دوز واكسن
كرونا (سينوفارم) ،اهدايي دولت و ملت چين وارد تهران
خواهد شد .اين تعداد واكســن نيز براساس برنامه جامع
واكسيناسيون تحت نظارت كميته اجرايي واكسيناسيون
ظرف روزها و هفتههاي آتي براي واكسيناسيون گروههاي
هدف مورد استفاده قرار خواهد گرفت .» .همچنين عليرضا
رئيسي ،سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا روز گذشته
گفت« :هماكنون  ۱۱شهر استان خوزستان در وضعيت
قرمز هستند ۳۲ ،شهر نارنجي ۲۵۱ ،شهر زرد و  ۱۵۴شهر
نيز آبي هســتند» .او همچنين درباره ورود واكسنهاي
جديد به كشور گفت« :تاريخ ورود ۴.۲ميليون دوز واكسن
كوواكس طي امروز يا فردا مشخص ميشود .اميدواريم
بتوانيم تا پايان فروردين ،۱۴۰۰واكسيناسيون يك ميليون
و  ۳۰۰هزار نفر از گروههاي پرخطر را به پايان برسانيم».
او همچنين گفت« :عالوه بر بخشهاي قبلي كه در مرحله
نخست واكسيناسيون كرونا قرار داشتند ،عوامل اورژانس
بيمارستانها نيز در اين مرحله واكسيناسيون ميشوند».

كامال انسانی

تخیلی خیلی دور
خیلی نزدیک درباره ولیعصر

تصويري از تهران با خيابانهايي كه كامل ميشوند
تهران زير سلطه خودروها و موتورهاست .نه از دود و دم آنها در امانيم و نه از
صداي گوشخراششان و نه حتي حين عبور از خيابان يا تردد در پيادهراهها
احساس امنيت جاني ميكنيم .دليل اين ناامني ميداندادن بيش از اندازه
به وسايل نقليه اســت؛ معضلي كه تنها گريبان تهران را نگرفته و تقريبا در
تمامي كالنشــهرهاي جهان ميتوان ردپاي آن را مشاهده كرد .در شهري
مانند تهران ،به داليل مختلفي مانند باز كردن گره ترافيك و كاهش آلودگي
و تراكم ،چرخ بيشتر طرحهاي توسعه شــهري بر محور تاسيس بزرگراهها
چرخيده است و امنيت رواني و جاني قشرهايي از جامعه كه صاحب خودرو
نيستند ،امكان اســتفاده از خودرو را ندارند ،عالقهاي به استفاده از خودرو
ندارند يا از نيازهايي خاص برخوردارند درنظر گرفته نشدهاست.

نقشهزيرزمينياتصالتهرانبهحومه
دورنماي برنامههاي شركت متروي تهران نشان ميدهد تا سال
1410با توسعه خطوط هفتگانه و بهرهبرداري از 4خط جديد ،مجموع
خطوط يازدهگانه مترو به 504كيلومتر خواهد رسيد

شمايل بلندترين خيابان ايران در قرن بعدي چطور تغيير خواهد كرد؟
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تصور تهراني ديگر كار آساني نيســت .تخيل درباره پايتختي كه در گوشه
ذهن ما همواره خيابانهايش ميزبان شلوغي و بههم ريختگي و شلختگي
بوده ،نياز به دادههاي بســياري دارد .شــهري كه در همه اين سالها براي
بهسازي خيابانهاي آن طرحهاي مختلفي ،مدام در دستور كار قرار داشته
كه حامل تغييرات و ايدههايي بودند كه پايتخت به سختي با آن كنار آمده
چرا كه اهتمامي براي تعميق آن وجود نداشته است .خيابان وليعصر يكي از
مهمترين خيابانهاي نه فقط تهران بلكه ايران به شمار ميرود كه به چنارها،
قناتها و تاريخچهاش معروف و طوالني بودن آن زبانزد عام و خاص است.

15

كرونا هم خيابانهــاي تهران را خلوت نكرد ،بلكه فقط از تعداد مســافران
حملونقل عمومي كاست .كاهش مسافران ،ضررهاي مالي هنگفتي به اين
بخش ،بهويژه مترو ،وارد آورده اســت؛ فرنوش نوبخت ،مديرعامل شركت
بهرهبرداري متروي تهران ،چندي پيش در گفتوگو با همشهري عنوان كرد
كه بهطور ميانگين كرونا ماهانه بيش از 70ميليارد تومان به مترو خسارت
ميزند .در منفعت حملونقل عمومي براي تهران جاي شــك و شبههاي
نيست .نفع توسعه حملونقل عمومي ،كاهش آلودگي هوا ،كاهش سرسامآور
ترافيك و انضباط شهري است.

این شماره
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تهران در دهه اول 1400با چه تغييراتي همراه خواهد شد؟

شايد كمی امنتر؛ شايد كمی آرامتر
2عضو شوراي شهر تهران معتقدند كه اجرای طرحهايي مانند
توسعه مترو ،ايجاد خيابان كامل و ...ميتواند نويد شهري
آرامتر ،امنتر و انسانمحور به شهروندان تهراني بدهد

عكس :همشهري /حامد خورشيدي
ممكن است ،براي شما هم پيش آمده باشد كه يك روز صبح از مسير هميشگي خود
نورا عباسي
در تهران راهي محل كار يا خانه يك دوست شده باشيد و در ميانه راه متوجه شويد
روزنامهنگار
كه يك ايستگاه جديد تاكسي در نزديكي خانهتان سبز شده است يا پيادهرويي كه
چالههاي قديمي شــهر را در خود جاي داده بودند ،حاال با سنگفرشها يكدست پوشانده شدهاند؛ شايد
خ دادهاند اما براي هر تغيير در چهره اين شهر بزرگ،
بهنظر برسد كه اين تغييرات يك شبه در محله شما ر 
برنامههاي بسياري مانند تكههاي پازل كنار هم چيده ميشوند .طرحهايي مانند بهسازي خيابان اللهزار،
توسعه مترو و حملونقل عمومي ،ايجاد خيابان كامل و ...بخشي از برنامههايي هستند كه از جانب اعضاي
شوراي شهرپنجم پيگيري شدند و ما ميخواهيم بدانيم كه اين طرحها چه تأثيري بر چهره تهران در دهه
اول 1400خواهند داشت؟ براي پاسخ به اين ســؤال با زهرا نژادبهرام ،نايبرئيس كميسيون شهرسازي و
معماري شوراي اسالمي شهر تهران و همچنين حسن خليلآبادي ،عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي
گفتوگو كرديم تا آنها چهره تهران در 1400را براي ما ترسيم كنند.

زهرا نژادبهرام ،عضو شوراي
شهر تهران ،توسعه حملونقل
عمومي ،پيادهروهاي مناسب
براي تردد شهروندان ،توسعه
فضاهاي عمومي در ســطح
شهر ،كيفي ساختن فضاهاي
عمومي شهر و همچنين ايجاد ظرفيتهاي كافي براي
گذران زمان بيشتر شهروندان در سطح شهر را ازجمله
برنامههايي براي بهبود شرايط شهر تهران در سالهاي
آينده معرفي كرد.
براســاس گفته او طرحهايي كه در اين دوره شورا در
دستور كار قرار گرفت ،اين انتظار را ايجاد كرده است
تا در دهــه اول 1400تهران را با چهــرهاي متفاوت
ببينيم«:اميدواريــم با اقداماتي كه شــورا و مديريت
شهري آينده انجام خواهد داد ،برنامه پنج ساله سوم
اجرايي شود .در اين برنامه براساس ديدگاههاي شوراي
شهر تدوين و مشخص شده است كه قطار توسعه شهر
تهران روي چه ريلي بايد حركت كند .براســاس اين
برنامه و طرحهايي كه اعضاي شوراي شهر در اين مدت
پيگيري كردهاند ،چشــمانداز ما اين است كه تهران
تبديل به شهري شود كه انسانها از آن بيشتر استفاده
كنند نه خودروها».
بهسازي پيادهروها

موضوع مناسبســازي پيادهروها بهعنــوان يكي از
اهداف ايجاد تهران به شــهري انســانمحور همواره
مورد توجه مديران شــهري بوده اســت و در همين
راستا اين عضو شوراي شهر اميدوار است كه در دهه
اول 1400شاهد اين باشيم كه 10هزار كيلومتر معبر
موجود در سطح شهر تهران ،ظرفيت خاصي را براي
شــهروندان تهراني ايجاد كند تا شــهروندان فارغ از
جنسيت ،مشكالت جسمي ،ســن از اين پيادهروها
استفاده كنند«:در همين راستا بايد به رفع فضاهاي
بيدفاع شهري اشاره كرد؛ موضوعي كه بدون شك در
دهه اول 1400نيز مورد توجه شهروندان تهراني قرار
خواهد گرفت».

افزايش امنيت

براساس پژوهشي كه در ســال  ۱۳۹۵از سوي معاونت
اجتماعي شــهرداري تهران در مورد «ارزيابي كيفيت
زندگي در كالنشهر تهران» انجام شد بايد كه ميانگين
نمره احساس امنيت در سطح محالت ۵۳ ،از  ۱۰۰است.
در بين مناطق  ۲۲گانه ،مناطق  ۲۲ ،۱و  ۵باالترين نمره
را در اين شاخص بهدست آوردهاند و پايينترين امتياز
به مناطق  ۱۲ ،۱۳و  ۱۷تعلق داشت .شاخص احساس
امنيت نشــان ميدهد تا چه اندازه شــهروندان نگران
قرباني شــدن خود يا اعضاي خانوادهشان در فضاهاي
عمومي هستند .براســاس گفته نژادبهرام بهطور كلي
در مجموع مناطق ۲۲گانه ،بيش از 2هزار نقطه بيدفاع
شناسايي و از اين تعداد نزديك به 2800نقطه بيدفاع
رفع خطر شده اســت ،بنابراين ايجاد امنيت شهري در
دستور كار شهرداري تهران است و بر همين اساس بايد
انتظار داشت كه در دهه اول 1400شهر تهران كمتر از
گذشته درگير با بحث فضاهاي بيدفاع شهري باشد ،چرا
كه « بين شهرهاي كشــور ،تهران بهعنوان بزرگترين
كالنشهر ايران بهعلت شرايط خاص كالبدي ،اجتماعي،
اقتصادي ،سياســي و فرهنگي حاكم بــرآن ،با تعدد
فضاهاي جرمخيز ،بيدفاع و سطح پايين حس امنيت
اجتماعي در بين شهروندان مواجه است».
توسعه سيستم حملونقل عمومي

ايجاد امكانات زيرســاختي مانند تردد با حملونقل
عمومي ،موضوع ديگري است كه همواره مورد توجه
اعضاي شوراي شهر قرار گرفته است تا از اين طريق،
امكان تردد با وســايل حمل ونقل عمومي مانند مترو
و اتوبوس گســترش پيدا كند؛«توسعه مترو و كاهش
ســر فاصله قطارهاي مترو يكي از دغدغههاي جدي
شوراي شهر است .پيش از كرونا حدود 2و نيم ميليون
سفر داشتيم و برهمين اساس بايد گفت در شهري كه
نزديك به 12ميليون نفــر در روز جمعيت دارد ،نياز
به خطوط مترو بيشتر اســت .به همين دليل توسعه
خطوط مترو و همچنين ايمنيبخشي به خطوط مترو
در رده برنامههاي اصلي شوراي شهر پنجم قرار گرفت

و با تكيه بر پيگيريهايي كــه انجام داديم ،اميدواريم
كه ســالهاي ابتدايي  ،1400شــهر تهران خطوط
مترو بيشتري داشته و منطقه 22به مركز شهر متصل
شده باشد .از سوي ديگر محدوديت موجود در رابطه
با خطوط حملونقل عمومي تا آن زمان رفع شود».

شهر انسان محور

اين عضو شوراي شهر معتقد است«:شهروندان تهراني
در دهه اول 1400ميتوانند شــاهد اين باشــند كه
اتوبوسهاي جديد وارد مدار خودروهاي عمومي براي
حملونقل شدهاند ،از اين طريق از امكان تردد بيشتر
با اســتفاده از اين وســايل بهره ببرند و از سوي ديگر
خيالشان راحت باشد كه اين خودروهاي نو ،آلودگي
كمتري را به شهر تهران تحميل ميكنند».

1400ذكر كرد.
براســاس گفته او ،پارادايمي كه اعضاي شوراي شهر
پنجم در مديريت شــهري دنبــال ميكنند ،گفتمان
شهر انســانمحور اســت«:ما بهدنبال اين هستيم كه
شهر براي زندگي انسانها آماده باشد و بيشتر بر رفاه،
آسايش ،رفتوآمد شهر تأكيد شود .رويكرد پروژههاي
بزرگ و پلهاي چند طبقه به قدر ضرورت براي شهر
مفيد هستند و اگر اين طرحها موجب تسلط ماشينها
بر شهر شوند ،بايد دانســت كه از هدف اصليمان دور
شدهايم».
خليلآبادي معتقد اســت «:اجراي طرحهايي مانند
بهسازي خيابان وليعصر ،توسعه حملونقل عمومي،
ايجاد خيابانهاي كامل و ...طرحهايي هستند كه در
راستاي تبديل شهر تهران بهعنوان شهري انسانمحور
تعريف ميشوند .نبود فضايي براي پيادهروي ،آلودگي،
ترافيك و ...مشكالتي هســتند كه شهروندان تهراني
را احاطه كردند و همين موضوع باعث شــده است تا
ما با پيگيــري برنامههاي مختلف درصــدد رفع اين
مشــكالت عمل كنيم .با نگاه خاص به شــهروندان
بهعنوان بازيگران اصلي شــهر ،اميدواريم كه در دهه
اول 1400آلودگي و ترافيك كمتري به شــهر تهران
تحميل شود».
او در توضيح اين بحث كه «اگــر بخواهيم بگوييم كه
10ســال آينده چه تصويري خواهد داشت؟» ،پاسخ
داد «:تهران ،تبديل به شهري انسان محور خواهد شد
و تمام برنامهها نيز بر حضور انسانها در شهر اهميت
خواهند داد البته تمام اين موارد به شــرطي است كه
طرحهاي فعلي به درستي اجرا شوند».

كاهش آلودگي

ايمني مسيلها

ريلگذارياي كه شوراي شــهر براي آيندگان انجام
داده اســت ،مربوط به ايجادايمني براي شهر است3 ،
مشكل جدي شهر را تهديد ميكند؛ سيالب ،زلزله و
فرو نشست زمين«.شهرداري تهران توانسته است در
بحث سيالب برنامههاي خوبي را اجرا كند .هماكنون
تهران 7مسيل دارد و اميدواريم در 1400شاهد باشيم
كه دغدغه ايمني شهر به حداقل برسد».
افزايش فضاهاي عمومي شهر

طرحي با عنوان خيابان كامل از سوي اعضاي شوراي شهر
در حال پيگيري اســت و نژادبهرام در اين رابطه با تأثير
اين طرحها بر چهره تهــران در 1400توضيح داد «:ما با
تكيه بر چنين طرحهايي بهدنبال بهبود و توسعه فضاهاي
عمومي شهر هستيم ،در واقع بايد گفت كه خيابان كامل
نيز در همين راستا تعريف ميشود .ايجاد درنگگاهها و
پالزاها همان ظرفيتي اســت كه ما بهدنبال آن هستيم.
اين اقدامات در جهت رونق بخشــي و نشاط انگيز بودن
شهر تهران در سالهاي آينده است .ما اميدوار هستيم كه
با تكيه بر اين طرحها حضور با نشاط شهروندان ،تسهيل
مســير پيادهها ،ايجاد فضايي امن و ...را براي شهروندان
تهران در سالهاي پيشرو به يادگار بگذاريم .در مجموع
دهه اول 1400با اين مصوبات و بااين بودجه دهه بهتري
براي شهروندان تهران خواهد بود».
مشاركت شهروندان

نژادبهــرام در صحبتهايش گريزي بــه پويش آرزو
براي تهران زد و در اين رابطه گفت «:اين پويش همان
تالشي است كه ما ميخواهيم با تكيه بر آن ،مشاركت
شــهروندان را در مديريت شهري داشــته باشيم .ما
اميدوار هســتيم كه در دهه اول 1400شاهد افزايش
مشاركت شهروندان به واســطه فعال شدن نهادهاي
مردمي در سطح محالت باشيم».

ايجاد امكانات
زيرساختي مانند
تردد با حملونقل
عمومي ،موضوع
ديگري است كه
همواره مورد توجه
اعضاي شوراي
شهر قرار گرفته
است تا از اين
طريق ،امكان تردد
با وسايل حمل
ونقل عمومي مانند
مترو و اتوبوس
گسترش پيدا
كند؛توسعه مترو و
كاهش سر فاصله
قطارهاي مترو
يكي از دغدغههاي
جدي شوراي شهر
است

كاهش خشونت

حســن خليلآبادي ،عضو
كميســيون فرهنگــي و
اجتماعــي تبديل تهران به
شــهري انســان محور را
بهعنــــــوان مهمتريــن
پيشبينــي از تهــــــران

براســاس گفته اين عضو شــوراي شــهر ،بهسازي
خيابانهايي مانند اللهزار و وليعصر در راستاي توسعه
حقوق پيادههاســت تا از اين طريق ارتباط عاطفي و
حس تعلق به شهر در مردم تقويت شود ،در اين صورت
مردم در فرايند توسعه شهر مشــاركت خواهند كرد
و شــاهد كاهش رفتارهاي خشن خواهيم بود .در اين
صورت و البته اگر دورههاي بعدي شورا به برنامههاي
ماشينمحور باز نگردند ،بايد گفت كه شرايط زندگي
در تهران در دهه آينده بهتر خواهد شد و در 10سال
آينده نزديك به 30درصد از فضاي فعلي شهر به نفع
انسانها تغيير خواهد كرد.
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تهرانآینده

یادداشت یک

تهران از دور

چند تصوير از آينده خيابانهاي شهري كه قرار است در آن زندگي كنيم
شهرام فرهنگي
روزنامهنگار

تصور كردن آينده نياز به تخيلي قوي دارد.
شهر آينده ،شــهر من در آينده ،شهري كه
به آن ميرســيم ...شــهر من در آينده چه
حال و هوايي دارد؟ اين همه خيالپردازي آدم را به جهان شعر ميبرد
ولي براي رسيدن به تصوري كم و بيش نزديك به آنچه در آينده اتفاق
ميافتد ،راههايي منطقيتر هم وجــود دارد .چيزي نزديك به منطق
بينقص رياضي كه ميتوانيم از نقشــههاي كشــيده شده براي آينده
تهران بيرون بكشيم.
ميتوانيم از خيابان وليعصر شروع كنيم .مثال به فرض ،اگر پيش از سال
1388كسي از نقشههاي كشيده شده براي اين خيابان – با جزئيات -
خبر داشت ،آنچه ما امروز در آن زندگي ميكنيم را در ذهن ميساخت
و به وضوح تماشا ميكرد .چنين تصوري از وليعصر يك طرفه ،از راهآهن
تا تجريش ،از ايستگاههاي اتوبوس و موارد ديگر ميتوانست تمام مثبت
و منفيهاي آينده اين خيابان را بيرون بريزد .حرف فقط از تفاوتهاي
ظاهري خيابانهاي امروز شهر با 10ســال بعدشان نيست ،قرار است
زندگي در خيابانهاي تهران شكل ديگري شود.
ميتوانيم در خيابان وليعصر باقي بمانيم .پروژه ثبت جهاني اين خيابان
در ماههاي انتهايي ســال 99بارها و بارها در روزنامهها و رســانههاي
مجازي تبديل به تيتر و خبر شــده اســت .اين خيابان براي اينكه در
فهرست «ميراث جهاني بشر» در يونسكو قرار بگيرد ،نيازي به تغييراتي
اساسي دارد .از جوي تا چنارها و ايستگاههاي اتوبوس و وضعيت تردد
پياده و سواره .وليعصر بايد تبديل به خياباني «انسانمحور» شود.
خوبي اصطالحهاي شهرسازي و معماري اين است كه به آدم آدرس دقيق
ميدهند .نيازي نيست استاد فيزيك هستهاي باشيد تا تصويري از چنين
خياباتي در ذهنتان شكل بگيرد .وليعصر قرار است خياباني خلوتتر ،با
سهم كمتري براي اتومبيلها و بيشتر براي پيادهها ،چنارهاي سرحال
و مسيرهاي دوچرخهسواري باشد .االن 2سال از برنامهريزي شهرداري
روي پروژه ثبــت جهاني خيابان وليعصر ميگذرد و ايــن پرونده بايد تا
پيش از پايان سال 2021به يونسكو ارسال شود .البته قرار نيست خيابان
وليعصر در اين كمتر از يك سال به كل شكل ديگري شود .بهنظر ميرسد
در اين مرحله فقط ايرادهاي اساســي خيابان مثــل وضعيت جويها و
مشكالت مكانهاي تاريخي برطرف ميشود ولي بهاحتمال زياد در دهه
نخست 1400خيابان وليعصر – كم و بيش – شبيه به چيزي ميشود كه
امروز در طرح ثبت جهاني اين خيابان وجود دارد.
انتهاي خيابان وليعصر به ميدان تجريش ميرسد؛ جايي كه قرار است از
نخستين خيابان كامل تهران رونمايي شود .از تجريش تا قدس ،خياباني
براي همه آدمهاي شهر .درست شبيه به آنچه در تعريف خيابان كامل
آمده :خياباني كه در آن همه اقشــار جامعه بتوانند بهصورت عادالنه از
معبر شهري استفاده كنند .خياباني با فضاي سبز ،پيادهراههاي وسيع
براي در آرامش قدمزدن و مناسب براي تردد افراد معلول .مسيرهايي
براي دوچرخهسواري و نيمكتهايي براي نشستن .طرح خيابانهاي
كامل در برنامه 5ساله سوم توســعه تهران قرار دارد و در بودجه تهران
1400تعريف شده است .هر سال يك خيابان در تهران كامل ميشود
و تجريش تا قدس فقط آغاز مسير اســت .همين كه در فهرست اوليه
خيابانهاي كامل تهران ،نام 10خيابان با پراكندگي در مناطق مختلف
ديده ميشود ،يعني تهران در دهه نخست 1400تغييرات اساسي در
شكل و البته نيازهاي ساكنانش پيدا ميكند .اصال شايد حسن تخيل
كردن تهران آينده همين باشد .اگر تخيلمان خيلي كج نباشد ،يعني
كم و بيش ،تهران آينده را نزديك به واقعيت ديده باشيم ،شبيه به آدمي
ميشويم كه سال 2009روي بيت كوين سرمايهگذاري كرده باشد .البته
اين مقايسه فقط براي جلب توجه خواننده اين متن بود ولي بدون اغراق،
تصور شكل ظاهري و زندگي مردم شهر در 10سال آينده ،ميتواند آدم
را از قدم برداشتن در مسيرهاي اشــتباه منصرف كند .جذابتر اينكه
شايد با كمي خالقيت ،بتوانيم روي خيابانهاي آينده تهران بهعنوان
ســرمايه حســاب كنيم .خيابانهايي كه روي نقشــههاي معماري و
شهرسازي ،به زبان هندسه ،خلوتتر ،مرتبتر و البته انسانيتر توصيف
شــدهاند .آدمهاي در حال عبور از چنين خيابانهايــي را تصور كن،
وليعصر ،تجريش و البته اللهزار ،اللهزا ِر نمايش و ســينما كه قرار است
تا جايي كه جبر زمانه اجازه ميدهد ،به ساختار گذشتهاش نزديكتر
شــود .خياباني – بازهم تا جاي ممكن – خاليتر از اتومبيل و موتور،
تمام سنگفرش ،پر از آدمهايي كه بدون نگراني از شانه به شانه شدن با
كسي كه از روبهرو ميآيد ،روي سنگفرش قدم برميدارند .البته در اين
تصويرسازي از تهران آينده بايد توسعه حملونقل عمومي را هم درنظر
گرفت .بسياري از طرحهاي توسعه زيرزميني تهران تا افق 1420ديده
شدهاند و اين باز به اين مفهوم است كه در سالهاي انتهايي دهه نخست
1400بايد دستكم ريلگذاري رسيدن به چنين افقي انجام شده باشد.
افزايش تعداد واگنها ،راهاندازي خطوط جديد و البته وصل شدن تهران
به شهركهاي اطراف يعني پا گرفتن شكلي ديگر از زندگي اجتماعي در
خيابانهاي شهر .تهران آينده شايد خلوتتر و سريعتر باشد .شهري كه
در آن فاصلهها كمتر به چشم ميآيند؛ هم خيابان تا خيابان و هم آدم تا
آدم .دستكم روي نقشه ،تهران از دور اينطور بهنظر ميرسد.
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بازگشتبهنوگرایی
نگاهي به شمايل خيابان اللهزار در دهه پيشرو

حاال بهتريــن لباسهايتان را
زهرا رستگارمقدم
بپوشيد كه قرار است به اللهزار
روزنامهنگار
برويم .مثل آن سا لها كه هر
چه قرار بود يكباره از تجدد و فرهنــگ صيد كنيم ،در اين خيابان بود؛
اللهزاري كه به «شانزهليزه تهران» معروف بود و با تالشهايي قرار است
دوباره به پهنهاي فرهنگي و تاريخي بدل شود .حاال كه قرار است خيابان
احيا شود ،بهنظرتان اين خيابان 20متري ،با طول يك كيلومتر و درختان
بينظم و تُنك كه نماد نوگرايي در دوره خود بود ،قرار است 10سال بعد
چه شكلي شود؟

گام دوم

خيابان اللهزار شمالي به سمت بازار تهران كشيده ميشود؛ اين مسير از خیابان
انقالب شروع شده به اللهزارجنوبي رسيده و پس از طي كردن مسيري به ميدان
امامخميني(ره) و خيابان ناصرخسرو و در نهايت به بازار تهران ميرسد.

گام سوم

موقعيت جغرافيايي

موقعيت تاريخي

اللهزار در پايــان دوره قاجار نمــادي از نوگرايي بود .مجموعــهاي از تئاتر،
رستوران ،تجارتخانه ،خياطخانه ،سينماها و فروشــگاههاي معروف ايران،
دفتر روزنامههاي آن روزها و ...در اين خيابان قرار داشــتند .موسيقي سبك
كوچه بازاري هم در اين منطقه متولد شد .هر چند از دهه 40اين خيابان از
شــكلفرهنگي خود فاصله گرفت اما قرار نيست اين وضعيت اينگونه بماند.
قرار است همه آدمها دوباره به اين خيابان رفتوآمد كنند؛ از مردم كوچه و
بازار تا هنرمندان و روشنفكران.

گام اول

حذف زوايد بصري ،كفســازي خيابان ،تالش براي اينكه كسبهخودشــان
نسبت به بازسازي نماي ساختمانشــان اقدام كنند1700 .عمدهفروشي و
4هزار خردهفروشي هماكنون در اللهزار فعاليت دارند .گلدانهاي بزرگي در
پيادهرو تعبيه شده ،اما همچنان تعداد درختان بسيار كم است .طبق آنچه در
پروژه بازآفريني خيابان اللهزار مطرح شده ،بازآفريني قسمت شمالي هنوز
كامل نشده .قرار اســت كه براي پارك خودرو و موتور ،پاركينگهايي لحاظ
ل ميشود و شما بعد از خريد
شود .فضاي سبز خيابان و مبلمان محيطي كام 
ميتوانيد در اين خيابان استراحت كنيد.

تعريض خيابان ،جدارهســازي بناها ،پیادهراهسازی ،مرمت مراكز فرهنگي،
هنري كه تقريبا در اللهزارشمالي انجام شــده ،در بخش جنوبي خيابان هم
اجرايي خواهد شــد .پس تا 10ســال ديگر اين خيابان از شــمال تا جنوب
ي خواهد شد.
يكسانساز 
كوچه اتحاديه ،كوچــه باربد و ...نيز كامال ســنگفرش و بــا خيابان اللهزار
يكسانسازي خواهد شد .آن وقت شــما نهتنها ميتوانيد رو به خانه اتحاديه
باالتر از كوچه باربد ،در بنبست اتحاديه ،به آجرهاي سر در خانه خيره شويد،
بلكه ديگر ميتوانيد اراده كنيــد و قدم در باغ بگذاريــد؛ خانه «دايي جان
ناپلئون» .يا از ديدن تابلو خاك گرفته تئاترنصر حســرت نخوريد ،برويد اين
تماشاخانه را تماشا كنيد.
20بناي ارزشــمند و قابلثبت در اين خيابان شناسايي شدهاند و تئاتر نصر،
چند سينماي قديمي ،خانهباغ اتحاديه دوباره به مدار اين خيابان بازميگردند.
تاسيس يكي،دو قهوهخانه ،تسهيالتي به سينماداران ،پروانه مرمت با سهولت
بيشتر و معاف متقاضيان از پرداخت عوارض در سالهاي پيشرو اين خيابان
را رونق خواهدداد .حتما نزديكي با عناصر فرهنگي چون خيابان سيتير ،سردر
باغ ملي ،ميدان توپخانه ،خيابان فردوسي و مجموعه كاخ گلستان ،موقعيت
اين خيابان را بيش از پيش رونق ميدهد.

گام چهارم

بزرگترين اتفاقي كه در روند اين طرح براي اللهزار ميافتد خانه اتحاديه است.
اين خانه تبديل به مركز فرهنگي و موزه شــهر تهران ميشود و رويدادهاي
مرتبط با تاريخ ،حال و آينده تهران از ديدگاه مديريت شهري در آنجا به نمايش
درخواهد آمد .بازسازي و مرمت سينماي اين خانهباغ از ديگر اتفاقات سالهاي
آتي خواهد بود .ساختمان بلديه انتهاي خيابان اللهزار نيز دوباره زنده ميشود
تا رويدادهاي شهري در آن شكل بگيرد.

گام پنجم

در اللهزار جنوبي نياز است اماكن ارزشمندي كه امروز تبديل به انبار شدهاند،
احيا شوند و از آنها استفادههاي درخور شــود .خيلي از سينماهاي قديمي
اللهزار امروز انبارهايي شــدهاند كه ميتوانند اعتبار پيــدا كرده و بازدهي
داشتهباشند كه اين وضعيت تا 10سال آتي درست خواهدشد.

ً
كامال انسانی

گام ششم

ديگر از آن موتورها كه ســالها پيادهروها را قرق كردهبودند خبري نيست.
پليسها در اين خيابان امنيت شما را تضمين خواهندكرد.

تصويري از تهران با خيابانهايي كه كامل ميشوند

تهران زير ســلطه خودروها و موتورهاســت .نه از دود و دم آنها در امانيــم و نه از صداي
سميرا مصطفينژاد
گوشخراششــان و نه حتي حين عبور از خيابان يا تردد در پيادهراهها احساس امنيت جاني
روزنامهنگار
ميكنيم .دليل اين ناامني ميداندادن بيش از اندازه به وسايل نقليه است؛ معضلي كه تنها گريبان
تهران را نگرفته و تقريبا در تمامي كالنشهرهاي جهان ميتوان ردپاي آن را مشاهده كرد .در شهري مانند تهران ،به داليل مختلفي مانند
باز كردن گره ترافيك و كاهش آلودگي و تراكم ،چرخ بيشتر طرحهاي توسعه شهري بر محور تاسيس بزرگراهها چرخيده است و امنيت
رواني و جاني قشرهايي از جامعه كه صاحب خودرو نيستند ،امكان استفاده از خودرو را ندارند ،عالقهاي به استفاده از خودرو ندارند يا از
نيازهايي خاص برخوردارند درنظر گرفته نشدهاست .نياز به توجه به اين قشر از جامعه و نياز به مهار خودرومحور شدن شهرهاي بزرگ
بود كه باعث شد در سال 1971سياستي در ايالت اورگان اياالتمتحده به اجرا گذاشته شود كه به اساس و پايه سياستي به نام «خيابان
كامل» تبديل شد .در اين طرح براي نخستين بار خيابانهاي پرتردد بازسازي و بهسازي شدند تا در آنها مسيرهاي دوچرخهسواري و
پيادهراه تعبيه شود و همچنين تجهيزات متناسب با نيازهاي دوچرخهســواران و عابران پياده در آنها گنجانده شود .از آن سال به بعد
 16ايالت ديگر آمريكا سياست خيابان كامل را به اجرا گذاشتند تا «حق راه» را در خيابانهاي شهر رعايت كنند .عبارت خيابان كامل
در سال  2003توسط ديويد گلدبرگ ،مدير روابطعمومي شركت اسمارت گروت آمريكا پيشنهاد داده شد و بعدها توسط اتحاديه ملي
خيابان كامل آمريكا مورداستفاده قرارگرفت .تا سال  2013بيش از 490حوزه قضايي شامل 29ايالت در آمريكا سياست خيابان كامل را به
اجرا گذاشتند و تعدادي از اين حوزههاي قضايي سياست خيابان كامل را به تصويب رسانده و به قانون تبديل كردند.

يك خيابان چگونه كامل ميشود؟

عناصر تشكيلدهنده سياست خيابان كامل ممكن است متناسب با
طرحهاي ارائه شده ،ويژگيها و ظرفيتهاي خيابان و بافت فرهنگي
آن متفاوت باشــد اما معموال تمركز اصلي اين سياست انسانمحور
شــدن كاربري خيابان و كاهش اولويت خودرومحور بودن آن است.
مــواردي مانند ايجاد پيادهراههاي وســيع ،توجه بــه نيازهاي افراد
داراي نيازمنديهــاي خاص در طراحي خيابــان و پيادهراهها مانند
مسطحسازي مسيرها ،ايجاد نشــانههاي صوتي براي افراد با بينايي
ضعيف براي عبور از خيابان يا ايجاد كليدهــاي كنترلكننده چراغ
راهنمايي براي افرادي كه مشكالت حركتي دارند ،اجراي تمهيدات
كاهشدهنده سرعت تردد خودروها ،ايجاد مسيرهاي امن و سبز براي
دوچرخهسواران ،ايجاد مسيرهاي اختصاصي براي سامانه حملونقل
عمومي و فضاســازي و زيباسازي مســير بهمنظور افزايش حضور و
تعامالت شهروندان در خيابان در اين سياست گنجانده ميشوند.

عمليات كاملسازي خيابانهاي تهران

قرار است تهران بهزودي و در پي تصويب برنامه خيابان كامل توسط
شوراي شهر تهران اين سياست را عملياتي كند .به اين ترتيب با نهايي
شدن دستورالعمل خيابان كامل ،تهران هم مالك 32كيلومتر خيابان
كامل ميشــود .معبرهاي موردنظر براي بازســازي و تغيير شكل با
توجه به ظرفيتي كه براي تبديل شــدن به خيابان كامل دارند ،پس
از كارشناسي و ارزيابي فني معابر مناطق 22گانه شهر تهران انتخاب
شدهاند .كاملسازي خيابانها با هدف افزايش سهم همه عابران پياده،
كودكان ،رانندگان ،معلوالن ،سالمندان و دوچرخهسواران از خيابانها،
ايجاد ظرفيت درآمدزايي و اقتصادي در خيابانها ،زيباسازي معابر و
افزايش فضاي سبز و در نتيجه كاهش حجم آلودگي و حرارتزايي در
خيابانهاي اصلي شهر انجام خواهدشد.

آشنايي با عناصر يك خيابان كامل

از نظر مهدي عابديني،مدير اداره مهندسي ترافيك معاونت مطالعات
سازمان حملونقل و ترافيك ،تعريف خيابان كامل اين است كه تمامي
كاربران مســير ،فارغ از تواناييهايشــان بتوانند بهصورت عادالنه از
خيابان استفاده كنند .بر اين اساس خيابان كامل تنها بر موضوعاتي
مانند وضعيت پيادهها يا ســوارهها متمركز نيست .بحثهايي مانند
روشنايي ،دفع آبهاي سطحي ،مســيرهاي ويژه معلوالن ،جانمايي
نيمكتها ،ايجاد پاركلتها جهت تامين فضا براي كســبوكارها يا
محيطهاي شــهري يا ايجاد فضاي مكث ،همسطحسازي پيادهروها
با سوارهروها در محل تقاطع و بســياري از ديگر مباحث زيرمجموعه
خيابان كامل هســتند .جلوگيــري از افزايش تعــداد خطوط تردد
خودروها،مديريت مقطع عرضي خيابان و كاهش عرض خطوط براي
ايجاد فضاي اضافه و استفاده از اين فضا براي تعريض پيادهرو يا ايجاد
مسير دوچرخهسواري از ديگر مباحث اين طرح هستند.
ح خيابانهاي كامل
عابدينــي ميگويد :تمامي اين مــوارد در طــر 
تهران ديده شده و قرار اســت به اجرا گذاشته شوند .به غير از خيابان
شهرداري كه طرح آن هنوز نهايي نشدهاست9 ،معبر ديگر طرحشان
آماده و تغييرات آنها مشخص اســت .بهگفته او از آنجا كه تهران تا به
امروز خيابان كامل نداشته و براي نخستين بار قرار است اين طرح اجرا
شود ،سعي بر اين است كه احتمال بازخورد اجتماعي منفي اجراي آن
به حداقل يا به صفر برسد؛ مثال از آنجا كه اجراي طرح خيابان كامل
ممكن است عرصه را بر خودروها تنگ كرده و بار ترافيك را زياد كند،
براي اجراي اين طرح خيابانهايي انتخاب شدهاند كه كمترين اثرات
منفي را روي ترافيك عبوري داشته باشند .حتي در بيشتر خيابانها
قرارنيست عرض الينهاي تردد خودرو تغيير كند .بهگفتهمدير اداره
مهندسي ترافيك معاونت مطالعات ،استاندارد عرض خط عبور خودرو
در خيابان 3متر تا 3.65متر اســت و مثال اگر عرض الين خودرو در

يكي از خيابانهاي مورد نظر 3.4متر است ،اين عرض به 3متر كاهش
داده ميشود كه همچنان استاندارد است و از مازاد فضا براي تعريض
پيادهراه يا ايجاد مسير دوچرخه استفاده خواهد شد.
بهگفته عابديني ،شايد بزرگترينتغييراتي كه قرار است در خيابانها
رخ دهد در خيابان وليعصر ديدهشود .در طرح نهايي خيابان وليعصر
كه در حدفاصــل خيابان فاطمي تا جمهوري اجرا خواهد شــد ،قرار
است خط ويژه بيآرتي تا ميدان جمهوري در يك سمت خيابان و در
جهت شمال به جنوب قرار گيرد و نرده و جدا كنندههاي اين بخش
برداشته شــوند تا خيابان چهرهاي شهريتر و مدرنتر بهخود بگيرد.
در مسير بلوار خوردين هم قرار است تعداد خطوط تردد خودرو ثابت
بماند و مسير دوچرخهسواري به خيابان افزوده شود؛ تغييري كه در
بلوار دستواره هم رخ خواهد داد .در نهايت مسيرهاي دوچرخهسواري
قراراست بر اســاس سبد توسعه دوچرخه شــهر تهران ،هم در قالب
منطقهاي و هم در سطح شهر به يكديگر پيوسته شوند.

خيابانهاي منتخب براي كاملسازي

خيابان شهرداري ،حدفاصل ميدان قدس تا ميدان تجريش
خيابان ستارخان ،حدفاصل فلكه دوم صادقيه تا خيابان خسرو
خيابان امامخميني ،حدفاصل ميدان حسنآباد و ميدان حر
خيابان فردوسي ،حدفاصل ميدان امام تا ميدان فردوسي
خيابان توحيد ،حد فاصل ميدان توحيد تا چهارراه توحيد
خيابان آيت ،حدفاصل بزرگراه رسالت تا خيابان فرجام
30متري نيروي هوايي ،حدفاصل خيابان دماوند و خيابان پيروزي

خيابان امامت ،حدفاصل خيابان دماوند و نيروي هوايي
خيابان سازمان آب ،حدفاصل اشرفياصفهاني و برادران
خيابان وليعصر ،حدفاصل فاطمي و انقالب
خيابان مطهري ،حدفاصل خيابان وليعصر تا شريعتي
بلوار دستواره ،حدفاصل بلوار ابريشم و بزرگراه آزادگان
خيابان سجادشمالي ،حدفاصل بلوار ابوذر و ابدام
بلوار معلم ،حدفاصل آيتاهللسعيدي و ميدان معلم
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تخیلیخیلیدور

خیلینزدیکدربارهولیعصر
شمايل طوالنیترین خيابان ايران در قرن بعدي چطور تغيير خواهد كرد؟

تصور تهراني ديگر كار آساني نيست .تخيل درباره پايتختي كه در گوشــه ذهن ما همواره خيابانهايش ميزبان شلوغي و بههم
آوین آزادی
ريختگي و شلختگي بوده ،نياز به دادههاي بسياري دارد .شــهري كه در همه اين سالها براي بهسازي خيابانهاي آن طرحهاي
روزنامهنگار
مختلفي ،مدام در دستور كار قرار داشته كه حامل تغييرات و ايدههايي بودند كه پايتخت به سختي با آن كنار آمده چرا كه اهتمامي
براي تعميق آن وجود نداشته اســت .خيابان وليعصر يكي از مهمترين خيابانهاي نه فقط تهران بلكه ايران به شمار ميرود كه به چنارها ،قناتها و تاريخچهاش
معروف و طوالني بودن آن زبانزد عام و خاص است .براساس اعالم پيروز حناچي ،شهردار تهران ،استخوانبندي طرح تهران  ،1400خيابان وليعصر است كه پتانسيل
جهاني شدن را دارد .طرحي كه بنا دارد كه از تهران بتني به تهران انساني شيفت پيدا كند و از تهديد تكثر جمعيتي و فرهنگي در پايتخت فرصت بسازد چرا كه شهر
به قصهها و روايتهاي مردمش زنده است و هويت پيدا ميكند .خيابان وليعصر هم به لحاظ كالبدي حائز اهميت است چرا كه شمال و جنوب تهران را به هم وصل
ميكند و ميتواند برطرفكننده اختالفهاي اجتماعي و اقتصادي باشد و هم ما را با چنارهاي يكدست به كوهها و طبيعت تهران ميرساند .وليعصر ميتواند قصه
تاريخي تهران را با نمادهايي كه در دل خود دارد روايت كند و به تخيل تهران در قرن بعدي كمك كند.

شهرداري تهران بنا دارد بخشهايي از خيابان وليعصر را تبديل به خيابان كامل
كند تا همه به يك اندازه در آن سهم داشته باشند ،عابر پياده ،دوچرخه سوار،اتومبيل
و حتي موتورسيكلت.
بناست كه طرح پايگاه ميراث شهري در خيابان وليعصر ايجاد شود .اگر اين اتفاق
بيفتد3 ،ركن موزه ،مركز اسناد و پژوهشكده را براي اين خيابان خواهيم داشت كه
ميتواند به قصهگويي اين خيابان كمك كند.
خانه تاريخي مينايي در ميدان منيريه ،تبديل به موزه پايگاه ميراث شهري شده
است.

گام هفتم

تامين پاركينگهــاي عمومي در سرتاســر خيابان براي پــارك خودرو و
موتورهاست .اين كار نهتنها نماي خيابان را مخدوش نخواهد كرد ،بلكه روند
كار كسبه اين خيابان را بهبود خواهد داد.

خيابانهايي كه در فاز اول اجراي كاملسازي
خيابانها در اولويت اجرايي قرار دارند:

خيابان شهرداري
منطقه ،1حدفاصل ميدان قدس تا ميدان تجريش
بلوار خوردين
منطقه ،2حدفاصل ميدان صنعت تا بلوار دادمان
خيابان شهيد آيت
منطقه ،4حدفاصل بزرگراه رسالت تا خيابان فرجام
(عج)
خيابان وليعصر
محدوده مناطق  6و  ،11حدفاصل خيابانهاي فاطمي تا جمهورياسالمي
(ره)
خيابان امام خميني
منطقه ،11حدفاصل ميدان حسنآباد تا ميدان حر
خيابان سيمتري نيروي هوايي
منطقه ،13حدفاصل خيابان دماوند تا خيابان پيروزي
بلوار دستواره
منطقه ،16حدفاصل بلوار ابريشم تا بزرگراه آزادگان
بلوار معلم
منطقه ،18حدفاصل بزرگراه آيتاهلل سعيدي تا ميدان معلم
خيابان فدائياناسالم
منطقه ،20حدفاصل ميدان شهرري تا خيابان شهيدغالمي
بلوار شاهد
منطقه ،21حدفاصل بلوار گلها تا بزرگراه آزادگان

با راهاندازي خانه مينايي بهعنوان پايگاه خيابان ،گامهايي براي خواناسازي و تهيه
نقشه فرهنگي خيابان برداشته شده و در گام نخست ،در 40نقطه خيابان وليعصر كه
در جاهايي كه رويدادي رخ داده خواناسازي مكان رويدادها انجام شده است.
خواناسازي به اين معناست كه شما ميتوانید باركدهايي را در نقاط مختلف اين
خيابان ببينيد كه گوشيهاي هوشمند آنها را شناسايي كرده و درباره آن محل قصهها
و روايتهايي ضبط شده را براي شما بازگو ميكند.
خيابان وليعصر  -براساس دستور شهردار كنوني تهران -د ر آيندهاي نزديك تبديل
به محور فرهنگي پايتخت خواهد شد.
خيابان وليعصر قرار است بهعنوان يك «باغ-خيابان» به ثبت جهاني برسد و ترميم
چنارهاي آسيبديده آن در دستور كار قرار گرفته است .در  2سال گذشته3 ،هزار و
300درخت با سن 10تا 15سال و محيط بُن نزديك به 50سانتيمتر توسط سازمان

بوستانها كاشته شده است كه در آينده ميتواند شمايل جديدي براي خيابان بسازد.
اصالح تابلوها و معرفي محلهها از اقداماتي اســت كه بهزودي قابل رويت در شهر
خواهد بود .تابلوهايي در اين خيابان طوالني نصب خواهند شد كه ميتوانند هويت
تاريخي نقاط مختلف آن را تقويت كنند و در حافظه تاريخي شهر ماندگار كنند.
شنيدهها حاكي از آن است كه ساختوسازها در وليعصر ،ضابطهمندتر ميشوند و
همچنين اقدامات كالبدي مشتمل بر پيرايش ،ساماندهي تابلوها و اينفوگرافيهاي
محيطي در دستور كار قرار خواهد گرفت .احتماال يك رنگ و يك تم ثابت گرافيكي
به اين خيابان اختصاص داده خواهد شد.
خطوط بيآرتي خيابان وليعصر در تخيل تهراني نه چندان دور اصالح خواهد شد.
معماري و نماي بصري اين خطوط اصالح ميشود كه به واسطه اين تغييرات سرعت
بيآرتي به سرعت شهري نزديك شده و معماري ايستگاهها متناسب با فضاي شهر
تغيير ميكند.
مرمت و بهسازي پيادهروي خيابان وليعصر ،طراحي و تعبيه مبلمان مناسب براي
خيابان ،بهبود نماي ساختمانهاي جداره در دستور كار ســازمان زيباسازي قرار
دارد كه بهعنوان پايلوت ،بهسازي نماي ساختمانهاي حدفاصل چهارراه وليعصر تا
چهارراه جمهوري در حال انجام است.
3متر عقبنشيني احتماال در برخی نقاط اين خيابان لحاظ شود كه از آسيب به
درختان كه هويت اين خياباناند جلوگيري شود.
قناتهاي مسدود شده ميتوانند دوباره به مدار حيات برگردند.

خيابانهاي كامل چه تغييراتي ميكنند؟
خيابان شهرداري

در منطقه ،1حدفاصل ميدان قدس تا ميدان تجريش

تبديل تجريش به پالزا و محل مكث و تعامل شهروندان با يكديگر
بهبود مسير تردد خودروها بهمنظور كاهش بار ترافيك در خيابان
احداث پيادهراه بزرگ در طول مسير خيابان شهرداري
ايجاد مسيرهاي ويژه دوچرخهسواري از ميدان قدس تا ميدان تجريش
ايجاد يا بهبود مسير ويژه تردد اتوبوس
ايجاد و بهبود فضاي سبز در مسير خيابان شهرداري
تعريض خيابان حميد واقع در خيابان دربند
جمعآوري پايانه اتوبوسراني تجريش
تجديد طراحي خيابانهاي حميد ،دربند و طباطباييپور
یکطرفه شدن تردد خودروها از سمت میدان تجریش به میدان قدس
خيابان شهيدآيت

در منطقه ،4حدفاصل بزرگراه رسالت تا خيابان فرجام

رحماني

خيابان انقالب ،حدفاصل ميدان ماهان و خيابان ورزش
خيابان شهيد بهشتي ،حدفاصل خيابان وليعصر و شريعتي
خيابان آزادي ،حدفاصل ميدان انقالب تا ميدان آزادي
خيابان فدائياناسالم ،حدفاصل ميدان شهرري و شهيد غالمي
خيابان نواب صفوي ،حدفاصل ميدان توحيد و چهارراه توحيد
بلوار شاهد ،حدفاصل بلوار گلها و بزرگراه آزادگان
محور چهارباغ ،واقع در شمال درياچه چيتگر
خيابان وليعصر ،حدفاصل خيابان انقالب تا جمهوري

بهبود و مناسبسازي مسير تردد خودروها
افزايش جذابيت بصري با بهبود فضاسازي خيابانآيت
ايجاد مسير پيادهروي امن براي افراد پياده و افراد داراي نيازمنديهاي خاص
مسطحسازي و صاف كردن سطح و اصالح شيب خيابان آيت براي تسهيل
تردد افراد داراي معلوليت
ايجاد مسير ويژه دوچرخهسواري
از بين بردن موانع و سدمعبرها در سرتاسر خيابان
افزايش روشنايي خيابان
بازسازي جدولها و نهرهاي آب
ايجاد پاتوقهاي محلي براي افزايش تعامالت شهروندان
ايجاد كافههاي سيار و ثابت در پيادهروها
نصب مبلمان و نيمكتهاي متناسب با نياز خيابان
خيابان امامت

حدفاصل خيابان دماوند و نيروي هوايي

ايجاد مسير ويژه تردد اتوبوس در خيابان امامت
بهبود فضاسازي و فضاي سبز خيابان بهمنظور افزايش جذابيت بصري
ايجاد مسير دوچرخهسواري در دوطرف خيابان امامت

شهرداري تهران طرح تفصيلي خيابان وليعصر را با نگاهي حفاظتي نسبت به اين
خيابان كه ارزشهاي ميراثي ،فرهنگي و تاريخي دارد ،در دست تهيه دارد .تمامي
خانهها ،موزهها ،سينماها حفظ و درصورت لزوم بازسازي ميشوند.
در طرح جامع خيابان وليعصر اين خيابان به  ۳بخش كلي تقسيم شده است كه
يك بخش وليعصر تاريخي است كه در واقع از ميدان راهآهن تا خيابان انقالب هسته
تاريخي تهران را دربرميگيرد و ميراث فرهنگي براي آن اقدامات ويژهاي در نظر دارد
كه بهنظر ميرسد ميتواند روح تاريخي اين قطعات را به آنها برگرداند.
از چهارراه جمهوري تا ســر خيابان فاطمي در وليعصر ،رفتارهاي شهري تغيير
خواهد كرد .بهنظر ميرسد ايده تقويت فرهنگ دوچرخهســواري در اين قطعات،
بيشتر تقويت شده است.

در بخشهاي قديميتــر خيابان وليعصر ،ميتوان بــه مغازههاي قديمي ،پالك
شهروندي داد و آنها را تشويق كرد كه نماي ساختمان را مرمت و حفظ كنند تا باقي
بمانند كمااينكــه دو خياطي در خيابان وليعصر بهعنوان نمونه درخواستشــان را
دادهاند.
از ميدان فاطمي تا چهارراه پارك وي ميتواند بهعنوان وليعصر مدرن شناخته شود
كه شكلگيري آن متاخرتر است.
از چهارراه پارك وي تا ميــدان تجريش را بهعنوان وليعصــر طبيعي_تاريخي
شناخته شود كه دربردارنده ارزشهاي تاريخي و طبيعي است .تراكم چنارها ،قنات
و چشمانداز و شيب دامنه البرز در كنار قدمت تاريخي اين منطقه با دو قسمت اولي
متمايز ميكند.
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برگ آخر

آينده پر از كمبود
براي اتوبوسهاي شهري

تجربه سالهاي اخير به واسطه محقق نشدن بودجه مديريت شهري در حوزه
حمل ونقل عمومي ،حكايت از ادامه كمبود اتوبوس در آينده تهران دارد
نورا عباسي
روزنامهنگار

كمبود اتوبوس يكي از دغدغههاي اصلي حوزه حملونقل عمومي تهران است
و روزهاي كرونايي موجب شد تا اين كمبود بيش از پيش به چشم بيايد ،با نيم
نگاهي به اعداد و ارقام بودجه سال آينده شهرداري و همچنين بودجه درنظر
گرفته شده از جانب دولت در حوزه مديريت شهري بايد گفت كه نميتوان براي
رفع كامل اين مشكل اميد چنداني داشت.
نبود بودجه كافي براي تزريق اتوبوسهاي جديد به سيستم حملونقل عمومي
در كنار عمر باالي برخي از اتوبوسها موجب شده است تا گشايش اين كالف
سردرگم با اما و اگرهاي بسياري همراه شود.
براساس گفته سيدمناف هاشمي ،معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران
از مجموع نزديك به 5هزار و 700دستگاه اتوبوس شهر تهران ،تعداد 3هزار و
400دســتگاه آن يعني نزديك به 61درصد از كل ناوگان شهر تهران عمري
باالي  ١٢سال دارند و بهعنوان خودروي فرسوده شناخته ميشوند.
هاشمي در يك نشست خبري اعالم كرده بود«:شــهر تهران براساس اسناد
باالدستي به حداقل ٩هزار دستگاه اتوبوس نياز دارد .براي دستيابي به اين هدف
الزم اســت در يك برنامه ميانمدت حدود  ٦هزار دستگاه اتوبوس نوسازي و
حداقل  ٣هزار دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان اتوبوسراني شهر تهران افزوده
شودكه البته با توجه به فرسودگي شــديد ناوگان ،نوسازي  ٣هزار دستگاه تا
پايان سال 1400امري اجتنابناپذيراست».
بودجه و اتوبوس

رقم كل بودجه شــهرداري تهران براي سال 1400با احتساب بودجه اصلي و
تكميلي بيش از 49هزار ميليارد تومان اســت و از اين بودجه 37درصد آن به
حملونقل عمومي اختصاص يافته و همچنين در بودجه سال 1400كل كشور
در 3بند به موضوع نوسازي ناوگان اتوبوسراني با تأكيد بر خريد 70اتوبوس برقي
براي تهران ،احداث خطوط حومهاي و105دستگاه واگن مترو اشاره شده است.
هر چند اين اعداد و ارقام روي كاغذ نويد اتفاقات اميدبخشــي را به سيستم
حملونقل عمومي ميدهند اما تجربه ســالهاي گذشته داستان ديگري را
روايت ميكنند .آنطور كه حامد مظاهريان ،معاون برنامهريزي ،توسعه شهري
و امور شورا اعالم كرده بود؛«از سال 90حتي يك اتوبوس هم از سوي دولت به
شهرداري تعلق نگرفته است».
اين گلهمندي شــهرداري از دولت براي رفع كمبود اتوبوسهاي شهري قصه
طوالني است كه حسن رسولي ،خزانهدار شوراي شهر تهران نيز نسبت به آن
انتقاد دارد؛«حتي حق مسلم شهرداري از محل  ۶۰درصد درآمدهاي ناشي از
جرايم راهنمايي و رانندگي به شهرداري داده نشده است».
نيم نگاهي به انتقادهاي مطرح شــده در مورد بودجه درنظر گرفته شــده از
سوي دولت براي اتوبوسهاي شهري در 1400نشان از اين واقعيت دارد كه
نبايد منتظر تغيير ملموسي در وضعيت اتوبوسهاي شهرمان باشيم .براساس
گفته رئيس كميســيون عمران و حملونقل شوراي شهر تهران ،اعتباري كه
دولت براي حملونقل در بودجه سال آينده قرار داده است 500ميليارد تومان
است؛«با آن حدود 100اتوبوس براي كل كشــور خريد و شايد به هر شهري
يك اتوبوس برسد».
معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران نيز در گفتوگويي كه پيش از اين
با روزنامه همشهري انجام داده بود ،از اين وضعيت انتقاد كرده و گفته بود«:در
دولت آقاي روحاني هم قول دادند كه 19هزار دســتگاه اتوبوس وارد چرخه
حملونقل عمومي كنند .در حوزه واگن نيز قرارداد 630واگني را با چين امضا
كردند اما عمال اتفاقي نيفتاد و انتظارات برآورده نشده است».
براساس گفته سيدمناف هاشمي«اگر در حوزه نوسازي اتوبوس نيز با قيمت
امروز بخواهيم محاســبه كنيم ،ابتدا بايد توجه شود كه اتوبوس ديزلي نبايد
بياوريم ،گازســوز كم شــود و بايد به ســمت  LNGو درنهايت اتوبوسهاي
برقي برويم .امروز هر اتوبوس برقي كمتر از 7ميليارد تومان نيســت و ما اگر
بخواهيم اتوبوسهاي خود را نوسازي كنيم ،نياز به 40 ،50هزار ميليارد تومان
در 10ســال آينده در اين حوزه داريم .همين 2عدد در حوزه مترو و اتوبوس
يعني 300هزار ميليارد كه اگر بخواهيم در 10سال تامين شود ،سالي 30هزار
ميليارد تومان منابع مالي نياز است و در 20سال آينده سالي 15هزار ميليارد
تومان .البته اگر تورمي در كار نباشد.»...
سواري كرونا از اتوبوسهاي شهري

در اين ميان كرونا نيز بر مشــكالت اتوبوسهاي تهران افزوده است،چرا كه
محمد عليخاني در گفتوگو بــا خبرگزاري پانا گفتــه بود«:اكنون خيلي از
اتوبوسهاي بخش خصوصي از رده خارج هستند و فعاليت آنها صرف نميكند
چون اتوبوسها هزينه دارد و از رده خارج هســتند حتي شنيده شد خيلي از
اتوبوسها را به شهرستانها منتقل ميكنند يا ميفروشند».
خط برقي اتوبوس

وضعيت نامطلوب اتوبوسهاي تهران در شرايطي بهبود پيدا ميكند كه بيش از
3هزار دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان حملونقل عمومي اضافه شود ،استفاده
از اتوبوسهاي برقي ميتوانند نقشي براي رقم خوردن آينده روشن اتوبوسهاي
شهري ايفا كنند .در همين راستا قرار است در آينده نزديك نخستين خط برقي
پايتخت از ميدان جمهوري تا ميدان بهارستان راهاندازي شود.
در اين ميان مدير طرحهاي كالن ستاد توســعه فناوريهاي حوزه فضايي،
حملونقل پيشرفته خبر داده است كه اتوبوس برقي در خرداد  ۱۴۰۰رونمايي
ميشود و همچنين امكان تبديل اتوبوس احتراقي به برقي طي يكماه وجود
دارد.
آمارها چه ميگويند؟

ناوگان اتوبوسراني تهران درمجموع 5هزار و 700دستگاه اتوبوس در اختيار
دارد بيش از 61درصد دستگاهها فرسود ه هستند و اين در حالي است كه طبق
گفته محمود ترفع ،مديرعامل شركت واحد اتوبوســراني تهران ،پايتخت به
9هزار و 50دستگاه اتوبوس نياز دارد.
بر همين اساس در ســال 99اقداماتي همچون خريد 250دستگاه اتوبوس و
مينيبوس از شركت ايرانخودرو ديزل ،رونمايي 40اتوبوس و 60مينيبوس
در آبانماه و همچنين ورود 110دستگاه اتوبوس و مينيبوس داراي استاندارد
آاليندگي يورو 4و فيلتر جذب دوده انجام شد.
اما برنامههاي آتي ناوگان اتوبوسراني تهران براي تغيير فعاليت اتوبوسهايي
در سالهاي آينده مبتني بر فعاليتهايي همچون انجام تعميرات و بازسازي
1000دستگاه اتوبوس موجود ،خريد 80دستگاه اتوبوس دوكابين براي خطوط
بيآرتي ،خريد اتوبوسهاي برقي بهصورت مشــاركت عمومي -خصوصي و
همچنين خريد 250دستگاه اتوبوس تككابين شكل گرفته است؛ برنامههايي
كه شــايد بتوانند قدمهايي هر چند كوچك را در تغيير وضعيت اتوبوسهاي
شهري بردارند.

تهرانآینده

درنگ
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نقشه ز يرزمينی اتصال تهران به حومه
دورنماي برنامههاي شركت متروي تهران نشان ميدهد تا سال 1410با توسعه خطوط هفتگانه و بهرهبرداري از 4خط جديد ،مجموع خطوط يازدهگانه مترو
به 504كيلومتر خواهد رسيد
كرونا هم خيابانهاي تهران را خلوت نكــرد ،بلكه فقط از
مرضيه ثمرهحسيني
تعداد مسافران حملونقل عمومي كاست .كاهش مسافران،
روزنامهنگار
ضررهاي مالي هنگفتي به اين بخش ،بهويژه مترو ،وارد آورده
است؛ فرنوش نوبخت ،مديرعامل شركت بهرهبرداري متروي تهران ،چندي پيش در گفتوگو با همشهري
عنوان كرد كه بهطور ميانگين كرونا ماهانه بيش از 70ميليارد تومان به مترو خسارت ميزند .در منفعت
حملونقل عمومي براي تهران جاي شك و شبههاي نيست .نفع توسعه حملونقل عمومي ،كاهش آلودگي
هوا ،كاهش سرسامآور ترافيك و انضباط شهري است .اما تحريمها،پرداخت نشدن سهم كامل دولت كه
خود نيز با محدوديتهاي مالي مواجه است ،كاهش درآمدهاي شهرداري و از آنطرف افزايش هزينه لوازم و
تجهيزات در مقابل كاهش درآمدها متأثر از شيوع كرونا ،همگي سد راه توسعه حملونقل عمومي در تهران
هستند .كرونا فع ً
ال رفتني نيست و بايد از در همزيستي مسالمتآميز با آن درآمد ،از طرفي با توجه به تراكم
روزافزون جمعيت و تشديد بحران آلودگي هوا و ترافيك ،بايد در جهت توسعه زيرساختهاي حملونقل
عمومي كالنشهر تهران تالش شود تا اقبال عمومي به اين بخش برگردد و بار اصلي سفرهاي درونشهري
به ناوگان حملونقل عمومي محول شود .از شركت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) پيگير برنامههاي
امسال و دورنماي دهه  1400این شرکت شديم.

خط 8

خطوط
جديد مترو

در قالب طرح جامع حملونقل ريلي ،شــركت متروي تهران از
يكسو بهدنبال توســعه خطوط در حال بهرهبرداري در قالب
انشعابات تازه است ،و از ســوي ديگر ساخت و راهاندازي 4خط
جديد را مدنظر دارد.
توسعه خطوط در حال بهرهبرداري:
در خط يك ،طرح توســعه از ميدان قدس به سمت زعفرانيه با
راهاندازي يك ايستگاه به طول تقريبي يك كيلومتر در برنامه
قراردارد .در اين خط ،طرح توسعه مســير از ايستگاه شهيد
حقاني به خيابان وليعصر با راهاندازي 2ايستگاه به طول تقريبي
2كيلومتر مدنظر است.
در خط  ،2طرح توســعه از ايســتگاه فرهنگســرا تا پارك
سرخهحصار با راهاندازي 2ايستگاه به طول تقريبي 6كيلومتر
در برنامه قراردارد.
در خط  ،3انشعاب مسير شمالغربي از ميدان نوبنياد به سمت
خيابان نياوران و ميدان قدس با راهاندازي 3ايســتگاه به طول

خط 9

از مســعوديه تــا سرســبز بــه طول
تقريبي 37كيلومتر ،داراي 4ايستگاه
تبادلي با خطوط حومهاي و اكسپرس و
13ايستگاه تبادلي با ساير خطوط

خطوط حومهاي تهران

عالوه بــر توســعه مترو به هشــتگرد،
پرنــد ،پيشــوا و رودهن ،بــا توجه به
ضرورت يكپارچگي عملكرد شبكه ريلي
پايتخت و سكونتهاي اطراف آن مقرر
شده اســت وزارت راه و شهرسازي با
هماهنگي شهرداري تهران ،نسبت به
ارتقــا و تكميل خطوط حومــهاي تا افق
سال 1420به شرح ذيل اقدام كند:

توسعه خطوط ريلي

 -1مسير دوخطه
در حريم راهآهن -تبريز

خط 10

از دولتآباد تا چيتگر به طول تقريبي
46كيلومتر ،داراي 3ايستگاه تبادلي
با خطوط حومــهاي و اكســپرس و12
ايستگاه تبادلي با ساير خطوط

 -2مسير دوخطه در حريم
راهآهن تهران -اهواز

از ايســتگاه مركــزي
را هآهــن تهــران تــا
هشــتگرد بــا انشــعاب
شهر قدس تا مارليك

تقريبي 6كيلومتر در برنامه قراردارد .همچنين ،در جنوب اين
خط با اضافهشدن يك كيلومتر و يك ايستگاه ،خط 3به منطقه
18تهران ميرسد .اين خط در ادامه توسعه جنوبي خود بهعنوان
قطار حومهاي به سمت اسالمشــهر حركت ميكند .اين بخش
با راهاندازي 5ايســتگاه به طول تقريبي 15/5كيلومتر طراحي
شدهاست.
در خط 4توسعه غربي مسير از ايستگاه ارم سبز (در تقاطع با خط
5مترو) تا ميدان چهارباغ با 3ايستگاه جديد به طول 4/5كيلومتر
در برنامه قرار دارد .توسعه شرقي اين خط با 9ايستگاه از ميدان
شــهيد كالهدوز به حكيميه و خاك ســفيد به طول تقريبي
8كيلومتر ديده شدهاست.
توسعه جنوبي خط 6در قالب اتصال به خط يك متروي تهران از
ايستگاه حرم حضرت عبدالعظيم به سمت شهرري با راهاندازي
يك ايستگاه و طول تقريبي 2كيلومتر در برنامه قرار دارد.
در طرح توسعه خط  7از ايستگاه ميدان كتاب تا جنتآباد شمالي
به طول تقريبي 5كيلومتر با راهاندازي 3ايستگاه و رسيدن به
پاركينگ شمالي خط 7در انتهاي بزرگراه شهيد باكري مدنظر
قرار دارد.

خط 11

از تهرانپــارس تــا وردآورد بــه طــول
تقريبي 43كيلومتر ،داراي 7ايســتگاه
تبادلي با ساير خطوط (2ايستگاه تبادلي
با خطوط حومهاي و اكسپرس)

 -3مسير دوخطه در حريم
راهآهن تهران -مشهد

از ايســتگا ههاي مركــزي را هآهــن
تهران تا شــهر جديد پرند با انشعاب
رباطكريــم تــا فــرودگاه بينالمللــي
امامخميني(ره)

 -4مسير دوخطه از ترمينال جديد شرق تا رودهن
همچنين امتداد خط يك ،حدفاصل ايستگاه شاهد -باقرشهر
تا ايســتگاه پرند به طول تقريبي 50كيلومتر ،امتداد خط ،3
حدفاصل ايستگاه آزادگان تا ايستگاه ميدان قائم اسالمشهر
به طول تقريبــي 15كيلومتر و خــط  ،5حدفاصل ايســتگاه
صادقيه تا ايستگاه هشــتگرد به طول تقريبي 67كيلومتر،
همگي داراي عملكرد حومهاي هستند.

از ايســتگاههاي مركــزي
راهآهن تهران تا پيشوا با
انشعاب ايستگاه بهرام تا
پاكدشت

خطوط اكسپرس

طبق طرح جامــع حملونقل ريلي
تهران ،خطوط اكسپرس مترو قطر
شــهر را بهصورت زيرزميني طي
كرده و شهرهاي حومهاي پايتخت
را بــه يكديگر متصــل ميكنند.
گفتني اســت خطوط اكســپرس
بــا ســاير خطــوط متــرو داراي
ايســتگاههاي تبادلي هستند اما
فاصله ايستگاههاي درونشهري
آن از يكديگــر ،بيشـــــــــــتر از
ايستگاههاي موجود است.
خطوط نقطهچین روی نقشه
خطوط اکسپرس  Aو  Bهستند

خط اكسپرس A
(درجهت اتصال خطوط حومهاي هشــتگرد تا پيشــوا) با
اتصال ايســتگاه صادقيه به ايســتگاه ميدان راهآهن،
ارتباط خــط 5به خط حومــهاي تهران-پيشــوا را برقرار
ميسازد .اين خط داراي 6ايستگاه تبادلي با ساير خطوط
و البته خط اكسپرس  Bاست.
خط اكسپرس B

800متر پيادهروي تا مترو

امام ،مديرعامل متروي تهران :در تالشيم هر شهروندي حداکثر با حدود 800متر پيادهروي از مقابل منزل بتواند به يكي از ايستگاههاي مترو دسترسي پيداكند
در دورههايي كه مترو به بهرهبرداري رسيده اســت تكميل و توسعه آن در
خديجه نوروزي
دورهها و مديريتهاي متعدد شهري دنبال شــد تا به مرور مناطق بيشتري
روزنامهنگار
از متروي شهر تهران سهم داشتهباشند .گرچه توسعه مترو در دورههايي به
داليل مختلف از جمله همكاري نكردن دولت در پرداخت ســهم خود ،اقدامات سليقهاي ،اجرا نكردن مصوبات و...
موردغفلت واقع شد و عمال از توسعه باز ماند اما تصويب طرح جامع حملونقل ريلي تهران تا سال 1420به كمك آمد
تا يك نقشه راه براي افق 10و 20ساله يك شهر در زمينه حملونقل در دست اجرا باشد؛ چرا كه بدون نقشهراه كارها
ميتوانست سليقهاي ،ناهمسو و پراكنده انجام شود .بر اســاس اين طرح قرار است 4خط ديگر نيز به متروي تهران
اضافه شود و براي ساخت خطوط 10 ،9 ،8و 11و نيز دو خط اكســپرس برنامهريزي شود .در افق 1420با احداث 4خط
جديد مترو ،ظرفيت بهرهمندي روزانه با استفاده از اين شبكه حملونقل عمومي ارزانقيمت ،ايمن و سريع بيش از
11.5ميليون سفر خواهد شد .بخشي از اين برنامه توسعهاي مربوط به سال 1400است كه علي امام ،مديرعامل متروي
تهران در گفتوگو با همشهري به آنها اشاره ميكند.
بهرهبرداري از 7ايستگاه جديد

يكي از برنامههاي توســعه مترو بــراي 1400در وهله اول
راهانــدازي و بهرهبرداري از 7ايســتگاه جديــد در خط 6و
7است .البته ما برنامه راهاندازي 10ايستگاه را تا پايان سال
در برنامه تكميل و راهانــدازي داريم .با توجه به اينكه منابع
اوراق مشــاركت هنوز هم بهطور كامل آزاد نشده و حدود
300ميليارد تومان از اوراق مشاركت سال 98ما هنوز از سوي
بانك عامل آزادسازي نشده و تأخير صورت گرفته احتمال
اين وجود دارد كه افتتاح 2تا 3ايستگاه از اين 10ايستگاه به
سال آينده موكول شود .اگر اين اتفاق بيفتد با آن 7ايستگاهي
كه مدنظر داريم بهعنوان برنامه توسعه مترو در 1400تعداد
افتتاحهاي ما از 7به 10ايستگاه افزايش پيدا ميكند.
پروژههاي خط 3و 4

فاز اول پايانه اكباتان در خط 4را در ماههاي ابتدايي ســال
در برنامه بهرهبرداري داريم كه از پروژههاي مهم ماســت.

پروژه ديگري كه براي 1400در برنامه داريم بحث توسعه
شرقي خط 4اســت كه اميدواريم در ماههاي ابتدايي سال
شاهد شروع عمليات اجرايي آن باشيم .توسعه شرقي خط
4حد فاصل پايانه كالهدوز واقع در پايانه شــهيد كالهدوز
در منطقه 13اســت و با عبور از منطقه  8نهايتا به منطقه
خاك سفيد واقع در منطقه 4شهرداري تهران ختم خواهد
شد (محدوده دانشگاه شهيد عباسپور و دانشگاه آزاد واحد
شمال) .همچنين راهاندازي فاز اول پايانه آزادگان را در خط
3متروي تهران در برنامه داريم كه به بهرهبرداري برسانيم.
در حال پيگيري بحث سرمايهگذاري توسعه شمالي خط3
حدفاصل ايستگاه نوبنياد تا ايستگاه تجريش نيز هستيم كه
اگر به نتيجه برســد در نيمه اول  1400كلنگزني توسعه
شمالي خط 3را هم شاهد خواهيم بود.
شروع حفاري خط 10

با توجه به اينكه كلنگزني خط  10در شهريورماه  99انجام

شد در حال انجام مقدمات شروع عمليات حفاري تونلها
هســتيم كه در 1400حفاري تونلهــاي قطعه اول خط
10حدفاصل ميدان درياچه چيتگر تا ميدان كتاب شروع و
پيگيري خواهد شد.
تامين 105واگن

با انعقاد قرارداد 105دستگاه واگن كه االن آماده تبادل با
شركت واگنسازي تهران هســتيم ،طراحي و ساخت اين
واگنها در سال آينده شروع خواهد شد كه اميدوارم اولین
سري در نيمه اول 1400وارد شــبكه ريلي متروی تهران
شود .تامين 105واگن ديگر هم از محل تبصره 19بودجه
كل كشور و به روش  B.O.Oدر دســتور كار قراردارد كه
اكنون مراحل اداري آن براي فراخوان در حال انجام است
كه اميدواريم تا پايان ســالجاري مراحل انتقال پيمانكار
به نتيجه برسد .نخســتين واگنها بعد از 18ماه وارد مدار
بهرهبرداري خواهند شد؛ يعني در سال  .1401با توجه به
اينكه هم در افتتاحهاي اســفندماه و هم در افتتاحيههاي
سال آينده كماكان تكميل خط 7براي ما اولويت است اما با
افتتاح ايستگاه  6و  7نياز است واگنهاي خريداري شده به
اين دو خط اختصاص داده شوند.
راهاندازي يك رام قطار ملي

از چيتگر تا ســهراه تقيآبــاد به طول
تقريبي 28كيلومتر ،داراي 5ايستگاه
تبادلي با خطوط حومهاي و اكسپرس و
5ايستگاه تبادلي با ساير خطوط

برنامه ديگري كه در آينده داريم انجام تستهاي عملكردي
يك رام قطار ملي اســت كه در اسفند رونمايي خواهد شد
كه منجر به صدور گواهينامه به كارگيري يك رام قطار ملي
خواهد شــد .با اجراي موفق اين پروژه ،فناوري طراحي و
ساخت واگنهاي مترو در كشــور بهدست آمده و با تأمين
منابع مالي و انجام برنامهريزي و تقســيم كار مناســب،

(درجهت اتصال خطوط حومهاي پرند تا پرديس) با اتصال
ايستگاه آزادگان به ايستگاه ترمينال جديد شرق ،ارتباط
خط حومهاي تهران – پرند به خط حومهاي تهران – رودهن
را برقرارميسازد .اين خط داراي 14ايستگاه تبادلي با
ساير خطوط و البته خط اكسپرس  Aاست.

واگنهاي خطوط متروي كالنشــهرهاي كشور بهصورت
كامل در داخل قابلتأمين هســتند .در ايــن پروژه هدف
نهايي ساخت داخل به ميزان ۸۵درصد است .از اين تجربه
انشاءاهلل در ساخت قطارهاي جديد و قراردادهاي جديد
در مترو استفاده خواهدشد.
در انتظار تصويب 5هزارميليارد تومان

7ايستگاهي كه قرار اســت در 1400به بهرهبرداري برسد
مبتني هســت بر بودجهاي كه به شوراي شهر تقديم شده
كه با اوراق مشاركت حدود 5هزار ميليارد تومان ميشود.
اين نخستين بار است كه در بودجه تقديمي شهرداري به
شورا ،اوراق مشاركت را از تبصره خارج كرده و تبصرهها را
در رديف بودجهها آوردهاند .رقمي كه در بودجه 1400براي
اوراق مشاركت توسط شــهرداري پيشبيني شده 2هزار
و 300ميليارد تومان اســت كه با احتســاب اوراق 5هزار
ميليارد تومان است500 .ميليارد تومان هم براي خط پرند
گذاشتهاند .ولي بايد منتظر باشــيم ببينيم نهايتا آنچه در
شوراي اسالمي مصوب خواهد شد چقدر خواهد بود.
بهرهمندي مردم جنوب شرق و شمال شرق از مترو

اگر خطهای 6و 7تكميل شود مناطق زيادي از جنوبشرق
و شمالشرق كه از مترو كمتر برخوردار بودند را بهرهمند
ميكند .البته خط 10که كلنگزني شده و در سالهاي آتي
بهطور كامل به بهره برداري خواهد رســيد شرقي و غربي
اســت و مناطق يك تا  5و 22را دربرميگيرد و اين نويد را
ميدهد كه تمام مناطق شمالي تهران در آينده بهرهمندي
بيشتري از متروي تهران خواهند داشت .براي منطقه 21و
18هم الزم است ما عمليات اجرايي خط 11را در آينده آغاز
كنيم تا مردم جنوبغرب تهران بهرهمندي كاملتري پيدا
كنند .ولي  4خط جديد 10 ،9 ،8و 11با اين فلسفه در حال
احداث است كه همه مناطق تهران از مترو بهرهمند شوند و
هر شهروندي با حدود 800متر پيادهروي از در منزل بتواند
به يكي از ايستگاههاي مترو دسترسي پيدا كند.

اولين آزمون بزرگ

توماس توخل در نخستين بازي بزرگش در ليگ برتر
به تور متخصص بازيهاي بزرگ خورد

19

چلسي

مردي براي
رياست  7فدراسيون!

شماره 10
دهمين نفر بود

سياهه مأيوسكننده ياغيها در استقالل ليگ بيستم
مشكل قائدي با «آپشن» حل ميشود

18

افشين داوري ،نامزد رياست فدراسيون شطرنج
شده ،او پيش از اين به  6فدراسيون ديگر هم
حمله كرده است

20:00

منچستر يونايتد

شهريار جديد
در پرسپوليس

شهريار مغانلو يك تخفيف اساسي به
پرسپوليس داد و با رقم  1/5ميليارد تومان
براي نيمفصل با سرخپوشان به توافق رسيد
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آغاز يك نااميدي ديگر در فوتبال
رئيس فدراسيون فوتبال امروز در شرايطي انتخاب ميشود كه هيچ اميدي به تحول در اين ورزش وجود ندارد

يكسال و2ماه پس از استعفاي مهدي تاج از رياست فدراسيون فوتبال ،مجمع اين فدراسيون ،امروز رئيس جديد
را براي يك دوره 4ساله ،از ميان مصطفي آجرلو ،علي كريمي ،شهاب عزيزيخادم و كيومرث هاشمي انتخاب
ميكند .آيا انتخاب يكي از اين 4نفر راهي تازه براي نجات فوتبال ايران خواهد گشود؟ آيا از امروز پروژهاي تازه
آغاز ميشود كه در پايان 4سال تحولي چشمگير ايجاد خواهد كرد؟ فوتبال ايران چند مدير توانا دارد كه اگر
نامزد رياست ميشدند ،به موفقيت آنها ميشد اميدوار بود؟ اصال كسي با چنين ويژگيهايي ،چه داخل و چه
بيرون از فوتبال ،وجود دارد؟
پاسخ اين پرسشها را شايد بتوان در  2مثال جستوجو كرد:
 1قطر :يك نمونه حيرتانگيز؛ از رشد فوتبال و ورزش در2دهه گذشته .آنها كه ميزبان جامجهاني 2022هستند،
سوداي ميزباني المپيك دارند .سال 2006بازيهاي آسيايي را برگزار كردهاند ،سال 2011ميزبان جام ملتهاي آسيا
شدهاند ،ميزبان مسابقههاي قهرماني جهان در دووميداني ،هندبال ،پينگپنگ و ...شدهاند.
قطريها در ميزباني به حدي از توانايي رسيدهاند كه حتي مسابقههايي مانند ليگ قهرمانان در منطقه شرق آسيا
را هم ميزباني ميكنند درحاليكه در آن منطقه ،كشورهايي مانند استراليا ،كرهجنوبي ،ژاپن و چين ،هر يك
بهدليلي از اين كار سر باز ميزنند.
ليگ فوتبالشان پاتوق بسياري از ستارههاي سرشناس فوتبال دنيا شده؛ از پپ گوارديوال و ژاوي هرناندز تا رائول
گونزالس ،جونينيو ،مارسل دسايي ،وسلي اسنايدر ،ديبوئر ،افنبرگ ،هيهرو ،روماريو و باتيستوتا.
آكادمي اسپاير را راهاندازي كردهاند كه در پرورش استعداد تنه به تنه آكادميهاي پيشرفته اروپايي ميزند و از

دل آن بازيكناني بيرون ميآيند كه تيم ملي اين كشور را سال 2019مقتدرانه قهرمان جام ملتهاي آسيا ميكنند.
حاال سؤال اين است :رئيس فدراسيون فوتبال قطر كيست؟ چند نفر او را ميشناسند؟ نقش او در اين همه
دستاورد و تحول چقدر بوده؟ آيا ميتوان وضعيت درخشــان فوتبال قطر را نتيجه انتخاب يك فرد يا گروه
مديريتي دانست؟
كشور قطر ،روزي در باالترين سطح حاكميتي ،تصميم ميگيرد به ورزش اهميت بدهد ،تصميم ميگيرد همانطور
كه با الجزيره و بيناسپورت ،رسانههاي دنيا را تحتالشعاع قرار داده ،در فوتبال و ديگر رشتههاي ورزشي
كارهايي بكند كه بسياري از ديگر كشورها از انجام آن ناتوانند .نتيجه اين تصميم بزرگ ،يك تحول بزرگ است.
رسيدن به چنين اهدافي قطعا بدون انتخاب مديران شايسته ممكن نخواهد بود ،اما واقعيت اين است كه رئيس
فدراسيون فوتبال قطر ،هر اندازه هم توانايي داشته باشد ،تنها بخش كوچكي از يك پروژه بزرگ بوده است.
در ژاپن و تركيه هم ،بهعنوان 2نمونه آسيايي ديگر ،تقريبا مسير مشابهي طي شده است .توسعه فوتبال در اين
2كشور هم ،نه با انتخاب يك رئيس فدراسيون كه با شكلگرفتن ارادهاي جدي در باالترين سطوح حاكميتي
بهدست آمده است.
برگرديم به ايران .آيا كسي نشــانهاي از تغيير اراده حاكميتي درباره فوتبال و ورزش ميبيند؟ آيا حاكميت
ميخواهد از اين پس نگاه تازهاي به فوتبال داشته باشد؟
واقعيت تلخ آنجاست كه نهتنها حاكميت ،كه فوتبال براي دولت هم اهميتي ندارد .در 8سال مديريت آقاي
روحاني ،امروز دومين دوره انتخابات رياست فوتبال برگزار ميشود .نه دوره قبل و نه اين دوره ،دولت هيچ
نامزدي براي رياست فدراسيون نداشته است .نه اينكه نخواسته باشد در انتخابات دخالت يا از يكي از نامزدها

حمايت كند ،اتفاقا در دوره گذشته وزارت ورزش از مهدي تاج حمايت كرد كه عضو يك تشكل اصولگرا و منتقد
دولت به نام جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي بود و اينبار هم گفته ميشود از كيومرث هاشمي ميخواهد
حمايت كند كه در انتخابات 4سال پيش رياستجمهوري ،در ستاد ابراهيم رئيسي فعاليت ميكرد.
فوتبال براي دولت آقاي روحاني به همين اندازه اهميت دارد .به اندازه حمايت آشكار يا پشتپرده از يك نامزد
كه الزاما افكارش هم سنخيتي با دولت ندارد .دولتي كه خودش را دولت عقال ميناميد در 8سال گذشته حتي از
معرفي يك نامزد نسبتا مقبول براي اداره روزمره فوتبال هم عاجز بوده است .در چنين شرايطي ،انتظار تحول
ديدگاه حاكميت نسبت به اين حوزه چه اندازه به واقعيت نزديك است؟
 2به شهادت دوست و دشمن ،محســن صفايي فراهاني ،بهترين رئيس فدراسيون فوتبال ايران و چهبسا
بهترين مدير ورزشي پس از انقالب است .او در دولت سيدمحمد خاتمي ،رئيس فدراسيون فوتبال شد اما در
همان دولت كه حمايت افكار عمومي ،رسانههاي قدرتمند دوم خردادي و مجلس ششم را هم داشت ،استعفا
داد ،چون به اين نتيجه رسيد كه فوتبال اهميتي براي مديران ارشد مملكت ندارد.
او در حالي كه نماينده مجلس و عضو يكي از پرطرفدارترين احزاب سياسي كشور بود و ارتباط نزديكي هم
با رئيسجمهور وقت داشــت و در عين حال بن همام ،رئيس وقت كنفدراسيون هم خودش را مديون او مي
دانست ،از حل مساله حقپخش تلويزيوني عاجز ماند .و احتماال همانجا بود كه فهميد هيچ تحول زيربنايي در
ت فدراسيون فوتبال با صفاييفراهاني قابل مقايسهاند ،نه
اين فوتبال ممكن نخواهد بود .نه  4نامزد فعلي رياس 
شرايط اقتصادي كشور از دوران اصالحات بهتر شده است و نه كسي نشانهاي از تغيير ديدگاه حاكميت نسبت
به ورزش ديده است .در چنين شرايطي اميد به تحول با انتخاب هر يك از اين  4نفر ،بيهوده است.
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برنامه بازيها

نكته بازي

هفتهشانزدهمليگبرتر

باز هم 90دقيقه معلق بازي

دوشنبه ۱۱اسفند1399

قرعهكشــي مرحله يكشــانزدهم
نهايي جام حذفي احتماال يك نفر
را بيشــتر از همه خوشحال كرده
است .از نادر محمدي ،دفاع راست
پيكان حرف ميزنيم كه تيمش به
اســتقالل تهران خورد .اين بازيكن با
تخصص پرتاب اوتهاي بلند همراه با پشــتك ،حاال يك 90
دقيقه ديگر فرصت دارد تا در مقابل دوربينهاي پخش زنده اوت
بيندازد و لذت ببرد .همين اواخر در بازي پيكان و پرسپوليس،
محمدي90دقيقه معلق زد ،اوت انداخت و بيشتر از هر بازيكن
ديگري پيدا شد .در اين بازي حتي دروازهبانهاي 2تيم هم به
اندازه محمدي توپ را با دست لمس نكردند .اوتانداز پيكان
احتماال روي 4بازي پخش مستقيم در اين فصل حساب كرده
بود ،اما تقابل حذفي با استقالل يكبار ديگر او را در ويترين قرار
ميدهد .فوتباليستي با پاهاي گمشده!

17:25

آيندهدار است ،ميارزد

17:35

نفت مسجدسلیمان  -تراکتور تبریز
مس رفسنجان  -استقالل
ماشین سازی تبریز -شهرخودرو مشهد
نساجی مازندران  -آلومینیوم اراک
پیکان  -صنعت نفت آبادان

15:00

سپاهان  -گل گهرسیرجان

15:45

پرسپولیس  -سایپا

فوالد خوزستان  -ذوب آهن اصفهان

نميدانيــم اين خبر كــه مهدي
كياني بابت يك سالونيم حضور
در استقالل 10ميليارد تومان از
اين باشگاه خواسته صحت دارد
يا نه .البته رســانه منتشركننده
خبر يك خبرگزاري رسمي است ،اما
عدد آنقدر درشت و عجيب است كه آدم مبهوت ميماند.
تازه اين در حالي است كه كياني كل نيمفصل اول را روي
سكو نشسته و چندماه است بازي نكرده؛ درنتيجه روشن
نيست در چه سطحي بهسر ميبرد .خب ،البته اين بازيكن
نقاط قوت ديگري هم دارد؛ مثال اينكه جوان اســت و بعد
از يكي ،دو فصل درخشــش در استقالل ميتواند با مبالغ
خوب به اروپا ترانسفر شود! استاد عزيز؛ در 34سالگي با اين
شرايط سكونشيني هرچه پول در عمرت نگرفتهاي را قصد
داري از استقالل بگيري؟ اين درست است؟
جز خودم...

بعــد از 10روز قهر ،مهــدي قائدي
در صفحــه شــخصياش روي
اينســتاگرام ،البهالي انبوهي از
مطالب تبليغاتي پســت گذاشته
و نوشــته« :هيچ نامي بزرگتر از
استقالل نيست ».خب البته اين جمله
بكر و بســيار زيبا ،فقط 2كلمه كم دارد« :جز خودم»! چطور
ممكن اســت بازيكني اعتقاد حقيقي به بزرگ بودن باشگاه
داشته باشد ،بعد اين همه وقت تيم را سر بدواند ،در مهمترين
تمرينات پيش از شــروع نيمفصل حاضر نباشــد و پيغام و
پسغامهاي مربوط به بازگشــت را هم ناديده بگيرد؟ شما كه
معتقدي اسم استقالل مهمترين چيز است ،چرا اين باشگاه را
تا خرخره در حاشيه فروبردي و يك گره به همه گرههاي عصبي
هواداران اضافه كردي؟ ايــن جملهها فقط مال اليك گرفتن
در اينستاگرام نيست .آدم بايد در قلبش به آنها معتقد باشد.

آماربازي

متريكا

كيروش اســتنلي بــا آن قامت عجيب
195سانتيمترياش طي سالهاي اخير
هميشه موفقترين بازيكن ليگ ايران روي
آسمان بوده اســت .اما امسال در جدول
جدالهاي هوايي يك مهاجم ايراني آنهم از تيم قعرنشين ليگ ،آماري
بهتر از كيروش ثبت كرده و باالتر از او ايستاده است .سايت مرجع متريكا
روز گذشته ركوردداران بيشترين نبرد هوايي موفق در نيمفصل اول ليگ
بيستم را منتشر كرد كه در اين ردهبندي سعيد باقرپسند از ماشينسازي
باالتر از كيروش استنلي در رده اول قرار گرفت .باقرپسند بهطور متوسط
در هر 90دقيقه 7/7نبرد موفق هوايي داشته و بعد از او كيروش استنلي
با 6/5نبرد موفق در هر بازي رتبه دوم را دارد .محمدحســين مرادمند
( ،)5/3يونس شاكري ( )5/2و موسي كوليبالي ( )5/1در رتبههاي سوم
تا پنجم قرار دارند.

7/7

پيمان بابايي از ماشينسازي با 3/9شوت
در هر بازي ركورددار شوتزني در نيمفصل
اول ليگ بوده است .بابايي كه در نيمفصل
از ماشينســازي به تراكتور منتقل شده،
طي 13بازي كه در دور رفــت به ميدان رفت بهطــور ميانگين در هر
90دقيقه 3/9شــوت روانه دروازه حريفان كرد كه حاصل اين شوتها
6گل براي ماشينسازي بوده اســت .امين قاسمينژاد (شهرخودرو) و
مهدي قائدي (استقالل) در رتبه بعدي قرار دارند كه در هر 90دقيقه
بهطور متوسط 3/2شوت زدهاند .گادوين منشا (گلگهر) با 3/1شوت در
هر بازي رتبه چهارم را دارد .احمد نوراللهي (پرسپوليس) و حامد پاكدل
(آلومينيوم) هم با 2/8شوت مشتركا در رتبه پنجم هستند .جالب اينكه
سجاد شهباززاده كه با 12گل صدرنشين جدول گلزنهاست ،در جدول
شوتزنها جايي بين 6نفر اول ندارد.

3/9

دريبلزنترين بازيكن ليــگ برتر ايران
كيســت؟ در جواب اين ســؤال شــايد
نخستين اسمهايي كه به ذهن ميرسند،
سروش رفيعي و مهدي قائدي و بازيكناني
از اين دست باشند .اما در ميان ركوردداران دريبل موفق در نيمفصل اول
نام هيچيك از اين بازيكنان ديده نميشود .در عوض فرشاد محمديمهر
مدافع راست ســابق اســتقالل كه حاال در ذوبآهن بازي ميكند ،با
متوسط 2/3دريبل موفق در هر بازي ركورددار اين بخش است .نفر دوم
اين ليست هم يك استقاللي سابق است؛ علي دشتي طي نيمفصل اول
در ذوبآهن ركــورد 2/1دريبل موفق در هر بــازي را ثبت كرده و در
نيمفصل راهي گلگهر شده اســت .وحيد نعمتي ،پيمان بابايي و اكبر
آفاقي (هر سه نفر از ماشينسازي) هم نفرات بعدي هستند.

هفتههفدهمليگبرتر

شماره ،10دهمين نفر بود

شنبه ۱۶اسفند1399
سایپا  -نفت مسجدسلیمان
شهرخودرو مشهد  -پیکان
صنعت نفت آبادان  -پرسپولیس

سياهه مأيوسكننده ياغيها در استقالل ليگ بيستم

اولي؟ دومي؟سومي؟ فكر ميكنيد مهدي
بهروز رسايلي
قائدي چندمين بازيكن استقالل بود كه
خبرنگار
در اين فصل براي آبيها حاشيه ساخت و
دردسر درست كرد؟ تا آنجا كه حافظه ما ياري ميكند و تازه اگر كسي را
از قلم نينداخته باشيم ،شماره10استقالل دهمين نفري بود كه در طول
نيمفصل حضور فكري روي نيمكت تيم از ريل خارج شد .صد البته تمام
بارگناهبردوشفكريوكادرجديدنيستبلكهبخشيازداستانبهخاطر
سنتي است كه در اثر سوءمديريت يا مداراي بيش از حد با بازيكنان در
اين تيم جا افتاده و گريبان همه مربيان را ميگيرد .اين سياهه را مرور
كنيدتا  بهبخشيازداليلناكامينسبياستقالل  پيببريد.
ميالد زكيپور

او نخستين بازيكن استقالل بود كه حتي پيش از شروع مسابقات فصل از
سوي محمود فكري در اختيار باشگاه قرار گرفت .زكيپور به عدمحضورش
در تركيب تيم در بازي دوستانه با چوكاي تالش اعتراض كرد و فكري هم
او را كنار گذاشت .در نتيجه اين بازيكن در نقلوانتقاالت پيش از شروع
فصل راهي گلگهر سيرجان شد.
شيخ دياباته

بعد از ماجراهاي جنجالي مربوط به تعويض شيخ دياباته در نيمه دوم بازي
با فوالد ،باشگاه اســتقالل با صدور يك بيانيه اعالم كرد مهاجم ماليايي
بهدليل «عدمتمكين از دستورات كادر فني» موقتا در اختيار باشگاه قرار
گرفته است .دياباته بعدا هم هرازگاهي در تمرينات حاضر نشد .اغلب دليل
اين غيبتها مصدوميت شيخ عنوان ميشد اما برخي شايعات غيررسمي
نارضايتي مهاجم اســتقالل از روند دريافت مطالباتش را در اين زمينه
بيتأثير نميدانستند.
  فرشيد باقري

بعد از نمايش ضعيف فنــياش برابر فوالد اهواز مــورد انتقاد برخي از
هواداران قرار گرفت .او در واكنش به اين فضا ،يك مطلب تند در صفحه
اينستاگرامش منتشر كرد .بعدتر هم گويا مسئله اعتراض فرشيد باقري
به كم بازي كردنش پيش ميآيد؛ گاليهاي كه او با لحن نامناســب نزد
دستياران فكري مطرح كرده است .باقري در 2نوبت در اختيار باشگاه قرار
گرفت و اگرچه بهنظر ميرسيد در نيمفصل از جمع آبيپوشان جدا شود

اما فعال خبري نيست.
  وريا غفوري

در بازي با نساجي به تعويضش اعتراض كرد و يكسره راهي رختكن و منزل
شد .او يكي ،دو جلسه هم در تمرينات حاضر نشد ،هرچند محمود فكري
هيچ تصميمي براي برخورد با كاپيتان تيمش نداشــت .وريا اين روزها
بيشتر در كنار فكري ديده ميشود و ظاهرا قصد دارد وظايف كاپيتانياش
را در اداره تيم جديتر بگيرد.
فرشيد اسماعيلي

مشابه داســتاني كه االن براي مهدي قائدي بهوجود آمده ،اوايل فصل
در مورد فرشيد اسماعيلي رخ داد .او ابتداي فصل مبلغ  2ميليارد تومان
از اسپانسرهاي باشگاه دريافت كرد و راضي به حضور در تمرينات شد.
اســماعيلي اين مبلغ را «هديه» درنظر گرفته بود ،در حاليكه باشگاه
مدعي بود وجه مورد نظر در ازاي بخشي از دستمزد اين بازيكن به او اهدا
شده است .اسماعيلي در حالي خودش را سزاوار دريافت هديه 2ميلياردي
ميدانست كه در ليگ نوزدهم چندان نمايش خوبي نداشت .به هر حال
فرشيد سر اين ماجرا با باشگاه به اختالف خورد و حتي در صفحه رسمي
استقالل يك كامنت عجيب و غريب گذاشــت .او چندين هفته بيرون
نشست و نهايتا به تمرينات برگشت .آخرش هم معلوم نشد كداميك از
دو طرف كوتاه آمده است.
هروويه ميليچ

عملگراترين ياغي فصل استقالل« ،استراماچوني»وار بدون اعالم قبلي
ايران را ترك كرد و به كشورش برگشت .ميليچ كروات كه در هفتههاي
آغازين فصل بهندرت توسط فكري به بازي گرفته ميشد ،ساعاتي پس
از داربي رفت در فرودگاه حاضر شــد و تهران را ترك كرد .بهانه ميليچ
عدمدريافت مطالباتش بوده و اين مسئله همچنان پابرجاست .در حقيقت
او هنوز بازيكن استقالل به شمار ميآيد ،اما فرســنگها دور از تيم ،نه
تمرين ميكند و نه قادر به حضور در مسابقات است.
  رشيد مظاهري

در يك جلسه تمريني با حسين حسيني بر سر اين كه «چهكسي زودتر

مشكل قائدي با «آپشن» حل ميشود

15:00

آيتمهاي تمريني را پشت سر بگذارد» درگير شد و تمرين را ترك كرد!
بعد از نيمكتنشيني غيرمنتظره برابر نفت مسجدسليمان هم يكي ،دو
مصاحبه سنگين عليه محمود فكري انجام داد .پيش از همه اينها رشيد
در تمرينات آغاز فصل هم ديرتر از ســايرين حاضر شد ،چرا كه به تالش
باشــگاه براي تعديل رقم قراردادش اعتراض داشت .آن تالش به جايي
نرسيد و دســتمزد مظاهري كه ظاهرا بسيار هم قابل توجه است ،دست
نخورده باقي ماند.

آلومینیوم اراک  -سپاهان
تراکتور تبریز -نساجی مازندران

15:30

ذوب آهن اصفهان  -ماشین سازی تبریز
استقالل  -فوالد خوزستان

17:30

  سجاد آقايي

با كامنتي كه در شبكههاي اجتماعي پاي گزارش تمرين استقالل گذاشت
و پرسيد« :پس چرا محل تمرين را به من اطالع نداديد؟» حسابي سوژه
شد .اين كامنت ،تير خالص براي مهاجمي بود كه در ترافيك خط حمله
استقالل فرصتي براي بازي پيدا نميكرد .نهايتا آقايي هم با نظر فكري در
اختيار باشگاه قرار گرفت و به نساجي مازندران منتقل شد.

فوتبال ایران

فردين رابط

احتمال خودكشي دستيار كيروش

از ديگر جوانان استقالل است كه امسال جسته و گريخته به ميدان رفته،
اما در داربي اميدها در اعتراض به تعويضش شيشههاي رختكن را شكست!
سرمربي تيم اميد استقالل آرش برهاني است كه در تيم بزرگساالن هم
دستيار محمود فكري به شمار ميآيد .بنابراين عجيب نبود كه موقعيت
رابط به خطر افتاد .اين روزها زمزمه انتقال قرضي فردين به يك باشگاه
ديگر به گوش ميرسد.

دز مــک آلینان ،دســتيار كارلــوس كيروش
در تيم ملي كلمبيــا و مربي ســابق ذوبآهن
اصفهان بهطور ناگهاني درگذشــت .روز گذشته
خبرگزاریها خبر دادند جسد اين مربي ايرلندي
در منزلش پیدا شــده و با توجه به افســردگی
طوالنی و شدیدي كه از آن رنج میبرده ممکن
است خودکشی کرده باشد.
اين مربي  53ساله چندی پیش به کرونا مبتال
شــده و این مسئله به افســردگی و بدحالیاش
افزوده بود .مكآلينان دستیار کارلوس کیروش
در تیم ملی کلمبیا بود و ســرمربی ســابق تیم
ملی ایران برای او پســتی در اینستاگرام منتشر
کرد .كيروش در اين پست نوشته است« :تمام
کســانی که بعد از ابتالیت به ویروس کرونا تو را
رها کردنــد ،االن خود را ســرزنش میکنند که
چرا این کار را کردند .من بــرای تو و خانوادهات
متاســفم چون نتوانســتم آنچه که بــه تو قول
دادم را عملــي کنم .زيباييهــاي فوتبال امروز
براي من پايــان يافت ».مكآلينــان همچنين
در ذوبآهن دســتيار اميد نمازي بــود و بعد از
رفتن نمــازي ،مدتي هم با عليرضــا منصوريان
همكاري كرد .امید نمازی درباره اين اتفاق گفته
اســت« :بعد از اينكه مكآلينان به كوويد19-
مبتال شــد در کلمبیــا رفتار خوبی با او نشــد.
همچنین پزشکی به او گفته بود که آرتروز دارد
و شاید الزم باشد شغل مربی دروازهبانی را کنار
بگذارد که این مسئله به افسردگی او افزوده بود.
متاســفم که یک همکار خیلی خوب را از دست
دادیم».

  مهدي قائدي

داســتان او در طول اين چند روز آنقدر تكرار شد كه همه اهالي فوتبال
جزئياتش را از حفظ شــدهاند .قرارداد قائدي پارسال براي طوالنيمدت
تمديد شده و افزايش پلكاني رقم دستمزد او ،تناسبي با وضع تورم فعلي
و اثرگذاري اين بازيكن ندارد .مهاجم بوشهري هم مدتي در خانه نشست
تا «به زور» باشگاه را براي ترميم رقم قراردادش راضي كند .اين قولي بود
كه احمد سعادتمند ،مديرعامل قبلي به قائدي داد و براي مديران جديد
تعهد اخالقي ايجاد كرد .افزايش رقم ثبتشــده قرارداد ،از جديدترين
مصاديق بازيكنساالري در فوتبال ايران و بهويژه پرسپوليس و استقالل
به شمار ميآيد.

قائدي به رفسنجان ميرود؟

همانطور كه در گزارش روز شنبه پيشبيني كرده بوديم مهدي قائدي به قهر 12روزهاش پايان داد و
به تمرينات استقالل برگشت .مشكل قائدي با باشگاه بر سر مبلغ قرارداد فصل جاري و همچنين بند
جدايي او بود كه مشكل دوم حل شد و قرارداد فصل جاري هم قرار است به شكل ديگري به رقم دلخواه
قائدي برسد .قرارداد رسمي قائدي با استقالل 900ميليون تومان براي يك فصل است اما او در ابتداي
فصل توافقي 4ميلياردي با سعادتمند داشته كه اين توافق به شكل رسمي روي كاغذ نيامده است .اگر
باشگاه قرارداد 900ميليوني قائدي را در اين مقطع تغيير ميداد با مشكالتي در بازرسي مواجه ميشد.
بنابراين هيأتمديره استقالل تصميم گرفته با اضافه كردن آپشنهايي به قرارداد قائدي ،پول مورد نظر
او را بپردازد و رضايت ستاره اول آبيپوشان را جلب كند .يكي از مديران استقالل ضمن اعالم اين خبر،
مدعي شد كه قرار نيست بند فسخ آنگونه كه قائدي ميخواهد تغيير كند.

حضور قائدي در تمرين ديروز با اســتقبال گرم محمود فكري و ديگر اعضاي كادر فني استقالل
روبهرو شد و بازيكنان استقالل هم برخورد گرمي با قائدي داشــتند .قائدي در اين مدت بيشتر
بهصورت انفرادي تمرين ميكــرد و عدمحضور در تمرينــات گروهي احتمــاال او را از آمادگي
هميشگي دور كرده اســت .ولي بدون شك قائدي براي اســتقالل آنقدر اهميت دارد كه محمود
فكري به فكر اســتفاده از او در بازي با مس رفسنجان باشــد .از اردوي استقالل خبر ميرسد كه
فكري شايد قائدي را همراه با تيم به رفســنجان ببرد و اين بازيكن را در ليست 18نفره قرار دهد.
البته كادر فني اســتقالل هنوز اين موضوع را تأييــد يا تكذيب نكردهاند ولــي حضور قائدي در
رفسنجان ميتواند يك سورپرايز باشد ،آن هم درحاليكه فكري نياز مبرمي به 3امتياز اين بازي
دارد.

لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيستم

عكس خبر

2/3

محمود فكري روز گذشته استقبالي تمامعيار از مهدي قائدي
داشت ،بازيكني كه 12روز به داليل غيرفوتبالي در تمرينات
حاضر نشد و بر سر رقم و آپشنهاي قراردادش در حال چانهزني بود!
با اين استقبال شايد ساير بازيكنان هم بدشان نيايد چند روزي به هر
دليلي كه خودشان صالح دانستند در تمرينات غيبت داشته باشند!

گل گهرسیرجان  -مس رفسنجان

محمد نوري كه در كنار سيدجالل حسيني يكي از پرسابقهترين
بازيكنان ليگ بيستم بهحســاب ميآيد ،به تمرينات پيكان
برگشت تا در سن 38سالگي بار ديگر آماده ديدارهاي دور برگشت شود.
با اضافهشدن نوري به تركيب خط مياني پيكان ،شايد تارتار كمي بيخيال
اوتهاي بلند شود و راهي جديد براي رسيدن به دروازه حريفان پيدا كند.

رتبه

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل امتياز

1

پرسپولیس

15

8

6

1

21

8

13

30

2

سپاهان

15

8

4

3

25

18

7

28

3

استقالل

15

7

5

3

18

11

7

26

4

فوالد

15

5

8

2

16

10

6

23

5

صنعت نفت آبادان

15

6

5

4

15

12

3

23

6

آلومینیوم اراک

15

5

7

3

15

14

1

22

7

تراکتور

15

6

4

5

14

13

1

22

8

مس رفسنجان

15

6

4

5

13

12

1

22

9

گل گهرسیرجان

15

6

4

5

18

18

-

22

10

تمسجدسلیمان
نف 

15

4

6

5

11

12

-1

18

11

پیکان

15

4

6

5

15

17

-2

18

12

شهر خودرو

15

5

3

7

15

19

-4

18

13

سایپا

15

3

8

4

10

13

-3

17

14

ذوب آهن

15

1

8

6

15

23

-8

11

15

نساجی مازندران

15

2

3

10

11

20

-9

9

16

ماشینسازیتبریز

15

1

5

9

10

22

-12

8
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كوتاهتر از گزارش

نقل قول

مينيسريال مسي در نتفليكس

كريستين ويري  ،ستاره اسبق خط حمله تيم
ملي ايتاليا :توبياس اشتيلر ديگر نبايد داوري
كند؛ كاش بدانم در اتاق  VARبازي آتاالنتا -
رئالمادريد دقيقا چه مزخرفي ميگفتند.

عدنان يانوزاي (بازيكن رئال سوســيداد و
بازيكن سابق منچستريونايتد) :مردم اسپانيا
ارزش هازارد را بهخوبي نميدانند ،اما آنها
بهزودي خواهند فهميد.

مانه  ،ستاره آفريقايي ليورپول :فيرمينو بيش
از من و صالح شايسته ستايش است.

آنتونیو کونته ســرمربي اينتــر :لوکاکو
یکبازیکن غیرعادی است .او به عنوان یک
مهاجم نوک بسیار سریع است و می توانست
فوتبال آمریکایی هم بازی کند.

آنتونیو کاسانو  ،مهاجم ســابق تيم ملي
ايتاليا :یوونتوس ،رونالدو را خرید تا لیگ
قهرمانان اروپا را ببرد اما نتایج آن ها از زمان
ورود رونالدو بدتر شــده است .یوونتوس
بدون رونالدو هم می توانســت قهرمان
سری آ شود و این پروژه اشتباه و شکست
خورده است.
يورگن كلوپ ســرمربي
ليورپول :بازسازي تيم؟
نه ،بازسازي يعني چه؟
منظورتان اين اســت
كه 10بازيكن بفروشــم
و 10بازيكــن جديد بخرم؟
تركيب اصلي تيمم را تغيير دهم؟ بهنظرم
زمان مناسبي براي تغيير و تحوالت كلي
نيست .قطعا تغييرات جزيي در تيم ايجاد
خواهيم كرد.

توماس توخل در نخستين بازي بزرگش در ليگ برتر به تور متخصص بازيهاي بزرگ خورد
مسابقات فوتبال اين هفته اروپا خوب بُر نخورده
و بيشتر باز يهاي خوب به يكشــنبه افتاده.
ديروز فقط ديدار ســويا با بارســلونا حساس
بود اما تعداد مسابقات حساس و جذاب امروز
زياد اســت .بهدليل تعطيلي بيــن دور رفت و
برگشــت مرحله حذفي ليــگ قهرمانان در
اين هفته بازي رئالمادريد با سوســيداد هم
براي فردا برنامهريزي شــده كه دوشنبهشب
فوتبالدوستان را پر ميكند .گل بازيهاي امروز
و امشب اروپا ديدار چلسي با منچستريونايتد
است كه ساعت20در اســتمفوردبريج برگزار
ميشود.
توخل

توماس توخل كه از زمان ورود به تيم و گرفتن جاي
فرانك لمپارد اخراجي هنوز شكست نخورده و در
بازي اروپايي هم موفق به شكســت اتلتيكو شده،
قبول ندارد كه اين بزرگترين بازي چلسي زيرنظر
او باشد؛«هميشه بازي بعدي بزرگتر است ».چيزي
كه انرژي چلســي را آزاد كرد ،خالصي گروهي از
بازيكنان از باندبازي سرمربي ســابق بود .لمپارد،
بازيكنان محبوب خودش را داشت و نيازي نميديد
تعــدادي از بازيكنان را به بازي بگيرد .بخشــي از
بازيكنان عليه او شــدند و در بازيهايي كه حضور
داشــتند كم گذاشــتند تا صداي اعتراض لمپارد
دربيايد كه بازيكنانش بهانــدازه كافي نميدوند و
جايگيري درســت ندارند .با آمــدن توخل ناگهان
همه يادشان افتاد كه بايد بدوند و درست جايگيري
كنند .با اينحال بهنظر ميرســد بعد از چند بازي
و در درازمدت همان باليي كه بر ســر لمپارد آمد
نصيب ســرمربي آلماني هم بشود .وضعيت توخل

حتي خطرناكتر اســت چــون او با ســتارههاي
گرانقيمت لج كرده و آنها را بازي نميدهد .سرمربي
سابق و اخراجي پاريسنژرمن گفته كه وظيفهاش
گنجاندن ســتارههاي گرانقيمت در تركيب تيم
نيست .خودش هم اعتراف كرده كه ميداند بعضي
از بازيكنان از شــرايط كنوني راضي نيستند .با اين
فرمان ،بازيكنان اصلي از جان مايــه ميگذارند و
ذخيرهها براي پيروزي انگيزه نخواهند داشــت .با
وجود نتايج عالي در چلســي هماكنون ســرمربي
آلماني بهخاطر تيپ روستايي و كارمندياش مورد
تمسخر هواداران و كاربران شبكههاي اجتماعي قرار
ميگيرد .او در واكنش به اينها اعالم كرده كه مثال
اوليويه ژيرو از اينكه او سرمربياش باشد احساس
شرمساري نميكند و توضيح داده كه با يك چمدان
به لندن آمده و براي همين نميتواند هر روز خوب
تيپ بزند .او فعال از حمايت آبراموويچ برخوردار است
و مالك روس به او وعده داده كه در تابستان اريك
هالند را برايش ميخرد و حتي گفته ميشود باشگاه
قصد دارد ادن آزار و رئالمادريد را از شــر همديگر
نجات دهد و اين اسطوره باشگاه را به لندن برگرداند.
كاركنان باشگاه هماكنون از توخل راضياند و از كار
با او لذت ميبرند .او پيش از بازي با نيوكاسل گفته
بود اگر اين بازي را ببريم بــه همه 2روز مرخصي
ميدهم كه به قولش عمل كرد.
بهبود آمار

چلســي با لمپارد 13.8ضربه در هر بازي داشت و
االن 14.2ضربه كه تعداد ضربهها باال رفته اما دقت
آنها كاهش يافتــه و از 5.2ضربه بــه چارچوب در
دوران فرانكي به 4.5ضربه در دوره توماس رسيده.
حتي گلهاي زده هم كاهــش يافته و از 1.7در هر

بازي به 1.3گل نزول پيدا كرده اما گلهاي خورده
تنها به 2گل رسيده كه يكي از آنها هم گل بهخودي
بوده .آمار تعداد پاسها در يكسوم دفاعي حريف و
لمس توپ در محوطه جريمه حريف افزايش يافته
و مالكيت توپ هم از ميانگين 60درصد به 69درصد
رســيده .ادوارد مندي در اين فصل ليگ قهرمانان
اروپا 5بار كلينشيت كرده كه بيش از هر دروازهبان
ديگري در رقابتهاي اين فصل است.
لمپارد

خبر تازه درباره لمپارد اين است كه او ممكن است
دوباره رقيب استيون جرارد شود؛ اينبار در كسوت
مربي .جرارد كه در گالســكو رنجرز ميتازد و در
41بازي خــود روي نيمكت اين تيــم تنها يكبار
شكســت خورده و در 30بازي اين فصل هم 26بار
تيمش را به پيروزي رسانده و در ليگ اروپا 9گل در
2ديدار رفتوبرگشت به تيم انتورپ با بيرانوند زده،
شايد بهزودي لمپارد را بهعنوان رقيب خود ببيند
و فرانكي هدايت سلتيك گالسكو را بهعهده بگيرد.

مانده بود كنار آمد و تيمي بزرگ ســاخت .او وقتي
سرمربي موقت بود در 19بازي 2.32امتياز در هر
بازي به دســت آورد اما از 703روز پيش تابهحال
كه 111بار روي نيمكت ســرمربيگري نشســته،
1.85امتياز در هر بازي ثبت كــرده .در رويارويي
با گوارديوال 3برد3 ،باخت و يك تســاوي بهدست
آورده؛ در تقابل با مورينيو يك برد و يك تســاوي
و2باخت 2 ،برد و 2تساوي روبهروي آنچلوتي ،جلوي
لمپارد و چلسي3برد و يك تساوي و يك باخت ،يك
برد و يك باخت و 3تســاوي در رويارويي با يورگن
كلوپ ،مقابل نونو اسپريتو و ولوز هم 2برد و 2باخت
و 3تساوي داشــته كه همه اينها نشان ميدهد از
مربيان بزرگ ليگ چيزي كم ندارد و تنها آمارش
مقابل آرتتا ضعيف اســت كــه از 3رويارويي يك
تساوي و 2باخت نصيبش شده است.

سولسشائر

سولسشائر باشــخصيتترين مربي تيمهاي بزرگ
اروپايي اســت .اگر او را با كونته ،مورينيو يا رونالد
كومان مقايسه كنيد ،ميبينيد كه چقدر رفتارش
با آنها تفاوت دارد .سرمربي نروژي هيچوقت حرفي
نميزند كه كسي را برنجاند ،هيچوقت كنار زمين به
داوري اعتراض نميكند و سعي ندارد با فرياد روي
قضاوت داور تأثير بگذارد يــا بازيكنان را تحريك
كاذب كند .او  2شب پس از تولدش پا به اين بازي
بزرگ ميگذارد؛ رقابتي كه آن را خوب بلد اســت.
او با خريدهاي بنجلي كه از دوران مورينيو به ارث

سوشا؛ گلر 270هزار دالري پرسپوليس

پنجره زمستاني پرسپوليس بسته است و
هي شاكيان جديد اين باشگاه بر آن قفلي
ديگر ميزنند .بر همين اســاس سوشا
مكاني ،سنگربان پرحاشيه سرخپوشان
در ليگهاي چهاردهــم و پانزدهم نيز
به جمع شكات اين تيم پيوسته و باعث
شده پنجره نقلوانتقاالتي تيم سابقش
بسته شود.
سوشا در مورد داليل شــكايتش گفته
سالهاست از پرسپوليس طلب دارد و هر

شهريار جديد
در پرسپوليس

شهريارمغانلويكتخفيفاساسيبه
پرسپوليسدادوبارقم1/5ميلياردتومان
براينيمفصلباسرخپوشانبهتوافقرسيد

شهريار مـــغانلو،
اميرحسين اعظمي
مهاجم ايراني تيم
روزنامه نگار
فوتبال سانتاكالرا
فاصله زيادي با پوشيدن پيراهن پرسپوليس ندارد .اين بازيكن
2روز پيش به ايران برگشت تا بعد از مذاكره با مسئوالن باشگاه
پرسپوليس قراردادش را با اين تيم امضا كند .پرسپوليسيها
بعد از جذب مهدي ترابي ،حاال ميخواهند تيمشان را در فاز
تهاجمي تقويت كنند و اگر اتفاق خاصــي رخ ندهد ،مغانلو
در نيمفصل دوم پيراهن پرســپوليس را بر تن خواهد كرد.
پرسپوليس نخستين بار حدود يكماه پيش باب مذاكره با اين
بازيكن را آغاز كرد و هفته گذشته مذاكرات جديتر شد كه البته
نتيجهاي در پي نداشت .مهمترين اختالف پرسپوليس و مغانلو
به مسائل مالي مربوط ميشد چراكه اين بازيكن براي حضور
4ماهه در پرســپوليس (تا پايان فصل) مبلغ 4ميليارد تومان
ميخواست؛ اين درخواست مغانلو بالفاصله با واكنش يحيي
گلمحمدي ،سرمربي پرسپوليس مواجه شد و او در مصاحبهاي
قاطعانه اعالم كرد براي جذب مغانلو چنين هزينهاي نخواهند
كرد .صحبتهاي گلمحمدي ايــن تصور را در ذهن هواداران
پرسپوليس ايجاد كرد كه جذب مغانلو منتفي شده ولي چند
روز بعد اتفاقاتي رخ داد كه دوباره مذاكرات از سر گرفته شد.

بعد از پيشنهاد سنگين مغانلو به پرسپوليس ،تراكتوريها هم براي

جذب اين بازيكن پيشقدم شدند ولي نزديكان شهريار به اين بازيكن
گفتهاند كه پرسپوليس را براي ادامه فوتبالش انتخاب كند .شهريار
كه حاال به ايران برگشــته ،تصميم به بازي در پرسپوليس گرفته و
جالب است بدانيد مبلغ پيشنهادياش را تا يكونيمميليارد تومان
(براي يك نيمفصل) پايين آورده است .البته قرار است آپشنهايي
هم براي اين بازيكن درنظر گرفته شود .مسئله مهم ديگر ،پولي است
كه باشگاه پرسپوليس بايد براي گرفتن رضايتنامه مغانلو به باشگاه
سانتاكالرا پرداخت كند .يكي از مسئوالن پرسپوليس به خبرنگار
همشــهري خبر داد كه مبلغ رضايتنامه مغانلو بين 50تا 60هزار
دالر خواهد بود ولي از طرفي اين موضوع هم مطرح شده كه شايد
اين بازيكن تا پايان فصل بهصورت قرضي براي پرســپوليس بازي
كند .پرسپوليســيها حتي به حضور قرضي اين بازيكن هم راضي
هستند و آنها نميخواهند شرايط استفاده از مغانلو را به سادگي از
دست بدهند .روز گذشته خبرگزاري فارس نوشت تنها نكتهاي كه
قطعي شدن انتقال مغانلو به پرسپوليس را به تأخير انداخته بسته
بودن پنجره نقلوانتقاالت اين باشگاه است زيرا براي صدور  ITCو
رضايتنامه مغانلو بايد پنجره نقلوانتقاالتي پرسپوليس باز باشد.
به همين دليل سرخپوشان براي رســمي شدن انتقال اين بازيكن
منتظر هستند وكيل ماريو بوديمير با ارسال نامهاي به فيفا ،دريافت
مطالبات و ســود طلب وي را تأييد كند و پس از آن آخرين مراحل
جذب اين مهاجم لژيونر را انجــام بدهند .مغانلو طي يك نيمفصل
حضور در ســانتاكالرا 13بار در رقابتهاي ليگ و حذفي به ميدان
رفت و يك گل هم براي تيمش به ثمر رساند.

چه منتظر تسويه اين مبلغ مانده ،خبري
نشده است .او ميگويد سال 95قراردادي
910ميليون توماني با پرسپوليس بسته كه
800ميليون تومان از آن را نگرفته است.
به اين ترتيب گويا پرسپوليسيها براي
رهايي از شكايت مكاني بايد 800ميليون
تومان به او بپردازند كه حتي همين حاال
هم رقم كمي نيست .اگر آنچه مكاني در
مورد دســتمزدش در پرسپوليس گفته
صرفا مربوط به قرارداد او در ليگ پانزدهم

با مداد بنويسيد

همه محاسن يك قرعه براي پرسپوليس
پرسپوليس در مرحله يكشانزدهم نهايي جام
حذفي به مس نوين كرمان برخورد كرده است؛
تيمي ديگــر از زيرمجموعههاي كارخانه مس
كه در ليگ دســته دوم فعاليت دارد و به نوعي
تيمهاي اصلي مجموعه را پشــتيباني ميكند.
طبيعتا اين بازي يك قرعه مطلوب و آسان براي
پرسپوليسيها محسوب ميشود و مقايسه آن
مثال با قرعه اســتقالل يعني برخورد با پيكان
در همين مرحله ،به وضوح آســان بودن برنامه
سرخها را نشــان ميدهد .تيم كرماني 2دسته
پايينتر از پرسپوليس است و اگرچه در مرحله
قبلي گل ريحان ليگ يكي را برده ،اما زياد نبايد
روي اين داستان حساب كرد .گل ريحان در قعر
جدول ردهبندي ليگ يك اص ً
ال شــرايط خوبي
ندارد .به عالوه كرمان چند زمين چمن مناسب
و مطلوب دارد و الزم نيست حتي پرسپوليسيها
نگران شرايط زمين مسابقه باشند .از همه اينها
كه بگذريم مصاف خارج از خانــه برابر چنين

يك جدال قرمز و آبي ديگر

آمار
بازي مقابل اتلتيكومادريد دويستمين بازي كانته با
پيراهن چلسي بود .تياگو سيلوا بهدليل مصدوميت
به بازي امشب در تركيب چلسي نميرسد .پل پوگبا
هم تا ماه آينده نميتواند براي منچستر بازي كند
و مصدوم است .منچســتر در هر  3سفر آخرش به
استمفوردبريج برنده بوده .يونايتد ركوردي عالي
در بازيهاي خــارج خانــه دارد و 19بازي آخر را
بهعنوان مهمان نباخته است .چلسي رده پنجمي
6امتياز كمتــر از منچســتريونايتد و 16امتياز از
منچسترسيتي صدرنشين كمتر دارد .آمار برتري
يونايتد به حريف لندنــي 81برد در برابر 55باخت
و 52تساوي است .داور اين بازي استيوارت اتول
خواهد بود.

يك خاطره جمعي تلخ

عقبنشيني مغانلو

بهتازگي فيلمهاي مستند زيادي از
ستارگان ورزشي ساخته شده كه
دليل آن رونق شــديد نتفليكس
و اقبال مــردم در دوران قرنطينه
كرونايي به اين شــبكه تلويريوني
اينترنتي اســت .ســازندگان اينگونه
مســتندها ديگر نيازي بــه دوره افتادن بــراي تهيهكننده و
پخشكننده ندارند و نتفليكس پاتوق خوبي براي سازندههاي
مستند ورزشي است .بعد از استقبال زياد از زندگينامه مارادونا
و توتي حاال نوبت زندگي مسي است كه مخاطبان ورزشي را به
نتفليكس سرازير كند .داستان زندگي ستاره آرژانتيني بارسلونا
با نام  GOATبهمعناي بز كه حروف آن مخفف عبارت «بهترين
بازيكن همه دورانها»ست در 6قسمت تهيه و توليد شده كه
اتفاقات 20ســال اخير زندگي اين بازيكن را پوشش ميدهد.
طبيعي است كه در اين مينيســريال زواياي تاريك زندگي
او ازجمله داســتان فرار مالياتي و محكوميت وي به زندان يا
حاشيههاي پدرش و دردسرهايي كه برادرش برايش ساختهاند
يا شايعات مربوط به خيريهاي كه توسط خودش و پدرش اداره
ميشود و برخي آن را به پولشويي متهم كردهاند جايي نداشته
باشد .بههرحال سريال با اجازه خود بازيكن ساخته شده و زمان
ساخت آن هم به پيش از حاشيههاي اخير مربوط به دستمزد
555ميليون يورويي او در 4سال اخير در بارسلونا برميگردد.
با انتشار اين ســريال ميتوان آن را از VODهاي داخلي هم
تماشــا كرد؛ البته بدون اجازه رسمي و پرداخت حق مولف به
سازندگان اثر.

اولين آزمون بزرگ

كومان  ،سرمربي بارســلونا پيش از آنكه
بهخاطر عــوارض اســتفاده از داروهاي
رقيقكننده خون در كنفرانس مطبوعاتي
پيش از بازي با ســويا خوندماغ شــود:
بازيكنان باتجربــه نميتوانند همه كا رها
را بهتنهايي انجام دهند .او بعدا حرفش را
اصالح كرد و گفت منظورش مسي نبوده.

كروس در پاسخ به ســؤالي درباره اينكه در
فينال اروپا دوســت دارد به امباپه پاسگل
بدهد يا هالند :هيچكدام؛ به كريم بنزما.
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رقيبي باعث ميشــود شانس ســرخها براي
ميزباني در مسابقات مهمتر افزايش بيابد .همين
حاال درصورت صعود احتمالي پرسپوليس ،اگر
حريف بعدي اين تيم در مرحله يكشــانزدهم
ميزبان بوده باشد ،در مرحله يكهشتم امتياز
ميزباني بدون قرعهكشي به پرسپوليس واگذار
خواهد شد.
همه اينها محاسن يك قرعه خوشايند براي تيم
يحيي گلمحمدي اســت ،اما فراموش نكنيم
جام حذفي بهصورت تكبازي برگزار ميشود و
پرسپوليس در بهترين روزهاي تاريخش سابقه
گرفتار شدن برابر قشقايي ،در همين مرحله از
مسابقات را دارد؛ بنابراين هر اتفاقي در كرمان
ممكن است رخ بدهد و صعود قرمزها «هرگز»
قطعي نيست.
به قول جواد خياباني فعال اسم پرسپوليس را با
مداد بهعنوان تيم صعودكننده بنويسيد تا بعد
ببينيم چه ميشود!

ساعت15امروز هم يك بازي زيباي
فوتبال در انگليس برگزار ميشود
بين لسترسيتي و آرسنال .برندن
راجرز كه هماكنون هدايت لستر را
بر عهده دارد از گزينههاي جانشيني
اوناي امري روي نيمكت آرسنال بود اما
آرتتا به اين پست رسيد .حاال راجرز با لستر براي سهميه ليگ
قهرمانان و حتي قهرماني ليگ برتر ميجنگد و آرتتا با آرسنال
در رتبهاي دو رقمي در جدول دستوپا ميزند .پل تيرني داور
بازي امروز است .جيمي واردي كه بهترين گلزن لستر است در
زمان آرســن ونگر چيزي نمانده بود كه آرسنالي شود اما اين
اتفاق نيفتاد و واردي متخصص گلزني به تيمهاي بزرگ است
و با ضعيفترها كاري ندارد .آرتتا در بازي برگشــت با بنفيكا
همزمان از اودگارد و اسميترو و سبايوس و ساكا استفاده كرد
و نشان داد براي ارائه بازي زيباتر هم چيزهايي بلد است .سبك
تقريباً مشابه  2تيم ،كمي بازي امروز را پيچيده ميكند .لستر
عالقه زيادي به بازي مالكانه ندارد و آرتتا هم در بازيهاي بزرگ
از همين روش پيروي ميكند.

باشد ،ميتوان گفت سوشا با توجه به نرخ
آن روز ارز در ايران ،قراردادي 270هزار
دالري با پرسپوليس بسته است.
ارزش ريالي اين پــول هماكنون چيزي
نزديك به 7ميليارد تومان اســت! اين
قرارداد در حالي بسته شد كه مكاني انواع
و اقسام اشــتباهات فني را درون زمين
داشــت .غيراز اين او ليگ پانزدهم را با
محروميت 3جلسهاي آغاز كرد و اواسط
نيمفصل كارش حتي به بازداشــت هم
كشيده شد.
در مجموع حضور مكاني در پرسپوليس
يك خاطره جمعي تلخ بود كه هيچكس
حاضر نيست آن را به ياد بياورد؛ نه خود
اين دروازهبان و نه هيچكدام از هواداران.

پسرعموهاي غريب
شاهين و حميدرضا طاهرخاني
اسمهايي كه فقط سروصدا داشتند

خبر كنار گذاشــته شــدن شاهين
طاهرخانــي از پيــكان ،برخــي از
مخاطبان را ياد پسرعموي او يعني
حميدرضــا طاهرخانــي انداخت.
حميدرضا چند سال در پرسپوليس
بازي كرد و جوانترين بازيكن اين
تيــم در تاريخ ليگ برتر به شــمار
ميآيد .او حتي در بدترين شــرايط
سرخها از نظر نفري ،در فينال ليگ
قهرمانان آسيا هم به ميدان رفت.
بــا ايــن حــال بعــد از جدايي از
پرســپوليس نتوانســت موقعيت
خوبي براي خودش دست و پا كند.
او مدتي در سپيدرود توپ زد تا حاال
كه ردش در شهرداري بندرعباس در
دسته دوم ديده ميشود .به هر حال
اين بازيكن 21ساله سرنوشت بسيار

عجيبي داشته است .پسر عموي او
شاهين هم ابتداي فصل از استقالل
كنار گذاشته شــد و حتي بهعنوان
بازيكن آزاد فاصلهاي تا پوشــيدن
پيراهــن پرســپوليس نداشــت؛
مخصوصا كه سرخها در فاز تدافعي
با كمبود بازيكن هم مواجه بودند.
بــا اين حــال حضــور شــاهين
طاهرخاني در پرســپوليس منتفي
شد تا اين بازيكن راهي پيكان شود
و بعد از گذرانــدن يك نيمفصل بد
در اين تيم ،آنجــا را هم ترك كند.
در مجموع ايــن دو پســرعمو كه
سوژههاي جذابي هم براي رسانهها
بودند ،فعال فقط سروصدا داشتهاند
و اثر فني چنداني از آنها ديده نشده
است.
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پشتخط زن

كارشناس واليبال

نبرد بخش خصوصي در دو جبهه

سرنوشت 2تيم وابســته به بخش خصوصي هراز و شهداب
در ليگ برتر واليبال به بازي ســوم كشــيد2 .باشگاهي كه
مانند بسياري از تيمهاي بخش خصوصي ،قلك مليپوشان
شدهاند ،براي پخش مستقيم بازيهايشان 10ميليون تومان
پول ميدهند و 6ميليون تومان هم بابت هر مسابقه بهحساب
فدراســيون واريز ميكنند و براي هر ساعت تمرين هم بايد
هزينه بدهند .ولي مديران اين باشــگاهها براي نشستن در
جايگاه تاالر هم ناچارند از هفتخوان عبور كنند؛ مديراني كه
اتفاقا برخالف برخي مديران دولتي ،عشق مصاحبه و تبليغ
هم نيستند .آنها به عشق مردم شهر و ديارشان كه به واليبال
عالقه دارند ،پول ميدهنــد و از موهبت و منت معافيتهاي
مالياتي نيز بيبهرهاند.
پديده ايراني

برديا سعادت پارسال اين موقع پديده ليگ برتر واليبال ايران
شد و يك دفعه سر از تيم نيش صربستان درآورد .او هر هفته
دوجين امتياز اندوخت تا اينكه باخبر شــديم باشگاه بزرگي
چون مودناي ايتاليا خواهان اين جوان اروميهاي شــده است.
گفته ميشود او بهازاي رقمي حدود 50هزاريورو قرارداد 3ساله
با ساتورتي ،ستاره سابق واليبال ايتاليا و مدير فعلي مودنا بسته
است تا در سن 19سالگي پاي به دروازه شهرت بگذارد .برديا
پسر فهميدهاي است كه بهجاي ارسال عكسها و ژستهاي
متفاوت ،سرش توي الك خودش است و بهقدري خوب بازي
ميكند كه رقيبي جدي براي امير غفور و شهراممحمودي است.
نام برديا سعادت را بهخاطر داشته باشيد.

همانطور كه در انتخابات رياستجمهوري نام
يك شخص هميشه در ميان است در انتخابات
فدراسيونهاي ورزشي هم هميشه نام افشين
داوري به چشــم ميخورد .داوري ،كارمند
وزارت ورزش و جوانان اســت كــه بار ديگر
عزمش را براي رياست يك فدراسيون جزم
كرده .اين روزها او رؤياي رياست بر فدراسيون
شــطرنج را در ســر ميپروراند .در يك دهه
گذشــته او براي رياســت فدراسيونهاي
بوكــس ،ژيمناســتيك ،كاراتــه ،واليبال و
دووميداني هم دورخيز كرده اما در بيشتر آنها
ناموفق بوده است.
داوري هر اندازه در انتخابات فدراســيونها
ناموفق بوده ،از نظر مديران ارشــد ورزش،
گزينه ايدهآلي براي سرپرســتي بوده است.
او در دورههاي مختلف بهعنوان سرپرســت
فدراســيونهاي بوكس ،واليبال ،ناشنوايان
و دوچرخهسواري انتخاب شده است3 .سال
پيش با حكم مسعود سلطانيفر ،وزير ورزش
و جوانــان ،داوري مديركل توســعه ورزش
حرفهاي و امور باشــگاههاي اين وزارتخانه
شد؛ پستي كه با وجود رفتو آمدهاي پياپي
در فدراسيونهاي مختلف تا همين چندماه

رويكرد جديد يا...؟

انتخاب سعيد درخشنده ،ناظر فدراسيون بينالمللي واليبال
به سمت رئيس كميته كنترل دور حذفي ليگ برتر واليبال،
نشاندهنده ناتواني آقايان منصوبكننده در سازمان ليگ است.
فدراسيون دكتر داورزني افرادي نظير درخشنده ،پورحسن و...
را به بهانه بازنشستگي كنار گذاشت اما غافل از اينكه هر گردي
گردو نيست؛ سواي تجربه ،بخش عمده مديريت ذاتي است كه
در كنار اكتسابات تكميل ميشود .به پايان سال نزديك شدهايم
و اگر رئيس فدراسيون واليبال بيشتر به واليباليها اعتماد كند،
جاي دوري نميرود.
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پيش آن را حفظ كرده بود .گفته ميشد اين
حكم را داوري با حمايت محمدرضا داورزني
گرفته است .آن روزها داورزني معاون توسعه
ورزش قهرماني و يكي از نزديكترين افراد به
وزير ورزش بود.
افشين داوري صندلياش در وزارت ورزش
را شهريورماه گذشته در حالي تحويل داد كه
هيچ گزارشي از عملكرد او در 3سال گذشته
منتشر نشــد .براي آنكه بدانيد داستان او و
پستش در وزارت ورزش چقدر عجيب بوده،
شــايد همين يك مثال كافي باشد :خرداد
سال 98بازي فينال حذفي بين پرسپوليس
با داماش گيالن ،در اهواز به جنجال كشيده
شــد .محمدرضا داورزني ،معــاون وزير ،در
راس هيأتي براي بررســي موضوع به اهواز
سفر كرد .عكســي از جلســه او با مقامات
محلي منتشر شد كه افشــين داوري هم در
عكس ديده ميشــد .از عكس چنين بهنظر
ميآمد كه او در حال نتبرداري از حرفهاي
داورزني اســت .نكته جالب آنكه آن روزها
داوري همزمان با مديركلي در وزارت ورزش،
سرپرســت فدراســيون واليبال هم بود .در
حقيقت سرپرست فدراسيون واليبال به اهواز

مسابقات آخر فصل قهرماني باشگاههاي دووميداني زنان،
امروز و فردا در ورزشــگاه آفتاب انقالب برگزار ميشود اما
اتفاق مهم قبل از شروع مســابقه افتاد .چندي پيش تيم
دانشگاه آزاد كه 5دوره قهرمان مسابقات باشگاهي داخل
ســالن و فضاي باز بود ،اعالم كرد كه ديگر نميتواند براي
تيم زنان هزينه كند .تيم «ساسد» قرار است با ورزشكاران
دانشگاهآزاد در مسابقات شركت كند كه ديروز در نشست
خبري ،كادر فني ايــن تيم معرفــي و از پيراهن آنها هم
رونمايي شد .در اين مراسم يكي از سؤاالت اين بود كه چرا
سرمايهگذاري باشگاهها و اسپانسرها در ورزش زنان ادامهدار
نيست؟ محمدعلي محمودزاده ،مديرعامل ساسد گفت« :ما
برنامهمان براي حمايت از ورزش زنان بلندمدت است و اين
بخشي از مسئوليتهاي اجتماعي ماست .مسئله اين است
كه در بعضي از سازمانها حمايت از ورزش برايشان تعريف
نشده است ولي من قول ميدهم تا زماني كه هستم از اين
تيم حمايت كنم ».سپيده توكلي كه بهتازگي از تيم ملي
خداحافظي كرده است ،سرمربيگري تيم ساسد را بهعهده
دارد .او در مورد كنارهگيري از دانشگاهآزاد گفت« :بهخاطر
مشكالت اقتصادي در كشــور  ،پول نداشــتند كه براي
مسابقات آخر فصل هزينه كنند .گفتند ورزشكاران بدون
دستمزد در مسابقات شركت كنند و ما هم قبول نكرديم».
در تيم جديد هم فقط ورزشكاراني پول ميگيرند كه بين
4نفر اول باشند .رقابت اصلي در مسابقات امروز و فردا بين
تيمهاي سپاهان ،پليمر خليجفارس و ساسد است.

رفته بود تا جنجال فينال جام حذفي فوتبال
را بررسي كند! افشين داوري از 22دي امسال
سرپرست فدراسيون دوچرخهسواري شده
اما قرار است بهزودي در انتخابات فدراسيون
شطرنج شركت كند.
سرپرست دو وميداني آذر 1390
رئيس فدراســيون دو و ميداني -1390
1394
ثبتنام در انتخابات فدراسيون كاراته سال
(94راي نياورد)
سرپرست فدراسيون ناشنوايان ارديبهشت
1395
سرپرست فدراسيون بوكس مرداد 1396
ثبتنام در انتخابات بوكس دي (96راي
نياورد)
سرپرست فدراسيون واليبال آذر 1397
ثبتنام در انتخابات دو وميداني (1398در
انتخاباتي جنجالــي رأي آورد اما انتخابات
باطل شد)
سرپرست فدراسيون دوچرخهسواري دي
1399
ثبتنام در انتخابات فدراســيون شطرنج
بهمن 1399

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

ساده
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زنان دونده
در خط پايان فصل

افشين داوري ،نامزد رياست فدراسيون شطرنج شده ،او پيش از اين به  6فدراسيون ديگر هم حمله كرده است

كشتيگيران جوان در محاصره
كرونا
تيمهاي منتخب كشتي آزاد و فرنگي ايران در
حالي راهي تورنمنت كييف اوكراين شدند كه
از محل مســابقات خبر ميرسيد پروتكلهاي
بهداشــتي نصفهونيمه رعايت ميشــود .تيم
كشتي آزاد ايران با 5كشــتيگير در تورنمنت
كييف حاضر شده و فرنگيكاران با تيمي 8نفره
در اين مسابقات شــركت كردهاند .سرمربيان
تيمهاي ملي آزاد و فرنگي ،كشتيگيران جوان
خود را راهي اين مســابقات كردنــد و حداقل
در رشــته آزاد بايد گفــت هيچكــدام از اين
كشتيگيران شانس حضور در المپيك توكيو
را نخواهند داشت.
محســن كاوه ،مديــر تيمهــاي ملــي كه در
اوكراين حضور دارد در بــاره تورنمنت كييف
به همشهري گفت« :بايد نگاه بلندمدت داشته
باشيم .اين تيم جواني كه به اوكراين آوردهايم
قطعا برخي از نفراتش شانسهاي اصلي حضور
در المپيك 2024خواهند بود و در آينده بيشتر
از آنها خواهيد شــنيد .لزومي نــدارد در تمام
مسابقات از نفرات اصليمان اســتفاده كنيم.
اولويت بايد المپيك و مســابقات جهاني باشد.
از همين تورنمنتها ميتــوان نفرات جوان را
به پختگي الزم رســاند تا بهترين نتيجه را در
مســابقات جهاني و المپيك بگيرند .جوان در
اين مســابقات اشــتباه ميكند و در مسابقات
ي ميگيرد
بزرگ كماشتباه يا بدون اشتباه كشت 
و مدالش را از المپيك و جهاني خواهد گرفت».
كاوه درباره رعايت پروتكلهاي بهداشــتي با
توجه به شرايطي كه اروپا از لحاظ شيوع ويروس
كرونا دارد ،گفت« :در بــدو ورود از همه تيمها
تست كرونا گرفته شد ولي در سالن مسابقات،
پروتكلهاي بهداشــتي زياد رعايت نميشود.
در ليگ خودمان بهخصوص در روز نيمهنهايي
و فينال پروتكلها بيشــتر رعايت ميشــد».
همچنين 14تا 18اســفندماه قرار اســت جام
ساساري به ميزباني شــهر رم در كشور ايتاليا
برگزار شود كه در آن مسابقات كشتي آزاد با 2
كشتيگير حاضر خواهد بود .تيم كشتيفرنگي
با تشخيص كادر فنياش بهرغم حضور قهرمانان
عنواندار دنيا در اين مســابقات حاضر نخواهد
بود.

در هفته سوم از مرحله نهايي ليگبرتر فوتبال زنان ،فقط سپاهانيها پيروز و خوشحال بودند .ديروز شهرداري سيرجان
مدعي اصلي قهرماني در بم با تيم شهرداري اين شــهر بازي داشت .انتظار اين بود كه سيرجانيها بتوانند 3امتياز بازي را
بهدست بياورند و با اقتدار بيشتري در صدر بمانند .آنها هفته اول وچان را در كردستان شكست دادند و هفته دوم سپاهان
را در اصفهان گلباران كردند اما ديروز از بميها فقط يك تساوي گرفتند .مونا حمودي براي بم گل زد و مليكا متولي براي
شهرداري سيرجان .اما سپاهان اصفهان اين هفته ميزبان وچان بود .زردپوشان اصفهان كه حاصل كارشان در 2هفته اول
2باخت و8گل خورده بود در بازي سوم توانستند به پيروزي2بر صفر برسند .شقايق روزبهان دقايق37و39براي سپاهان گل
زد تا آنها با 3امتياز يك رده باالتر از كردستان قرار بگيرند .وچان با يك امتياز در انتهاي جدول است .جمعه 15اسفند در هفته
چهارم بازيهاي اين مرحله ،شهرداري سيرجان ميزبان شهرداري بم خواهد بود و وچان در كردستان با سپاهان بازي ميكند.

مردي براي رياست  7فدراسيون!

جدولاعداد | 3879

عكس | محدثه صالحي |

اولين پيروزي سپاهان
سيرجان در صدر ماند

جمشيد حميدي
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

در منطقه آرارات پاركينگ طبقاتي بسازند

اهالي منطقه آرارات از كمبود جاي پارك گاليه دارند و در سالهاي
اخير چندين مجوز تغيير كاربري اداري به مســكوني باعث افزايش
شمار خودروها در منطقه و كمبود شديد جاي پارك شده است .لطفا
مسئوالن به فكر ساخت پاركينگ طبقاتي و خارج شدن اين محدوده
از قفل شدن دائمي باشند.
سارا از تهران

كوي راشته در شهرداري ماهدشت به حال خود رها شده است

خيابان وحدت كوي راشته بهخصوص وحدت  ،8مدتهاست به حال
خود رها شده است .اين خيابان چندي قبل توسط اداره گاز كندهكاري
شده و به حال خود رها شده است .شهرداري نسبت به مرمت آن اقدام
نميكند و ظاهرا اداره گاز بايد وجه آن را بپردازد .ميان درگيري اين
دو ســازمان ،مردم ماندهاند و خياباني كه بهدليل باال آمدن آبهاي
سطحي در زمان بارندگي باعث تخريب ديوار منازل مردم شده است.
لطفا مسئوالن به اين مشكل كه قابل حل است توجه كنند.
يوسفي از ماهدشت كرج

چرا سهميه بنزين وانتهابارها كاهش يافته است

در شرايطي كه پس از ركود طوالني در كسبوكار شايد شب عيدي
بتوانيم به واسطه پايان سال و شروع سال جديد در حمل بار مشغول
كار شويم آيا رواست سهميه بنزين وانتبارها كاهش يابد؟ بهتازگي
بدون دليل مشخص و موجهي  50ليتر از سهميه بنزين وانتبارها كم
شده و رانندگان مجبور به خريد بنزين با نرخ آزاد هستند كه اين امر
موجب فشار اقتصادي بر اين قشركم درآمد است.
احمدي ازتهران

يارانه 45هزار توماني حذف شود يا افزايش يابد

يارانه 45هزار توماني مربوط به ارقام 10ســال قبل است و حتي آن
زمان هم رقم ناچيزي بود .يا رقم اين يارانه را متناسب با قيمتهاي روز
افزايش دهند يا آن را حذف كنند.
معصومي از كرمان

سؤال از شما ،پيگيري از ما
اگرشماهمازوضعيتاتصالياعدماتصالبهفاضالبشهرياطالعي
نداريد سؤال شهروندان و پيگيري امروز همشهري را بخوانيد.

سؤال :با وجود آنكه عنوان ميشود مجتمع 22واحدي محل سكونت
ما واقع در بلوار اوشان ،خيابان هاشمي ،كوچه پژمان به فاضالب شهري
متصل است ،باال آمدن آب چاه مجتمع باعث شده كه چند منزل قابل
استفاد نباشد و برخي همسايگان در منزل اقوام ساكن شوند .زندگي
اهالي مجتمع بهدليل وصل نبودن به فاضالب برهم خورده و معلوم
نيست مجتمع چگونه بايد به فاضالب وصل شود.
اهالي مجتمع از خيابان هاشمي تهران

پيگيري همشهري :شهروندان از طريق قبض آب خود ميتوانند
از اتصال يا عدماتصال به شبكه فاضالب سراسري مطلع شوند.

مريم صميمي ،كارشــناس بازرسي شــركت آب و فاضالب تهران
اطالعاتي درباره چگونگي بهرهبرداري و اســتفاده از شبكه فاضالب
شهري داده است .وي در گفتوگو با همشــهري ميگويد :بسياري
از اوقات مشــتركين فاضالب از اتصال سيفون تعبيه شده در ورودي
ت نسبت به تخليه فاضالب
منازل به داخل اطالعي ندارند و به همين عل 
منازلشان شكايت دارند .شركت فاضالب تنها تا در ورودي و سيفون
متعهد به انجام كار است و اتصال داخلي از ســيفون به داخل منزل
ب ه هزينه خود مشتركان اســت .در واقع مشتركان با پرداخت هزينه
تعيين شده و خريد اشتراك ميتوانند از اين خدمات استفاده كنند.
در پارهاي موارد هم اين هزينه توسط مشتركان پرداخت نشده و در
نتيجه فاضالب خانه به شبكه سراسري فاضالب شهر متصل نيست.
و البته در برخي مناطق هم شــبكه فاضالب يا در حال بهرهبرداري
است و يا هنوز به بهرهبرداري نرســيده و ابالغي براي خريد انشعاب
صورت نگرفته است .كه شهروندان ميتوانند با مراجعه به قبوض آب
از اتصال فاضالب داخلي خود به شبكه سراسري مطلع شوند .به اين
صورت كه در قسمتي از قبض آيتم «فاضالب بها» درج شده است كه
نشاندهنده خريد و امكان استفاده مشترك از شبكه فاضالب سراسري
است .صميمي تأكيد ميكند :شهرونداني كه مبادرت به خريد ملك
يا آپارتمان ميكنند بايد قبل از نهايي شدن مراحل قولنامه ،از سازمان
ص خريد و دارا بودنحق انشعاب فاضالب توسط
آب و فاضالب درخصو 
فروشنده اطمينان حاصل كنند .شهروندان ميتوانند از طريق تماس
با سامانه 122و همچنين سامانه رسيدگي به شكايات اين سازمان،
مطالبات خود را مطرح و پيگيري كنند.

آخرين مأموريت؛

فداكاري

كنترل ســمند نقرهاي از دست
داخلي راننده خارج شده بود و با سرعت
مرگباري بهســوي شــهروندان
حركت ميكرد .پليس جــوان وقتي ديد جان
عابران در خطر اســت  2نفر از آنهــا را كنار زد و
نجاتشان داد اما خودش سپر بال شد و جانش را
به خاطر اين فداكاري بزرگ از دست داد.
به گزارش همشــهري ،ســاعت 6صبح ديروز
محدوده ترمينال خاوران در شــرق تهران مثل
اغلب روزها پرتردد بود .شهروندان دسته دسته
از اتوبوسها پياده ميشــدند و بهســوي محل
كارشــان حركت ميكردند3 .نفر شــامل زن و
مردي جــوان و يك ســتوان دوم پليس هم در
حال ورود به ترمينال خــاوران بودند كه ناگهان
يك خودروي سمند نقرهاي از راه رسيد .سمند
سرعت زيادي داشت و ظاهرا كنترل آن از دست
رانندهاش خارج شــده بود .اين 3عابر پشت به

حوادث

يكشنبه  10اسفند  99شماره 8170
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ســمند راه ميرفتند اما مأمور پليس وقتي يك
لحظه برگشت و وضعيت سمند را ديد احساس
خطر كرد .زمان كوتاهتر از آن بــود كه او بتواند
كاري كند .با اين حال او در يك لحظه زن جوان را
بهسوي جلو هل داد و مرد ديگر را به طرف خودش
كشيد تا جانشان را نجات دهد .اين اتفاق در يك
چشم بههم زدن افتاد و سمند ابتدا با مأمور پليس
و مرد جوان برخورد كرد و در ادامه بهشدت به عابر
ديگري زد و پس از برخورد با ستون يك تلويزيون
شهري متوقف شد .اين تصادف آنچنان شديد بود
و صداي مهيبي داشت كه توجه اغلب افرادي را
كه آن موقع از صبح در حوالي ترمينال خاوران
بودند جلب كرد .مردم دور سمند و حادثهديدگان
حلقه زده بودند و قصد كمك داشتند.
يكي از كارگران شهرداري به نام سعيد جعفري
كه در محل حادثه حضور داشت و همهچيز را به
چشم ديده بود لحظه به لحظه اين حادثه را براي

همشهري اينطور روايت ميكند :خودروي سمند
سرعت زيادي داشت .نميدانم راننده مست بود
يا خواب .شــايد هم ماشينش نقص فني داشت.
راننده نميتوانست خودرواش را كنترل كند .يك
جدول شكسته زير تلويزيون شهري قرار داشت.
سمند اول به جدول شكستهاي كه آنجا قرار دارد
برخورد كرد .من كه اين صحنه را نگاه ميكردم
با خودم گفتم ماشين ميافتد داخل جوي آب و
متوقف ميشود اما نشد و با سرعت از جوي آب
هم خارج شد و راهش را ادامه داد.
اين شــاهد عيني ادامه ميدهد :آن زمان 3نفر
شــامل يك مأمور پليس و زن و مردي جوان در
مسير ورود به ترمينال خاوران بودند .زن و مرد

حواسشــان نبود اما مأمور پليس وقتي سمند
را ديد كه به طرفشــان مــيرود ،زن را به طرف
ترمينال هل داد و مرد را به طرف خودش كشيد.
ماشــين اما با مأمور پليس و مرد جوان برخورد
كرد و بعد هم به مرد ديگري زد و بعد از برخورد
با ستون تلويزيون شهري متوقف شد .اگر ماشين
به ستون برخورد نميكرد پشت آن دكه نگهبان
شيفت شــب و دكه مربوط به شــهرداري قرار
داشت و ممكن بود افراد بيشــتري جانشان را
از دست دهند.
اين كارگر شــهرداري در ادامه ميگويد :مأمور
پليس در اين حادثه شــجاعت به خرج داد و با
فداكاري جان  2نفر را نجــات داد .اگر او اين كار
را نميكرد زن و مرد جوان كشته ميشدند اما او
جان خودش را فداي آنها كرد .من همهچيز را از
نزديك ديدم .مأمور فداكار با اينكه دچار خونريزي
شديدي شده بود ،آخرين كاري كه انجام داد اين
بود كه دستش را به سمت مردي كه مصدوم شده
بود برد .ميخواســت بداند او زنده مانده يا نه اما
خودش چند لحظه بعد جان باخت.
او درباره امدادرســاني در اين حادثه ميگويد:
همان موقع ما از اورژانس كمك خواســتيم اما
با تأخير آمدند .از طرفــي زن جواني كه نجات
يافته بود در ورودي ترمينال خاوران افتاده بود و
ماشينها با سرعت به طرف آنجا ميرفتند و هر
لحظه ممكن بود با او برخــورد كنند كه من او را

بخششقاتليكهرضايتميگرفت

كفاش مرموز

درحاليكه تحقيقات در اين پرونده ادامه داشت ،مدير
آموزشگاه با پليس تماس گرفت و گفت مرد كفاشي كه
زير پله آموزشگاه كار ميكند رفتارهاي مرموزي دارد.
بهگفته مدير ،مرد كفاش چندين بار در مورد سرنوشت
منشي آموزشــگاه و پرونده او ســؤال پرسيده و بهنظر
ميرسيد حقايقي را ميداند و سعي در كتمان آن دارد.
همين كافي بــود كه تحقيق از مرد كفاش آغاز شــود.
مأموران سراغ وي رفتند اما او منكر هرگونه اطالعاتي
درباره جنايت بــود .او مدعي بود كــه در زمان حادثه
هيچكس را نديده و نميداند قاتل كيست.
مرد كفاش مدعي بود كه صرفا از روي كنجكاوي پيگير
پرونده قتل منشي آموزشــگاه است و دلش ميخواهد
بداند قاتل او كيســت .اگرچه او اصرار داشــت كه روز
حادثه فرد مشــكوكي را نديده كه وارد آموزشگاه شود

پسر جوان وقتي متوجه شد كه مسئوالن كمپ ترك اعتياد پدر معتادش را شكنجه كردهاند ،نقشه
انتقامجويي خونين كشيد .بهگزارش همشهري ،چند روز قبل گزارش يك درگيري به پليس
پايتخت اعالم شد .بررسيها حكايت از اين داشت كه 3نفر با چوب ،چاقو و قمه به يك كمپ ترك
اعتياد در جنوب غرب تهران حمله كرده و 2نفر از مســئوالن كمپ را زخمي كردهاند .عالوه بر
اين شيشههاي ساختمان را شكسته ،در و ديوار كمپ را تخريب كرده و به خودروهاي مسئوالن
توجوي خود را براي
و كاركنان كمپ آسيب رساندهاند .همين كافي بود تا مأموران پليس جس 
بازداشت مهاجمان آغاز و با پيگيري سرنخهاي موجود هر 3متهمي را كه به كمپ حمله كرده
بودند شناسايي كنند .آنها كه 3پسر  22 ،23و 17ساله بودند بازداشت شدند و در بازجوييها به
ضرب و جرح ،درگيري و تخريب اقرار كردند .اما انگيزه آنها براي حمله خونين به كمپ چه بود؟

اما حرفهاي ضدو نقيض او باعث شد كه مأموران وي را
زيرنظر بگيرند .آنها كه حدس ميزدند اين مرد حقيقت
را به زبان نياورده است ،از قاضي پرونده مجوز بازرسي
كفاشــي وي را گرفتند و راهي آنجا شدند .با پيدا شدن
طالهاي سرقت شده منشي آموزشگاه در كفاشي زيرپله،
ديگر براي پليس محرز شد كه كســي جز مرد كفاش
عامل جنايت نيست.

انتقامجويي

اعتراف هولناك

مرد كفاش بازداشــت شــد و در بازجوييها اسرار قتل
منشي آموزشگاه را فاش كرد .وي گفت :مدتي بود كه
منشي را زيرنظر داشتم و ميدانستم او زودتر از همه وارد
آموزشگاه ميشود .معموال يك ساعت بعد از ورود منشي،
مدير آموزشگاه به آنجا ميرفت و بعد از آن هم شاگردان
وارد ميشــدند .بنابراين حدود يك ساعتي منشي در
آموزشــگاه تنها بود .من به او عالقهمند شــده بودم و
بهدنبال فرصتي براي حرف زدن با او ميگشــتم .روز
حادثه وارد آموزشگاه شدم .منشي جوان وقتي متوجه
قصد و نيت من شد شروع كرد به فحاشي و از من خواست
بيرون بروم .اما من ماندم و با او درگير شدم .در جريان
جدال با او ناگهان زمين خوردم و درحاليكه كنترلم را از
دست داده بودم ،براي اينكه گير نيفتم با كابل كامپيوتر
وي را خفه كردم .بعد از قتل هم طالهايش را ســرقت
كردم و به سرعت از آموزشگاه خارج شدم.
متهم پس از اقرار به قتل ،صحنه جنايت را بازسازي كرد
و روانه زندان شد .وي بعد از مدتي در شعبه 80دادگاه
كيفري پاي ميز محاكمه رفت و قضــات دادگاه او را به
قصاص محكوم كردند .حكم قصاص با اعتراض قاتل به
ديوان عالي كشور فرستاده شد و قضات شعبه 11ديوان
نيز اين رأي را تأييد كرده و قابل اجرا دانســتند .به اين
ترتيب پرونده به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي
تهران فرستاده شد.
بازگشت به زندگي

قاتل در سالهايي كه در زندان بود ،توبه كرد و بهخاطر
عذاب وجدان تصميم گرفت گذشته و گناهي كه مرتكب
شده بود را جبران كند .بهگفته مســئوالن زندان ،وي
هرشب مراسم دعاي شــبانه اجرا ميكرد؛ چند جزء از
قرآن را حفظ كرده بود و تالش ميكرد زندانياني را كه
مثل خودش محكوم به قصاص شده بودند ،نجات دهد.

بلند كردم و با كمك خانم ديگري او را تا رسيدن
اورژانس داخل ماشين پليس گذاشتيم .همچنين
از باك سمندي كه باعث اين تصادف بود بنزين
نشت كرده بود و با توجه به اينكه نزديك مانيتور
بود ،ممكن بود آتشســوزي اتفاق بيفتد كه با
آتشنشاني هم تماس گرفتيم و از آنها هم كمك
خواستيم .زماني كه آتشنشانان آمدند ،راننده
سمند را كه داخل ماشــين گير كرده و مصدوم
شده بود و نميتوانست حرف بزند بيرون كشيدند
و تحويــل اورژانس دادند .در ايــن حادثه عالوه
بر مأمور پليس كه فــداكاري بزرگي كرد ،مرد
ديگري كه ظاهرا در حال خروج از ترمينال بود
هم جان باخت اما زن و مرد جوان با اين فداكاري
نجات پيدا كردند.
در همين حال سرهنگ جليل موقوفهاي ،رئيس
پليس پيشگيري پايتخت نيز گفت :مأمور فداكار
كه مأمور كالنتري 128تهران نو بود و بهصورت
پياده از منزلش به ســمت محــل كار ميرفت،
وقتي متوجه حركت خطرناك خودروي سمند
در محدوده ترمينال خاوران شــد ،جان عابران
را نجات داد.
وي با تسليت به همســر و فرزند و ديگر اعضاي
خانواده ســتوان جــواد رضايي گفت :ســتوان
رضايي يك پليــس به تمام معنا بــود كه براي
حفظ سالمتي و جان شــهروندان جان خود را
تقديم كرد.

حملهخونينبهكمپتركاعتياد

كارهاي نيك مرد زنداني باعث شد كه پس از15سال حبس ،اولياي دم او را ببخشند

15سال بهخاطر قتلي كه مرتكب شده بود
پيگيري در زندان بود و در همه اين سالها عذاب
وجدان يك لحظه هم رهايش نميكرد.
براي همين تصميم گرفت زندگياش را تغيير دهد .او در
زندان بخشي از قرآن را حفظ كرد ،به بقيه زندانيان كمك
ميكرد و از همه مهمتر براي گرفتن رضايت از خانواده
مقتوالن و نجات همبنديهايش كه به قصاص محكوم
شده بودند تالش ميكرد تا اينكه در نهايت خودش هم
از ســوي خانواده مقتول بخشــيده شــده و از قصاص
گريخت.
به گــزارش همشــهري ،جنايتي كه حميــد رقم زد،
۲۴فروردين سال ۸۴رخ داد .آن روز گزارش قتل دختر
جواني به پليس اعالم شد .قرباني 24ساله و منشي يك
آموزشگاه در كرج بود كه جسدش را مدير آموزشگاه پيدا
كرده بود .او وقتي وارد آموزشگاه شده بود با ديدن جسد
منشياش پليس را خبر كرد و وقتي كارآگاهان در محل
حادثه حاضر شدند معلوم شد كه مقتول با فردي درگير
و توسط او خفه شده است.
روي دست مقتول آثار خراشهاي زيادي ديده ميشد
و عالوه بر اين النگو و دستبند وي نيز از دستش خارج و
سرقت شده بود .در اين شرايط جسد مقتول به پزشكي
توجوي
قانوني انتقال يافت و گروهي از كارآگاهان جس 
خود را براي يافتن ردي از قاتل فراري آغاز كردند تا اينكه
چند وقت بعد به سرنخهايي دست يافتند.
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طراح نقشه حمله ،پسري 23ساله است كه ميگويد پدرش در كمپ ترك اعتياد بستري بوده و بهدليل
بدرفتاي مسئوالن كمپ با پدرش ،تصميم به انتقا م گرفته است .گفتوگو با طراح اين حمله را بخوانيد.

براي همين شــماره تلفن خانواده مقتوالن را بهدست
آورده و با آنها تماس ميگرفت و از رفتار محكومان كه
در زندان تغيير كرده و از اشتباهات خود پشيمان بودند
ميگفت .او به تماسهايش ادامه ميداد تا شايد بتواند
دل خانواده مقتول را به رحم آورد و باعث شد كه آنها از
خونخواهي بگذرند و قاتل عزيزشان را ببخشند.
حميد در حالي اين كارها را انجام ميداد كه هر لحظه
امكان داشت زمان اجراي حكم خودش فرا برسد .درست
مثل سال گذشته كه او پاي چوبه دار رفت تا قصاص شود
اما در واپسين لحظات موفق شد از اولياي دم مهلت بگيرد
و به زندان برگردد .از همان زمان تالش تيم صلح و سازش
دادسراي جنايي تهران با دســتور قاضي مريم خليفه،
داديار اجراي احكام دادسراي جنايي تهران براي جلب
رضايت از اولياي دم شروع شد .اولياي دم وقتي در جريان
تغيير رفتار و زندگي حميد در زندان شدند ،در نهايت
گفتند كه به شرط دريافت ديه از قصاص ميگذرند .با
كمك خانواده قاتل و تالش خيرين ،مبلغ ديه تهيه شد
و به اين ترتيب قاتل منشي آموزشگاه از مجازات مرگ
رهايي يافت و به زندگي بازگشــت .او بهزودي ،پس از
گذشت 15سال از زندان آزاد خواهد شد.

چطور متوجه شدي كه مسئوالن
كمپ با پدرت رفتارهاي بدي داشتند؟
پدرم سالهاست كه به موادمخدر اعتياد دارد .چند
روز قبــل تصميم گرفتم او را به كمــپ ببرم تا ترك
كند .فكر ميكنم حدود  16يا 17روز قبل از اينكه به
كمپ حمله كنيم .او را به آنجا سپردم به اين اميد كه
پدرم مواد را ترك ميكند اما او به من زنگ زد و گفت
مســئوالن كمپ رفتارهاي بدي با او دارند .كتكش
ميزنند و شــكنجهاش ميدهند .اينها را كه شنيدم
خون جلوي چشمانم را گرفت .تصميم گرفتم هر طور
شده از مسئوالن كمپ انتقام بگيرم.
با دوستانت به كمپ حمله كردي؟
موضوع را با 2نفر از دوستان صميميام كه از بچگي
با هم بــزرگ شــدهايم درميان گذاشــتم و آنها هم
حاضر شدند بهخاطر رفاقت با من به كمپ بيايند تا
از مسئوالن كمپ انتقام بگيريم.
از روز حادثه بگو.
3نفري وارد كمپ شــديم .با چــوب و چاقو و قمه.
2نفر از مسئوالن كمپ را زخمي كرديم .شيشههاي
ساختمان را شكستيم و  3يا  4ماشين كه متعلق به
كاركنان كمپ بود را تخريب كردیم .بعد دست پدرم
را گرفتم و از آنجا بردم.
2نفري كه زخمــي كرديد ،زنده
هستند؟
از مأموران شنيديم كه خوشبختانه زنده مانده اند .اگر

جانشان را از دست ميدادند اتهام قتل گردنمان بود.
خدا خيلي به ما رحم كرد .چون وقتي عصباني بودم به
كمپ حمله كردم و نتوانستم خشمم را كنترل كنم.
سابقه داري؟
سابقه آدمربايي دارم .دو ســال قبل پسري به دختر
مــورد عالقهام متلــك گفت .من هم با همدســتي
دوستانم مرد مزاحم و متلك پران را ربودیم و به باغي
بردیم .در آنجا حسابي كتكش زديم تا او را گوشمالي
بدهيم .بعد از اين حادثه گروگان شكايت كرد و من
زنداني شــدم .مدتي زندان بودم و بعد با وثيقه آزاد
شــدم .حاال بار ديگر بايد به زندان بروم .خيلي برايم
سخت است.
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عروسكها كرونا نميگيرند
آغاز جشنواره نمايش عروسكي تهران  -مبارك
فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

در آخرين هفتههاي ســال ،جشنواره نمايش
عروســكي تهران  -مبــارك كار خــود را از
امروز (يكشــنبه) با اجراي  ۵۷اثر نمايشي در
بخشهاي مختلف آغاز ميكند؛ جشــنوارهاي
كه قرار است تمام اجراهايش از فضاي مجازي
باشد؛ جشنوارهاي كه هر دورهاش اميد و مأمني
براي نمايشــگران عروسكي است؛ هنرمنداني
كه كمترين امكانــات را در توليد و عرضه تئاتر
عروســكي دارند .افســانه زماني ،نويسنده و
كارگردان تئاتر ،در گفتوگويي با همشــهري
از عروســكها ميگويد و اينكه در طول تاريخ
كاركردهاي مهمي داشــته و دارند .وي ادامه
ميدهد«:در گذشتههاي دور عروسكها براي
انسانها كاركردي آييني داشتند .عروسك نقش
واسطه اتصال انســان به نيروهاي فوق بشري و
باالتر را ايفا ميكرد و عروسكها بهگونهاي مقدس
محسوب ميشدند».

كارگردان «حكايت مرد كوهستان» با بيان اينكه كاركرد
عروســكها در دوران معاصر و مدرن تغيير كرده ،در
توضيح بيشتر ميگويد«:نقشي كه عروسك در زندگي
بشر در زمانه گذشته داشت را نميتوانيم امروزه براي
عروســكها متصور باشــيم؛ اما كاركردهاي نمايشي
عروسك ،جايگاه تازهاي به آن بخشيده است .موضوع
كاركرد عروســك براي كودكان كام ً
ال متفاوت بوده و
عروسك را اگر به مفهوم بازيچه درنظر بگيريم ،بيشتر
ابزاري رشــددهنده و واسطهاي براي يادگيري كودك
و اتصال به زندگي واقعي محســوب ميشود .نمايش
عروسكي نيز براي كودكان بستر بسيار جذابي از فانتزي
و تخيل كودكانه اســت كه در جهت آموزش و پرورش
استعدادهاي كودكان نقش مهمي دارد ،در واقع نمايش
عروسكي گونهاي كنشگري براي كودكان است و البته
اين را هم اضافه كنم نمايش عروســكي صرفا گونهاي
نمايشي براي كودكان نيست ،عروسك ابزاري نمايشي
است براي تسهيل تخيل ،ايده و اجرا».
عروسكها مشكالت صحنه را حل ميكنند

كارگــردان «ترنــج» نمايــش عروســكي را يكي از
بهترين گونههاي نمايشــي در بحران كرونا دانســت
و عنوان ميكند«:در شرايط ناشــي از اپيدمي كرونا،
عروسكها ابزار مناســبي براي اجرا خواهند بود چرا

ايجاد يك فضاي فانتزي

زماني ،عروسك را هميشــه و در هر موقعيتي واسطه
بسيار جذابي براي فعاليتهاي آموزشي دانست و تصريح
ميكند« :در واقع ميشــود از اين ويژگي عروسكها
بهر ه برد براي اطالعرســاني بيشتر براي آموزش دادن
به بزرگساالن و كودكان .در اين زمانه خاص ،پيامهاي

جدول اجرا نداريم

مكث

عروسك ابزاري نمايشي است براي تسهيل ايده
و اجرا

كه بازيدهندگان با فاصله مناســب از هم قرار گرفته،
ميتوانند اجرا را به عروسكها بسپارند و شايد اندكي از
مشكالت اجراهاي صحنهاي بهواسطه عروسكها حل
شود .پوشش خاص نمايشگران عروسكي مثل روبند،
دستكش و ...شايد خطر سرايت را كمتر كند.
در دوراني هســتيم پر از نااميدي و شرايط دشوار براي
اهالي تئاتر ،عروسكها ميتوانند سهمي در اجراهاي
صحنهاي و ايجاد فرصتهاي نمايشــي داشته باشند.
بهنظرم دوران كرونا اگر كار را براي بازيگران و اجراهاي
صحنهاي سخت كرده باشد ،تأثير چنداني بر عروسكها
ندارد و اين ميتواند فرصتي براي نمايشگران عروسكي و
ايدههاي خالق نمايشي باشد».

هر روز ميتوانيد تمام اجراهاي عروسكي
را ببينيد /مهدي حاجيان ،دبير اجرايي اين
دوره از جشنواره درباره چگونگي اجراها و
تماشاي آنها ميگويد« :بهمنظور دسترسي
سهلتر مخاطبان به نمايشهاي اين دوره
از جشنواره ،تمام آثار شركتكننده در بازه
زماني جشنواره (10تا 17اسفندماه) در ۴
سامانه ميزبان آثار قابل دسترسي هستند.
به اين معنا كه تمام آثار در طول برگزاري
جشنواره پخش ميشوند و به همين دليل
ش آثار نداريم».
جدول نماي 
تماشــاي رايگان اجراها /مخاطبان فقط
براي ديدن نمايشهاي صحنهاي جشنواره
بايد بليت تهيه كنند يا از كدهاي مخصوص
اســتفاده كنند ولي تماشاي نمايشهاي
بخشهاي فضاي باز ،محيطي ،ســنتي،
ايدههاي نــو و فضاي مجــازي رايگان
اســت.آثار اين دوره از جشنواره نمايش
عروسكي از طريق سامانههاي «تلويزيون
تئاتر ايران»« ،تيــوال»« ،نمايشنت» و
«هاشور» در دسترس مخاطبان خواهند
بود .نمايش آثار از ساعت 18روز يكشنبه
10اسفندماه آغاز و اين نمايشها تا ساعت
18روز يكشنبه 17اســفند ماه ،يعني تا
پيش از آغاز اختتاميه ،قابليت استفاده و
دسترسي را دارند.

درماني و بهداشتي ميتواند با ايجاد يك فضاي فانتزي
و جذابيتهايي كه با طراحي عروسك شكل ميگيرد
تأثيرگذار باشــد .همچنين بهكارگيري زبان طنز در
اجراي عروسكي توسط نويسنده و كارگردان در مخاطب
اثرگذار است .با توجه به مشــكالت متعددي كه با آن
روبهرو هســتيم از دريافت اخبار ناگوار تا ساعتهاي
طوالني در خانه ماندن و فشارهاي عصبي ،عروسكها
ميتوانند از اين رنج و مشكالت تا حدودي كم كنند و
ساعتهاي شاد و ســرگرمكنندهاي را براي خانواده و
بچهها بهوجود بياورند».
آگاهيبخشي مردم براي تماشا در فضاي مجازي

اين نمايشنامهنويس با اين توضيح كه هر جشنوارهاي
كه بتواند به مردم كمك كند و از شدت فشار و استرس
آنها بكاهد اتفاق خوبي اســت ،ادامه ميدهد«:اما بايد
واقعيتهاي اين روزهاي زندگي را نيز در نظر بگيريم و
بررسي شود چند درصد مردم به اينترنت يا شبكههاي
اجتماعي دسترسي و در مورد استفاده از فضاي مجازي
مهارت دارند يا حتي قادر به اســتفاده از آن هســتند.
در مورد برگزاري جشــنوارهها بهصــورت آنالين آيا
زيرساختهاي مناسب وجود دارد؟ و بر اين اساس آيا
مخاطب عام پيگير اجراها خواهد بــود؟ زماني بود كه
بخش بزرگي از جشنواره تئاتر عروسكي در فضاي باز
برگزار ميشد و عموم مردم از آن بهرهمند ميشدند اما
متأسفانه االن شرايط بهگونهاي است كه امكان اجراهاي
زنده وجود ندارد .اميدوارم كه اطالعرسانيها بهگونهاي
باشد كه عموم مردم بتوانند از اين رويداد استفاده كنند
اما درهرحال برپايي اين رويداد به شكل آنالين بيشتر
بايد انتظار داشته باشيم مخاطب جشنواره گروهي از
عالقهمندان نمايش عروســكي و خانواده نمايشگران
عروســكي باشــند .در اينكه دامنه مخاطب ما در اين
زمان محدودتر شــده شكي نيســت اما همين تالش
براي به اشتراكگذاري تجربهها و اجراهاي عروسكي
توسط نمايشــگران و برپايي جشــنواره اتفاق خوب و
مهمي است».
فيلم – تئاتر بستري مناسب براي اين روزها

كارگردان «سه بچه خوك» اين دوران را تجربه تازهاي
براي اجراهاي آنالين دانست و يادآور ميشود«:هر چند
از نظر من مفهوم تئاتر با اجراي زنده و حضور مخاطب
تعريف ميشود؛ اما اجراهاي آنالين مثل تعريف تلهتئاتر
و فيلم -تئاتر ميتواند بســتر تازهاي بــراي اجراهاي
نمايش باشد .هنرمنداني كه در حوزه نمايش فعاليت
دارند مفهوم ارتباط را بيشتر از هر شخص ديگري درك
ميكنند و به آن نيازمند هستند .پس الزم است از اين
بستر تازه استفاده و خودمان را با آن منطبق كنيم».
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بورات به همه رو دست ميزند
پيشبيني از مصاف بهترينها در گلدنگلوب 2021

هفتادوهشتمين مراسم گلدنگلوب در
آرش نهاوندي
روز اول مارس 11( 2021اســفند )1399
روزنامه نگار
برگزار خواهد شد .در كمتر از 24ساعت
مانده به اين رويداد معتبر سينمايي و تلويزيوني ،نيويوركتايمز در گزارشي با تيتر
ي درباره برندههاي
«آيا «بورات» برنده بزرگ گلدنگلــوب خواهد بود؟» به پيشبين 
احتمالي اين مراسم در سال 2021پرداخته است .انجمن روزنامهنگاران خارجي هاليوود
كه برگزاري اين مراسم را عهدهدار است ،بسيار مشتاق به اهداي جايزه به فيلمهايي
است كه از هماكنون از بختهاي اصلي برنده شدن جايزه اسكار محسوب ميشوند،
اما از آنجايي كه وظيفه انتخاب برترينهاي گلدنگلوب برعهده 90خبرنگار با نظراتي
عمدتا عجيب و غيرعادي گذاشته شــده ،ميتوان نتايج دور از انتظار در رشتههاي
گوناگون را از هماكنون پيشبيني كرد .در سالجاري بهدليل شيوع كرونا و عدماكران
برخي از فيلمهاي بزرگ ،نامهاي بزرگ و ســلبريتيهاي كمتري نسبت به سالهاي
گذشته در معرض رأي اعضاي انجمن خبرنگاران هاليوود ،خواهند بود .عالوه بر اين،
اخيرا در مقالههايي از استانداردهاي دوگانه در انتخاب اعضاي رأيدهنده اين انجمن،
بهشدت انتقاد شده است .يكي از اصليترين انتقادها متوجه اين مسئله است كه در
تركيب امسال خبرنگاران رأيدهنده به برترينهاي گلدنگلوب ،نام هيچ
خبرنگار سياهپوستي به چشم نميخورد .شايد به همين دليل
است كه نام هيچكدام از ســاختههاي اصلي كارگردانان
سياهپوست نظيرفيلمهاي «دا 5پنج هم خون» و «يك
شب در ميامي» در فهرست بهترين فيلمهاي سال به
چشم نميخورد .اصليترين پرسش درباره مراسم
امسال اين اســت كه آيا رأيدهندگان بهمنظور
كاهش حساسيتها بر سر مسائل جنجالبرانگيز،
در انتخاب برندگان خود در 2021تنوع را رعايت
خواهند كرد؟ در اين گزارش ،به پيشبيني كايلي
بوچانان ،منتقد نيويوركتايمز از برندگان رشتههاي
اصلي گلدنگلوب خواهيم پرداخت.
بهترين بازيگر زن فيلم درام

در اين بخش ،ويوال ديويس براي نقشآفريني
در فيلم «ما ريني بلك باتم» ،آندرا دي بهخاطر
بازي در «اياالتمتحــده رودرروي تعطيالت
بيلي» ،وانســا كربي براي بازي در «تكههايي
از يك زن» ،فرانســس مك دورمند بهخاطر
نقشآفريني در «ســرزمين كوچنشينان» و
كري موليگان بهخاطر بــازي در «زن جوان
اميدواركننده» كانديدا شدهاند .مك دورمند
و موليگان هر دو در فيلمهايي كه نشاندهنده
روح زمانــه خــود هســتند به ايفــاي نقش
پرداختهاند .اين فيلمها هركدام در بخشهاي
بهترين فيلم ،بهتريــن كارگرداني و بهترين
فيلمنامه در هفتادوهشــتمين گلدنگلوب
نيز كانديدا شــدهاند .از آنجايي كه موليگان
در نقش يــك زن انتقامگيرنده امروزي ظاهر
شــده و نســبت به نقشهاي قبلــياش كه
بيشتر در نمايشــنامهها و برخي فيلمهاي با
درونمايه تاريخي ظاهر ميشد ،تغيير بزرگي
در بازيگرياش ايجاد شده ،تصور ميكنم كه
موليگان برنده بخش بهترين بازيگر زن فيلم
درام باشد.
بهترين بازيگر مرد فيلم درام

براي اين بخش ،ريــز احمــد بهخاطر بازي
در «صداي فلــز» ،چادويك بازمــن بهدليل
نقشآفريني در «ما ريني بلك باتم» ،آنتوني
هاپكينــز بهدليل بــازي در«پــدر» ،گري
اولدمن بــه خاطر ايفاي نقــش در «مانك» و
طاهر رحيم بهخاطر بازي در «موريتانيايي»
انتخاب شــدهاند .جايگاه بازمن براي كسب
جايزه اســكار 2021بهعنوان بهترين بازيگر
مرد چنان مشــهود و آشكار اســت كه اگر در
گلدنگلــوب ،كانديداي ديگــري غير از وي
بهعنوان برنده جايزه بخــش بهترين بازيگر
مرد فيلم درام انتخاب شــود ،بهاحتمال زياد
جنجال ديگري برپا خواهد شــد .البته اين به
آن معنا نيســت كه هيچ يك از بازيگران مرد
ديگر نظير آنتوني هاپكينز ،گري اولدمن و ريز
احمد ،شايسته دريافت جايزه گلدنگلوب در
بخش بهترين بازيگر مرد فيلم درام نيستند،
بلكه بهنظر ميرسد اكنون وقت اهداي جايزه
به آنان نباشد.
بهترين فيلم درام

در ايــن بخــش فيلمهاي «پــدر»،
«مانك»« ،ســرزمين كوچنشينان»،
«زن جوان اميدواركننــده» و «دادگاه
شيكاگو  »7براي دريافت جايزه بهترين
فيلم درام گلدنگلوب هفتا دوهشتم
كانديدا شدهاند.
اگرچه فيلمهــاي «پدر» و
«مانك» خوشســاخت
هستند ،اما اعطاي جايزه
به ايــن دو فيلم بهنظر
در اين زمان از فوريت
برخــوردار نيســت؛
چراكه در 3فيلم ديگر
به مسائل مهمتري پرداخته
شــده اســت .اگرچــه فيلم
«زن جــوان اميدواركننده»
هــم در زمره فيلمهــاي مهم
امسال محســوب ميشود ،اما
بهنظر ميرســد رأيدهندگان
گلدنگلوب بيشــتر توجه خود
را به فيلمهايي كه بيشــترين
بخت بــردن جايزه اســكار را
دارند ،معطوف كنند .فيلمهايي
نظير «ســرزمين كوچنشينان»
و«دادگاه شيكاگو  »7از اين نظر
بختهــاي اول دريافــت جايزه
بهتريــن فيلــم درام گلدنگلوب

هســتند .اگرچه احتمال برنده شدن هر كدام
از ايــن فيلمها زياد اســت ،اما مــن معتقدم
جايزه اين بخش به فيلم «دادگاه شــيكاگو »7
كه توســط «آرون ســوركين» برنده 2جايزه
گلدنگلوب ،نوشته و كارگرداني شده ،اختصاص
خواهد يافت.
بهترين فيلم موزيكال و كمدي

بورات  ،2هميلتون ،موزيك ،پالم اســپرينگز
و پروم ،كانديداهاي اصلــي دريافت جايزه در
بخش «بهتريــن فيلم موزيــكال يا كمدي»
هســتند .از نظر منتقدان «پالم اسپرينگز» و
«پروم» تهديدي براي ساير نامزدهاي اين بخش
محسوب نميشوند .فيلم «موزيك» هم بهدليل
شيوه نمايش اوتيسم و مسائل نژادي مطرح شده
پيرامون آن ،از شانس زيادي براي دريافت جايزه
برخوردار نيست .پالم اسپرينگز هم بهدليل اينكه
توسط ديزنيپالس ضبط شده از شانس نامزد
شدن در اسكار برخوردار نخواهد بود؛ بنابراين
بهاحتمال زياد ،در اين بخــش بورات 2گزينه
اصلي دريافت جايزه خواهد بود.
بهترين كارگرداني

امرالد فنــل بهدليــل ســاخت «زن جوان
اميدواركننــده» ،ديويــد فينچــر بهدليل
كارگرداني«مانك» ،رجينــا كينگ بهدليل
ساخت «يك شب در ميامي» ،آرون سوركين
بهدليل كارگرداني «دادگاه شيكاگو »7و كلوئه
ژائو بهدليل ساخت «سرزمين كوچنشينان» از
مهمترين نامزدهاي دريافت جايزه در بخش
بهترين كارگرداني هستند ،اما از آنجايي كه
كلوئه ژائو با فيلم «كوچنشينان» از اميدهاي
اول اســكار اســت ،ميتوان از هماكنون او را
گزينه اصلي دريافت جايزه بهترين كارگردان
سال گلدنگلوب نيز قلمداد كرد .درصورتي
كه كلوئه ژائو برنده جايزه بهترين كارگرداني
گلدنگلوب شود ،نخســتين زني خواهد بود
كه پس از 4دهه ايــن جايزه به وي اختصاص
مييابد4 .دهــه قبل نيــز جايــزه بهترين
كارگرداني گلدنگلوب به باربارا استرايســند
بهدليل كارگرداني فيلــم «ينتل» اختصاص
يافته بود.
بهترين فيلم خارجي

فيلمهاي «نوبت ديگر»« ،ال يورونا»،
«زندگــي پيــشرو»« ،ميناري» و
«هر دوي ما» نامزدهاي دريافت جايزه
بهترين فيلم خارجي گلدنگلوب
هفــتادوهــشتم هستند.
مينــاري از نظر منتقدان
از بهتريــن فيلمهاي
خارجــي ســال
2 0 2 1قلمــد ا د
شده است.
اگرچه «ميناري»
فيلــم ســاخت
آمریکایی را بسياري
فيلمــي با تــم و موضوع
کــره ای -آمريكايــي
ميداننــد ،امــا ايــن
فيلــم بهدليــل اينكــه
شــخصيتهايش اغلــب
به زبــان كــرهاي صحبت
ميكنند بهعنــوان نامزد
در اين بخش انتخاب شــده
اســت .همچنيــن بهدليل
پيشگيري از هر نوع جنجال
ديگر انتظــار مــيرود فيلم
«ميناري» بهعنــوان بهترين
فيلم خارجي گلدنگلوب 2021
انتخاب شود.

يادداشت

بنبست در كوچه سام
سعيد مروتي
روزنامه نگار

قرار بود كشتي همچنان به راهش ادامه دهد ولي ماجرا ۶ماه هم
طول نكشــيد .خبرهايي در طول هفته بهصورت غيررسمي و در
كانالهاي تلگرامي منتشر ميشد سرانجام با اعالم عباس ياري
رسميت پيدا كرد .اينطور كه ياري گفته داستان مجله فيلم براي
او و هوشنگ گلمكاني تمامشده است؛ پايان ماجرا بعد از نزديك
به ۴۰ســال حضور مداوم و انتشار در هر شــرايط و وضعيتي .تا
همين چند وقت پيش 3تفنگدار با تمام اختالف نظرها با هم كنار
ميآمدند و همچنان مجله فيلم را منتشر ميكردند.
درگذشت مسعود مهرابي،
صاحــب امتيــاز و مديــر
مســئول فيلم در شهريور
امســال ،شــوك اول بود
و حــاال جدايي هوشــنگ
گلمكانــي (ســردبير) و
عباس يــاري (دبير هيأت
اجرايي و تحريريه) از فيلم
عجيبترين خبر سينمايي
آخر سال است .پويا مهرابي،
فرزند مسعود مهرابي كه به
قول ياري مجله را از پدرش ارث برده است؛ احتماال ميراث پدري را
حفظ خواهد كرد و گلمكاني و ياري هم مجله جديدي راه خواهند
انداخت .دنيا هم به آخر نميرسد ولي تلخي ماجرا با خوانندگان
پرشماري كه مجله فيلم برايشان بخشي از خاطرات يك عمر فيلم
ديدن و فيلم خواندن است باقي خواهد ماند .خروج گلمكاني و رفقا
از مجله فيلم حكم پايان يك دوران را دارد كه مصادف شدنش با
تعطيلي سينما عصر جديد ،از تمام شدن يك عصر حكايت دارد.
اينكه آخرين بار كي مجله فيلم خوانديم و آخرين بار كه پايمان
را در عصر جديد گذاشتيم كي و چه وقتي بود خيلي مهم نيست
و چيزي از تلخي ماجرا نميكاهد.
تصوير بهجامانده از عصر جديدي كه تماشاگرش مجله فيلمي در
دست يا در جيب بغل اوركتش داشت ،متعلق به خيلي سال پيش
است ،ولي همين تصوير رنگ باخته در گذر زمان بهعنوان نشانهاي
از دوران سپري شده همچنان در پس ذهن باقي بود .حاال ديگر
فقط اين تصوير مربوط به دوران ماضي نيست و عصر جديد و مجله
فيلم مهرابي ،گلمكاني ،ياري ،هم به تاريخ پيوستهاند .اينكه مجله
فيلم از دوران اوجش فاصله گرفته بود و اينكه در اين دعوا حق با
كيست تفاوتي در اصل ماجرا ايجاد نميكند .مجله فيلم شمايلي
بهجامانده از يك دوران بود كه با مثلث مهرابي ،گلمكاني ،ياري
معنا ميداد .حاال كه يكي از دنيا رفته و  2نفردیگر هم خرجشان را
از مجله جدا كردهاند؛ چيزي از دست خواهد رفت كه فراتر از تغيير
در مديريت يك مجله قديمي اســت .چيزي كه شايد نشود در
فيلم بدون گلمكاني و ياري و در مجله جديدي كه نامش ماهنامه
فيلم نيست به دســتش آورد .در روزگار مصيبتزده رسانههاي
مكتوب ،فيلم يكي از آخرين بازماندهها بود كه با تخريبش همه
بازندهاند .بهار نزديك اســت و ديگر بهاريهاي از پراگ به كوچه
سام نخواهد رسيد.


انسان
كودك و
به عروسك نياز دارند
در حقيقت ميتوان گفت كودك با اين تمرين
ادامه از
صفحه اول زندگي را فرا ميگيرد .مــادر بودن و محبت
كردن در عين حال درددل كردن را ياد ميگيرد .نكته فوقالعاده
مهم اين اســت كه اص ً
ال از نگاه كودك اين شيء عروسك ،شيء
بيحس ،بيروان و غيرموجود نيســت بلكه كاراكتر ،زبان ،اسم،
موجوديــت و جايــگاه دارد .وقتي كه در رختخواب اســت بايد
عروسك باشد .زماني كه تنها شد عروسك بايد باشد .وقتي بحث و
جدلي ناخوشايند رخ ميدهد و دست او از زمين و زمان كوتاه است
و او بايد به كسي پناه ببرد اول به عروسك پناه ميبرد.
عروســك از قرنهاي قبل موقعي كه بشــر تحتتأثير تروماي
جهان بيرون يا شــوك و ضربه بيروني قرار ميگرفت مانند رعد
و برق ،طوفان ،لــرزش زمين و باريدن يا نباريــدن باران ،برف يا
طلب زندگي و شادماني يا كاستن از اندوه مرگ عزيزان و اساسا
در آيين و مراسم اشيا و شبهعروسكها بخشي از اين رخدادهاي
بشري بودند.
اگر نمادهاي كوچك و بزرگ در اشــكال مختلف وجود داشته و
دارند كه مردماني به آنها ايمان دارند يا بهگونهاي به آنها متوسل
ميشوند ريشه در كودكي انســان و در ذات كودكان دارند .اين
شبهعروسكها را «توتم» ناميدهاند و توتمها هنوز در قبايل بومي
استراليايي و حتي جوامعي كه يكتاپرستند نقش عمده و تعيين
كنندهاي بهعهده دارنــد زيرا كه خاطره ازلي بشــري را تداعي
ميكنند .از اينرو ميتوان گفت ما همــواره از ازل تا به ابد با اين
توصيفي كه كردم به عروسك نياز داريم.
منتها آن چيزي كه دردناك اســت كم اهميت تلقي كردن اين
مسئله اســت .خيلي وقتها و زماني كه جامعه خشن ميشود و
حالت دســتوري و امري پيدا ميكند روابطي اين چنيني تحت
فشار قرار گرفته كودك را از «كودكي» كردن دور ميكنند و آثار و
تبعات آن در بزرگسالي افراد جامعه بروز پيدا ميكند .درحاليكه
اگر هنر و بهويژه نمايش عروسكي ،ساخت عروسك و بازي با آن
رسميت پيدا كند جوامع تلطيف ميشــوند و سطح خشونتها
كاهش مييابند.
جامعه و انساني كه با عروسك الفت دارد بهطور حتم يك دوران
آرامتر و معتدلتري را پيدا ميكند .وقتي به تاريخ عروسكهاي
اســباببازي در اروپا و قرون 17و 18نــگاه ميكنيم ميبينيم
خانوادههاي مرفه غالبا كلكســيون عروسك داشتند درحاليكه
در اوج جنگهــاي خانگي يا فيمابين كشــورها اين نوع عاليق
كمرنگ شده و ميشوند .بشــر در بهترين شرايط و در شرايطي
كه بازي با عروسك ،نمايش عروسكي رسميت مييابد و فراتر از
آن اين نياز فقط يك نياز كودكانه تعبير و تفسير نميشود روابط
انسانها تلطيف ميشود .در جامعه مستبد اين رابطه مخدوش و
اين تعبير به سخره گرفته ميشود و افراد بهجاي آنكه در كودكي
براي كشف آنيما يا روح و جان عروســك آن را زيرورو كنند در
بزرگسالي ديگران را تكه پاره ميكنند.
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جهان

دوراهي آمريكا در افغانستان

تجربه بايدن

رئيسجمهور جديد آمريكا از زماني كه وارد كاخ ســفيد شده،
توضيحي درباره مواضع دولتش در قبال افغانستان نداده ،اما او
سابقه طوالني در درگيري در اين بحران دارد .بايدن سال 2009
بهعنوان معاون رئيسجمهور
وقت آمريــكا ،موافق كاهش
خطر جنگ داخلي
حضور نظامي كشــورش در
زير
گروه مطالعاتي افغانستان كه
افغانستان و تمركز بر مقابله
نظر كنگره آمريكا فعاليت ميكند
با گرو ههاي افراطي بود ،اما
در گزارشي كه ماه جاري ميالدي
منتشر كرد ،خواهان اقدام فوري رئيســش ،بــاراك اوباما در
براي تمديد ماموريت نيروهاي نهايــت تصميــم گرفت كه
آمريكايي در خاك افغانســتان تعــداد ســربازان آمريكايي
شده اســت .جوزف دانفورد ،را به 100هــزار نفر افزايش
ژنرال بازنشسته نيروي دريايي بدهد .استراتژي اوباما براي
كــه زماني فرمانــده نيروهاي شكســت طالبان ناكام ماند
نظامي آمريكا در افغانســتان
بود ،ازجمله اعضــاي اين گروه و او هنگام ترك كاخ سفيد،
است .در اين گزارش آمده« :اين تعداد نيروهــاي آمريكايي
گروه مطالعاتي معتقد است كه مستقر در افغانســتان را به
بازگشت سربازان آمريكايي بايد 8500نفــر كاهــش داد.
مشروط به اين باشد كه طالبان ترامپ ظــرف چندماه چند
گروههاي تروريســتي را مهار و هزار ســرباز ديگر نيز به اين
خشونت عليه مردم افغانستان
را متوقــف كند .طالبــان بايد تعــداد اضافه كــرد .اما بعد
نشــان دهد كه بهدنبال سازش از اينكــه دولتش زمســتان
سياسي اســت» .اين گزارش ســال گذشــته بــا طالبان
همچنين حاكي است؛ برگشت پيمــان صلــح امضــا كرد،
كامل سربازان آمريكايي بدون فرايند برگرداندن ســربازان
پيشــرفت در مذاكرات صلح ،آغاز شــد .تعــداد نيروهاي
احتماال به قطع بيشتر كمكهاي
مالي واشنگتن به كابل و بسته نظامــي آمريكايي مســتقر
شدن ســفارت اين كشور در در افغانســتان هماكنون به
افغانســتان منجر خواهد شد؛ 2500نفر رسيده است .بايدن
«اين موضــوع ميتواند منجر در طول كمپين انتخاباتياش
به درگيريهاي بيشــتر شود و گفت كه به مقابله با گروههاي
امنيت آمريكا را به خطر بيندازد .تروريســتي در افغانســتان
اين احتمال وجود دارد كه دور
جديدي از جنگ داخلي شبيه به ادامه ميدهــد ،اما تصميم
آنچه در دهه  1990شكل گرفت و دارد به جنگ هم پايان بدهد.
منجر به حمالت 11سپتامبر  2001او گفته بــود« :من نيروهاي
شد ،آغاز شود».
آمريكايي را كه در افغانستان
هســتند در دوره نخســت
رياســتجمهوري خود به خانه برميگردانــم .هر نوع حضور
نظامي در اين كشور فقط با هدف انجام عمليات ضدتروريستي
خواهد بود».

انتشار گزارش محرمانه سيا درباره
خاشقجي و تشديد فشارهاي
دمكراتها براي تحريم محمد
بنسلمان ،نگراني متحدان وليعهد
سعودي را بهدنبال داشته است
سياوش فالحپور
روزنامهنگار

ســرانجام گزارش سازمان
گزارش اطالعات آمريكا درباره ترور
جمــــال خاشــــقجي،
روزنامهنــگار منتقد وليعهد عربســتان
سعودي ،با فرمان جو بايدن منتشر شد.
جزئيــات ايــن گــزارش پيشتــر در
ســال 2019به اطالع مقامــات دولتي
آمريكا و كميته سياست خارجي مجلس
سنا رسيده بود اما بهدليل مخالفت دونالد
ترامپ از چارچوب محرمانه خارج نشده و
«بهطور رسمي» در اختيار رسانهها قرار
نگرفت .با اين حال بسياري از رسانههاي
معتبر آمريكا نظير واشــنگتن پســت،
نيويوركتايمز و ســيانان بــه فاصله
كوتاهي پس از تهيه اين گزارش ،جزئيات
پراكندهاي از آن را به نقــل از منابع آگاه
منتشــر كرده بودند؛ جزئياتي كه ثابت
ميكرد ترور وحشــيانه خاشــقجي در
كنســولگري عربستان در اســتانبول ،با
دستور محمدبنسلمان ،وليعهد سعودي،
صورت گرفته است.
دولت بايــدن همزمــان با انتشــار اين
گــزارش17 ،نفــر از مقامــات ارشــد
سازمانهاي اطالعاتي و نظامي عربستان
را بهدليل همكاري براي اجراي عمليات
ترور خاشقجي تحريم كرد؛ مقاماتي كه
در صــدر آنها نام ژنرال احمد عســيري،
معاون وقــت رئيس ســازمان اطالعات
به چشــم ميخــورد .پايــگاه خبري-
تحليلــي بلومبرگ در گزارشــي مدعي
شــده وزارت خزانهداري دولــت بايدن
قصد دارد 76شخصيت امنيتي ديگر در
عربســتان را نيز طي هفتههاي آينده در
ليست تحريمهاي خود قرار دهد .هدف
از اين تحريمها ،تغيير بافت سازمانهاي
اطالعاتي عربســتان و حــذف نيروهاي
غيرقابلقبــول از ديــدگاه دولت آمريكا
عنوان شده است.
اگرچه اين اقدامات در نــگاه اول ،بيانگر
تحولي مهم در روابط رياض و واشنگتن
است اما بخشي از رسانهها و تحليلگران
آن را ناكافي ميدانند .شبكه الجزيره در
اينباره گزارش ميدهد :بسياري انتظار
داشتند نام محمد بنســلمان در ليست
تحريمهاي وزارت خزانــهداري آمريكا
قرار بگيرد يا دستكم بر نقش وي در قتل
خاشقجي بهطور مستقيم تصريح شود .اما
بهنظر ميرسد دولت بايدن هنوز تصميم
قاطعي براي برخورد با وليعهد عربستان
نگرفته اســت؛ وليعهدي كه بسياري از
قواعد سنتي رابطه با آمريكا را به واسطه
اقداماتي نظير حمايت بيســابقه از يكي

از نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري،
نزديكي به روســيه و تغيير خودســرانه
سياستهاي نفتي زير پا گذاشته است.
از سوي ديگر ،ســخنان آنتوني بلينكن،
وزير خارجه جديد آمريكا ،ساعاتي پس
از انتشار گزارش خاشقجي تا حد زيادي
سياســت دولت بايدن در اين پرونده را
روشــن ميســازد .او در نشستي خبري
گفــت« :تأكيد بر ارزشهــاي اخالقي و
حقــوق انســان در پرونده خاشــقجي
بهمعناي زير پا گذاشتن ائتالف تاريخي
ما با عربستان سعودي نيست .ما همواره
متعهد به حمايت از امنيت و ثبات رياض
هســتيم .اما در عين حال نبايد فراموش
كرد روابط مــا و عربســتان فراتر از يك
فرد است».
تماس تلفني پرحاشيه

كاخ ســفيد روز گذشــته بخشهايي از
مكالمه تلفني جو بايدن با ملك سلمان،
پادشاه عربستان سعودي را منتشر كرد؛
مكالمهاي پرحاشــيه كه در كنار ســاير
تحوالت اخير روابط دو كشــور بســيار
معنادار و بااهميت اســت .حواشــي اين
مكالمه ،پيش از برقراري آن آغاز شد؛ از
تأخير در برقراري تماس تا ناديده گرفتن
محمد بنســلمان ،بهعنــوان مخاطب
رئيسجمهور آمريكا .پيش از اين دونالد
ترامپ بارها با محمد بنسلمان بهعنوان
همتاي سعودي خود مكالمه تلفني برقرار
كرده بود اما دولــت جديد آمريكا معتقد
است تنها ملك سلمان ،همتاي جو بايدن
بهحســاب ميآيد .براســاس بيانيه كاخ
سفيد ،جو بايدن در بخشي از اين مكالمه
درباره ضــرورت تغيير برخــي موارد در
روابط دوجانبه رياض و واشنگتن سخن
گفته اســت؛ مواردي كه قرار است طي
روزهــاي جمعه و دوشــنبه هفته آينده
اعالم شود.
همزمان با اين تحوالت ،فشار نمايندگان
دمكرات كنگره و رســانههاي نزديك به
اين حزب بر دولت آمريــكا براي تحريم
بنسلمان شــدت گرفته اســت .نانسي
پلوسي ،رئيس مجلس نمايندگان پس از
انتشار گزارش قتل خاشقجي در نشستي
خبري گفت :روابط ما بــا رياض نيازمند
بازنگري اساســي اســت؛ ما نميتوانيم
ارزشهاي خود را در رابطــه با متحدان
آمريكا زير پا بگذاريم .او همچنين از دولت
بايدن خواســت بدون هيچ مالحظهاي،
تمام كســاني كــه بهطور مســتقيم و
غيرمســتقيم در ترور خاشــقجي نقش
داشــتهاند را تحريم كند .مجموعه اين
موضعگيريهــا ،واكنش تنــد متحدان
عربســتان ســعودي را بهدنبال داشته

واشنگتنپست :بنسلمان را مجازات كنيد

روزنامه واشنگتنپست يك روز پس از انتشار گزارش محرمانه
سيا در سرمقاله بسيار تندي ،وليعهد سعودي را مورد حمله قرار
داده و از دولت بايدن خواسته او را مجازات كند.
اين سرمقاله توسط شوراي تحريريه واشنگتنپست تهيه شده
و بيانگر موضع رسمي اين روزنامه است .در اين سرمقاله آمده:
نبايد از جنايت آشــكار وليعهد سعودي بهسادگي عبور كرد.
بنسلمان بايد از سفر به آمريكا منع شده و داراييهاي او نيز
مصادره شود .واشنگتنپست ضمن استقبال از تغيير

احتمال تمديد حضور نظاميان

طرح:واشنگتن پست

دولت آمريكا اعالم كرده كه در حال بررسي توافق سال گذشته
با طالبان است .طالبان طبق اين توافقنامه قبول كرده كه حمله
به نيروهاي آمريكا و ائتالف را متوقف و مذاكرات صلح با دولت
افغانستان را آغاز كند .در مقابل آمريكا نيز متعهد شده كه همه
نيروها را تا اول مي11( 2021ارديبهشت  )1400از افغانستان
خارج كند .برخي كارشناســان معتقدند كه قول بازگشت همه
نيروهاي نظامي آمريكا از ســوي دولت ترامــپ در يك تاريخ
مشخص اشتباهی فاحش بوده است .به اعتقاد آنها ،واشنگتن
بايد نفوذ خود را در كابل حفظ كند و بعد از يك توافق كامل بر
ســر صلح ،نيروهايش را خارج كند .از سوي ديگر ،آمريكاييها
ميگويند كه طالبان به تعهداتش پايبند نبوده و احتمال تمديد
حضور نيروهاي نظامي تا بعد از تاريخ مورد توافق وجود دارد .در
واقع ،درگيريها در افغانستان پس از امضاي توافق ميان آمريكا
و طالبان ،شدت هم گرفته است .متحدان آمريكا در ناتو تاكنون
واكنشي در اين زمينه نشان ندادهاند و بهنظر ميرسد برخي از
آنها آماده تبعيت از تصميم آمريكا مبني بر ادامه حضور نيروهاي
نظامي در افغانستان هستند .مجموع نيروهاي نظامي آمريكا و
ناتو در افغانستان به 10هزار نفر ميرسد.

كرهجنوبي و ژاپن ،آخرين كشورهاي توسعهيافته جهان هستند كه
واكسيناسيون كرونا را آغاز كردهاند

شمشير
دمكراتها
برگردن بنسلمان

آمريكا بايد طبق توافق با طالبان تا 2ماه ديگر افغانستان را ترك
كند ،اما بهنظر ميرسد سياست دولت بايدن چيز ديگري است

طوالنيترين جنگ تاريخ آمريكا،
سمانه معظمي
روزنامهنگار
حاال به يك دوراهي رسيده است.
جو بايــدن در مورد افغانســتان
2گزينه پيش رو دارد :نخست ،بازگرداندن همه سربازان تا اواسط
بهار؛ يعني آنچه دونالد ترامپ در توافق سال گذشته با طالبان آن
را پذيرفته كه البته خطر اوجگيري فعاليت گروههاي تروريستي
در خاك افغانستان را بهدنبال دارد .دوم ،ماندن و ادامه جنگ به
اين اميد كه طالبان به صلح با دولت متزلزل افغانستان تن دهد.
بهنظر ميرســد احتمال عملي شــدن گزينه دوم بيشتر است؛
هرچند مقامهــاي آمريكايي ميگويند كه هنــوز تصميمي در
اينباره گرفته نشده است.
حل بحران افغانستان ،يكي از تصميمهاي فوري و سخت دولت
جديد آمريكا خواهد بود .همه از جنگي كه حدود 20سال طول
كشيده خستهشدهاند ،اما براي بســياري كنار كشيدن از جنگ
در شرايط كنوني بهمعناي تسليم شــدن در برابر خواستههاي
طالبان است .دور جديد مذاكرات دولت افغانستان و طالبان بعد
از چند هفته وقفه ،هفته گذشته در دوحه آغاز شده اما جزئياتي
در اينباره منتشر نشده اســت؛ جز اينكه گفته ميشود روند آن
مثبت است .در طول ماههاي گذشــته دوطرف چندين بار پاي
ميز مذاكره نشســتهاند ،اما همچنان توافقي حاصل نشده است.
خواسته كابل ،واشنگتن و ناتو ،آتشبس است اما طالبان خروج
نيروهاي خارجي را ميخواهد.
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معماي واكسيناسيون درشرق آسيا

جهاننما

تحليلگران چه ميگويند؟

عبدالباري عطوان
سردبير روزنامه راياليوم
بايدن با انتشار گزارش
4صفحهاي ســيا در
پرونده خاشقجي ،راه
انتقال قدرت به محمد
بنسلمان را مسدود كرد.
لقاء مكي
استاد علوم سياسي دانشگاه بغداد
بهنظر نميرسد آمريكا
محمد بنسلمان را به
ليست تحريمها اضافه
كنــد .امــا كمپين
فشارهاي رســانهاي و سياسي عليه او
ادامه خواهد داشت .معادله مورد نظر
دولت آمريكا به اين ترتيب اســت :يا
بنسلمان يا عربستان!
ياسر ابوهالله
مدير سابق شبكه الجزيره
در گزارش ســيا نبايد
بهدنبال نكتهاي جديد
يا غافلگيركننده بود .در
اين گــزارش ،موافقت
ضمني محمد بنسلمان با ترور خاشقجي
بهدليل سيطره مطلق او بر دستگاههاي
امنيتي تأييد شــده است .در واقع كار
تمامشده و وليعهد عمال به صدور فرمان
ترور خاشقجي متهم شده است.
حسن نافعه
استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره
گزارش منتشــر شده
شــامل نكته جديدي
نيست .اتفاق اصلي اين
است كه اتهامات مطرح
شده عليه محمد بنسلمان حاال وجهه
رسمي پيدا كرده است .راه وليعهد براي
پادشــاهي ديگر مانند گذشته هموار
نيست.
عبدالرحمن الراشد
مدير مؤسسه العربيه عربستان
كساني كه روي پرونده
خاشقجي براي تخريب
روابط رياض و واشنگتن
حساب باز كرده بودند
شناختي از جهان ندارند .دولت بايدن با
تأكيد بر اصالح روابط 2كشــور عمال
پرونده خاشقجي را بست.

است .طي 24ساعت گذشته ،دولتهاي
امارات و بحرين در بيانيههاي تندي ضمن
محكوميــت گزارش ســازمان اطالعات
آمريكا درباره پرونده خاشقجي بر حمايت
خود از وليعهد عربســتان سعودي تأكيد
كردهاند .روزنامه رأي اليوم اين واكنشها
را نشــانهاي از نگراني متحــدان محمد
بنسلمان به شمار آورده است.

سياســتهاي دولت جديد آمريكا نسبت به رياض مينويسد:
عاديسازي روابط با عربســتان نيازمند طرح پيششرطهايي
ازجمله مجازات تمامي عامالن و آمران قتل خاشقجي و تغييرات
بنيادين در سازمانهاي اطالعاتي ســعودي است؛ در غيراين
صورت حوادثي نظير ترور وحشــيانه
خاشــقجي مجــددا
توســط اين مجموعه
تكــرار خواهد شــد.
واشنگتنپست در سرمقاله
خود تأكيد ويژ هاي بر مجازات
سعود القحطاني ،مشاور امنيتي سابق
محمد بنســلمان دارد .او شخصيتي است
كه گفته ميشود مهندس عمليات ترور خاشقجي
بوده و با وجود فشارهاي بينالمللي ،همچنان به فعاليت
غيررسمي در ســازمانهاي اطالعاتي عربستان سعودي ادامه
ميدهد .خاشــقجي در آخرين ســالهاي عمر خود پس از
ترك عربســتان به يكي از ســتوننويسهاي ثابت روزنامه
واشنگتنپست تبديل شده بود و اين روزنامه طي بيش از 2سالي
كه از ماجراي قتل او ميگذرد ،نقش مهمي در پيگيري پرونده
ترورش ايفا كرده است .طرح منتشر شده از سوي واشنگتنپست
همراه با سرمقاله ديروز نيز در رسانههاي جهان مورد توجه قرار
گرفته است.
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ژاپن تابستان ميزبان المپيك
جواد نصرتي
روزنامهنگار
است و بيشــتر از هر كشور
ديگري در دنيا دليل دارد تا
در شروع واكسيناسيون سراسري براي مهار كرونا تعجيل كند اما برنامه ملي
واكسن كرونا در اين كشور ،تازه همين هفته گذشته شروع شده است .ژاپن در
اين تأخير شگفتانگيز تنها نيست و كرهجنوبي ،ديگر كشور پيشرفته در همان
منطقه شرق آســيا هم تقريبا همزمان با ژاپن طرح واكسيناسيون سراسري
خود را شروع كرده است.
اين ميزان تأخير ،كره و ژاپن را عمال به آخرين كشــورهاي توسعهيافته دنيا
تبديل كرده كه برنامه واكسيناسيون خود را شــروع كردهاند .براي مقايسه،
آمريكا و انگليس دوماه پيش طرح سراســري واكسن را شــروع كردهاند .به
گزارش ســيانان ،آمريكا بيش از 68ميليون دوز را تجويز كرده درحاليكه
ژاپن تنها 18هزار دوز را براي تزريق تجويز كرده است .كره هم وضعيت بهتري
ندارد و واكسيناسيون در اين كشور ،همين جمعه شروع شد و نخستين گروه
دريافتكننده ،بيماراني بودند كه در خانههاي سالمندان زندگي ميكردند.
يك روز بعد ،قرار بود واكسيناسيون كادر درمان شروع شود.
هم توكيو و هم ســئول داليل متعددي بــراي اين ميزان تأخير در شــروع
واكسيناسيون دارند؛ از وضعيت مناســب مهار كرونا در كرهجنوبي گرفته تا
موشكافي بيشتر دولت ژاپن براي تأييد واكســن .اما چيزي كه هر دو كشور
از آن رنج ميبرند ،نبوداعتماد عمومي مردم به برنامه واكسيناســيون است.
همين نبوداعتماد باعث شده كه كرهجنوبي تمام تمركز خود را صرف برنامه
واكسيناســيون نكند و ديگر ابزارهاي كنترل كرونا را هم درنظر داشته باشد
و ژاپن هم به همينخاطر مجبور شــده براي تأييد واكســنها زمان و توجه
بيشتري را صرف كند تا مردم را به ايمن بودن واكسن متقاعد كند.

به گزارش ســيانان ،اين تأخيــر در كرهجنوبي كه بهنظر ميرســد دولت
موفق شــده كرونا را بدون واكســن تا حد زيادي مهار كند چندان به چشم
نميآيد اما در ژاپن ،جايي كه در هفتههاي اخير سيلي از بيماران جديد روانه
بيمارستانها شدهاند و روزانه چند صد مورد جديد گزارش ميشود ،ميتواند
پيامدهاي فاجعهباري داشــته باشــد .بهخصوص اينكه قرار است در ميانه
تابستان ،المپيك توكيو ،بعد از يك سال
تأخير در پايتخت ژاپن برگزار شود .ژاپن،
ژاپن زير سيل كرونا
همچون آمريكا از واكسن فايزر-بيونتك توكيو ،در ســال  2020پيشتاز
استفاده ميكند با اين حال ،توكيو قوانين مقابله با كرونــا بود و مدلهاي
ســختگيرانهتري براي تأييد اين واكسن مديريتي ژاپن براي كرونا ،مايه
داشــته و همين باعث تأخير شده است .فخر مديران بخش بهداشــت
دولت گفته كه عامدانه ســختگيرانهتر از و درمان اين كشــور بود .با اين
نهادهاي بينالمللــي و نهادهاي نظارتي حال ،از ابتداي زمستان ،چنان
كنترل از دســت مقامات خارج
ديگر كشورها عمل كرده تا اطمينان مردم
شده كه ميتوان گفت ژاپن زير
را جلب كند.
سيل كرونا در حال غرق شدن
بسيار
اعتماد
سنتي
طور
به
ژاپن،
مردم در
اســت .تعداد مبتاليان در اين
اندكي به واكســنها دارند تــا حدي كه كشور ،از 16نوامبر (ميانه پاييز)
اين كشــور يكي از پايينترين نرخهای تا همين دو هفته پيش ،بهصورت
اطمينان به واكسن را در دنيا دارد .دليل متوالي روزانه بيشتر از 1000نفر
بــود .در همان روز كــه تعداد
آن هم دههها فجايع مرگبــار در زمينه
مبتاليان به زير هزار رســيد،
واكسيناسيونهاي ملي است كه به مردم
تعداد كشتهشدگان 73نفر بود
داليل بيشتر و بيشتري براي فراري بودن و مجموع درگذشتگان كرونا در
از واكسن داده است.
ژاپن به 7هزار و 56نفر رســيد.
در كرهجنوبــي هــم اعتماد مــردم به اين رقم در حالي ثبت شــد كه
واكسيناسيون ،در سطح پاييني قرار دارد .مرگ و مير در ژاپن در طول تمام
در كرهجنوبي ،براســاس نظرسنجيها ،ســال  ،2020كمتر از 3500نفر
كمتــر از نيمــي از مــردم گفتهاند كه بود .تعــداد مرگومير در ژاپن
چنان در سال جديد ميالدي اوج
ميخواهند واكسن كرونا دريافت كنند.
گرفت كه بيــن ركورد دردناك
يكي از داليل اين نبوداطمينان به واكسن 5هزار كشــته بهخاطر كرونا تا
آسترازنكا كه قرار اســت در كرهجنوبي 6هزار نفر ،تنها دو هفته فاصله
توزيع شود،نگرانيهاي دولت اين كشور بود .يعني تعداد درگذشــتگان
براي تأييد آن بوده است .تأييد ديرهنگام در همين دو هفته ،يكســوم
باعث شد تا بدبيني ســنتي مردم درباره تمام درگذشتگان در سال 2020
واكسيناســيون ،نســبت به اين واكسن بود .اعــام وضعيت فوقالعاده
در هفتههاي اخيــر البته كمي
بيشتر شود و كارشناسان دولت را مقصر
شرايط را بهتر كرده و ميانگين
ميدانند .چوي جائه ووك ،عضو انجمن مرگ بهخاطر كرونا در يك هفته
پزشكي كرهجنوبي اخيرا در گفتوگو با گذشته در اين اين كشور85 ،نفر
رسانههاي خارجي در سئول گفته است :بوده است.
«دولت بايد بيشــتر فعاليــت ميكرد تا
امنيت واكسن را تأييد كند .آنها بايد با كارشناســان و مردم بيشتر صحبت
ميكردند اما دقيقا برعكس آن اقدام كردند و تالش نكردند تا عموم مردم را
مطمئن كنند» .ترديدها درباره كارايي آســترازنكا چنان باال گرفته كه مردم
عادي ميگويند ترجيح ميدهند واكســن ديگری دريافت كنند.اطمينان
نداشتن به اين واكسن انگليسي چنان باال گرفته كه نخستوزير كرهجنوبي
هفته گذشته مجبور شد صراحتا اعالم كند كه اين واكسن مشكلي ندارد.
در ژاپن ،مسئله فراتر از نوع واكسن فعلي است و فراري بودن از واكسن ،سابقه
تاريخي دارد .برنامههاي واكسيناســيون ملي در ژاپن در دهههاي  70و 80
ميالدي و همينطور شروع قرن حاضر ،چنان فاجعهبار بودهاند كه بسياري از
مردم ،بهصورت كلي اعتماد خود را به واكسن از دست دادهاند .نگراني آنها ،نه از
نوع نگاه مقابله با علم است كه در ميان گروههاي افراطي در كشورهاي مختلف
دنيا وجود دارد بلكه آنها نگران عوارض جانبي واكسن هستند .پروفسور شوجي
توچيدا ،متخصص روانشناسي اجتماعي از دانشگاه كانساي در اينباره گفته
است« :بيشتر مردمي كه نميخواهند واكسن بزنند از عوارض جانبي واكسن
نگران هستند و با علم ضديت ندارند .عوارض جانبي برنامههاي واكسيناسيون
قبلي در ژاپن ،دليل اصلي نگراني مردم است».
همين نگراني تاريخي باعث شد تا دولت تأييديه واكسن را در ژاپن بسيار دير
صادر كند .دولت البته برنامه دارد كه بعد از شروع واكسن هم از كادر درمان
بخواهد براي چند هفته مشاهدات خود را يادداشت كنند تا درصورت مشاهده
عوارض جانبي خاصي ،به مقامات اطالع بدهند.
با وجود اقدامات اطمينانبخش ،مشــخص نيســت كه چقــدر از مردم
بهصورت داوطلبانه براي دريافت واكســن كرونا در كرهجنوبي و ژاپن پا
پيش بگذارند.

كيوسك

روزنامه نيويورك تايمز [آمريكا]

عدماقدام بايدن عليه بنسلمان

نيويورك تايمز با انتشــار اطالعات منتشر
شده از سوي سازمان سيا در مورد قتل جمال
خاشقجي نوشته كه با وجود دستور مستقيم
بنســلمان براي قتل اين روزنامهنگار ،جو
بايدن هيچ تصميمي براي برخورد با وليعهد
سعودي ندارد .نيويورك تايمز نوشته كه اين
تصميم بهشدت به اعتبار بايدن ضربه خواهد
زد .اين روزنامه يادآوري كرده كه بايدن پيش
از اين در جريان رقابتهاي رياستجمهوري،
عربستان را «كشــوري منفور» خوانده بود
كه به ارز شهاي اجتماعــي هيچ اهميتي
نميدهد.

روزنامه والاستريت ژورنال [آمريكا]

تأييد واكسن كروناي جانسون و
جانسون

هيأت مشاوران سازمان غذا و داروي آمريكا
پس از جلسه روز جمعه۲۶ ،فوريه ،به اين نهاد
دولتي توصيه كرد براي واكسن كرونا توليدي
شركت جانسون و جانسون مجوز اضطراري
صادر كند .درصورت اعطاي مجوز از سوي
ســازمان غذا و داروي آمريكا ،اين سومين
واكســن كرونا خواهد بود كه در اين كشور
براي تزريق عمومي مجوز دريافت ميكند.
دو واكسن قبلي ،فايزر و مدرنا بودهاند.

روزنامه چاينا ديلي [چين]

چين بهدنبال تنشزدايي با هند

چاينا ديلي به نقل از وزير خارجه چين نوشته
كه پكن بهدنبال تنشزدايي با هند اســت.
هند و چين توافق كردهاند كه يك خط تماس
اضطراري بين وزراي خارجه خود ايجاد كنند.
 2كشور از تابســتان سال گذشته بر سر يك
منطقه مرزي در هيماليا درگير تنش دوباره
شدهاند 2 .همسايه مسلح به سالح هستهاي
هستند.

روزنامه العربي الجديد [قطر]

فقر عراق را در مينوردد

براساس آخرين گزارش پارلمان عراق ،نرخ فقر
در اين كشور به بيش از 40درصد رسيده است.
اين در حالي اســت كه روند سقوط ارزش دينار
مقابل دالر و در نتيجه ،تداوم موج گراني در تمامي
كاالها و خدمات همچنان ادامه دارد .دولت عراق
طي سالهاي اخير بهدليل كاهش قيمت نفت و
بحرانهاي داخلي ،توانايي خود براي كنترل بازار
ارز را از دست داده است.

حضرت امیر المؤمنینعلیع:
كسي كه خودبيني او بسيار شود ،درستي
صحت كار او كم شود.
و ّ
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14سال پیش توییتر با
فاطمه عباسی
شعار «چهكار میكنید»
پا به میدان شبكههای اجتماعی گذاشت و 4سال بعد با
تغییر این شعار به «چه چیزی در حال رخ دادن است؟»
خود را بهعنوان یك شبكه خبررسان در جهان معرفی
كرد .این پلتفرم یكــی از پركاربردتریــن و مهمترین
شبكههای اجتماعی در دنیاست كه با وجود فیلتربودن،
در بیــن ایرانیهــا هــم طرفــدار دارد و بســیاری از
سیاستمداران ،ســلبریتیها و دنبالكنندگان اخبار از

اول آخر

اصلیترین طرفــداران و فعاالن این شــبكه اجتماعی
هستند .دراینستاگرامهمكهربط چندانی به توییتر ندارد،
برخی از اینفلوئنسرها برای جذب مخاطب از نوشتههای
محبوب و دیده شده توییتر استفاده میكنند و بهجای
خالقیت در تولید محتوا ،از محتوای تولیدشده خالقان
توییتر بهره میبرند .حاال مدیران این شبكه اجتماعی در
حال بررسی راههایی برای درآمدزایی كاربران برجسته
توییتر از این شبكه هستند و میخواهند به كاربران این
امكان را بدهند كه از فالوئرهایشــان برای دسترسی به

شهر تهران گفته :قیمت
میوه از محل اصلی تهیه

آن با قیمتی كه بهدست
شهروندان میرسد،

حدود ۱۰برابر تفاوت دارد.

محتوا یا تجربهویژه ،پول دریافت كنند .چیزی شبیه به
یوتیوب كه اتفاقا در این پلتفرم هم با وجود فیلتربودن،
ایرانیها درآمدزایی خوبی دارند .چنین اقدامی عالوه بر
اینكه میتواند توییتریها را تكانی بدهد و انگیزه بیشتری
برای فعالیتشان ایجاد كند ،كاهش میزان تبلیغات در
دوران كرونایی این شبكه اجتماعی را هم جبران خواهد
كرد .كپیبرداری از توییتها هم بهاحتمال زیاد كاهش
پیدا میكند و كاربران شبكههای دیگر مانند اینستاگرام
مجبور به تولید محتوای مطلوب خواهند شد.
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میلیارد

برپایه آخرین گزارش

وزارت نیرو ،تا دوم اسفند
در مخزن سدهای كشور

هجوم 50میلیون ملخ به شهر موروتی کنیا /عکس منتخب این هفته گاردین

به بیش از ۲۷میلیارد

مترمكعب رسیده كه

در مقایسه با سال آبی

 ۱۳۹۸-99بدون كاهش
است.

8

هزار

مدیركل امورتربیتی و

مشاوره وزارت آموزش

و پرورش گفته :با اینكه
این وزارتخانه با كمبود

۱۰۰هزار مربی پرورشی
روبهرو است ،اما با

تالشها و هماهنگیهای
انجام شده مجوز

استخدام 8هزار نفر صادر
شدهاست.

حالم گرفته است همشهری

چهروزگارقشنگیبودهمشهری!الزم
سیدمحمدحسین هاشمی
نیستخیلیدورهارانگاهكنی؛همین
چند سال قبل را به یاد بیاوری ،من را كافی است .دمدمهای نوروز كه
میشــد ،حال و هوایمان یكجور دیگر بود .انگار دنیا برایمان شكل و
شمایل دیگری داشت .نمیخواهم از این حرفهای كلیشهای بهدردنخور
بزنم كه آنقدر شنیدیم ،حوصلهمان را سر برده .نمیخواهم از بوی عید
بگویم؛ حوصله ندارم از عكسگرفتن از شكوفهها بگویم .دلم میخواهد
از همین چند سال پیش حرف بزنم كه گرفتار بودیم اما نه اینقدر گرفتار.
پولمان كم بــود ،اما نه اینقدر كــم .حالمان بد بود ،اما نــه اینقدر بد.
حوصلهمان ســر رفته بود ،اما نه اینقدر زیاد .حالمــان بهتر بود انگار؛
حوصلهمان سرجایش بود .اگر روزگار بر وفق مرادمان نمیچرخید ،الاقل
بهانه داشتیم برای اینكه سیزده روز عید را با حال بهتری بگذرانیم .امروز
با همه این فكرها سوار تاكسی شدم؛ دربست .كاری نداشتم؛ میخواستم
شهر را ببینم؛ مردماش را؛ میخواستم برای خودم بچرخم؛ میخواستم
بدون توجه به روزگارم ،ببینم كه بیستروز مانده به آخر این سال پر از
غصه ،مردم چه میكنند .رفتم بازار؛ خود خود بازار .تا جایی كه میشد
ماشین برود .از راننده خواستم بماند؛ حساب نكردیم باهم .او را نمیدانم
اما من كیف كرده بودم با رفتارش .یك جوری انگار حرفهایی كه در

عشق و شوربختی ،پول و خوشبختی
ی انسانها بیهیچ استثنایی
از دیدگاه انگیزشی ،تمام 
سامان رضایی
مدام در حال تالش برای حركــت از وضعیت فعلی
بهسوی وضعیت مطلوب هستند؛ كاری به این واقعیت نداریم كه انتخابهای اشتباه
موجب میشود این حركت در جهتهای نه چندان صحیح باشد و برخی از آنها هر
سال بگویند دریغ از پارسال .حال این پرسش بهوجود میآید كه تعریف وضعیت
مطلوب چیست؟ روانشناسها تمام حركتهای انگیزشی بشر را به سمت وسایل و
پدیدههایی میدانند كه قرار است حس خوشایند خوشبختی را در آنها ایجاد كند.
باز هم كاری نداریم كه برخالف تعالیم اپیكور (فیلسوف یونانی) ،بسیاری از انسانها
در پی «خوشبختی مدام» نیستند و بیشتر «خوشبختیهای زودگذر»ی را تجربه
میكنند كه در پی آن رنجی مدام یا طوالنی نهفته اســت .حــال كه به اهمیت
خوشبختی بهعنوان غایت تمامی تالشهای بشر اشاره شد ،بد نیست گریزی به
نتایج پژوهشی 80ســاله بزنیم كه توسط پژوهشگران دانشــگاه هاروارد درباره
خوشبختی انجام شده است .نتایج این تحقیق با وجود ارزشمندی آن مثنوی هفتاد
من كاغذ است و بنابراین به چند نتیجه عبرت آموز از این تحقیق بلند باال بسنده
میكنیم .دانشمندان دانشگاه هاروارد به این نتیجه رسیدهاند كه عشق تا زمانی كه
رنج هجران آن از راه نرسد یگانه راه «احساس خوشــبختی» است .باقی وسایل
همچون آنچه در هرم آبراهاممزلو(پدر روانشناسی انسانگرایانه) شامل معنویت،
عزتنفس ،خوراك ،پوشاك و مسكن بهعنوان نیازهای اساسی بشر آمده میتواند
تضمینكننده این احساس خوشبختی باشد .نتایج این تحقیق بهطور ضمنی تأیید
میكند كه پول هم صرفا خوشبختی نمیآورد اما بیپولی از آن نوع كه محتویات
هرم مزلو شامل عزتنفس ،خوراك ،پوشاك و مسكن را تهدید كند بهاحتمال قوی
عاملی تعیینكننده برای شوربختی است؛ اما در تحقیق یادشده بیپولی بهعنوان
مهمترین عامل شوربختی بررسی نشده اســت .این تنهایی یا بهعبارت دقیقتر
احساس تنهایی اســت كه مهمترین عامل ایجاد احساس شوربختی در انسانها
است؛ بنابراین در این سالهای كرونا حواسمان به تنهایی عزیزانمان باشد.

تهران مركز

آنقدر كه حافظه خیابانها به یاد میآورد

سكوتمیزد،حرفهایخودمنبود.نفسهایعمیقاشپشتماسك،
درست وقتی كه بعضی اتفاقات را میدید ،سر تكا ندادنهایش از كارهای
مردم ،همهاش انگار مال خودم بود .خواستم بماند و ماند و زدم به دل بازار.
توكهغریبهنیستیهمشهری!امادرگوشیبگویمتكهكاشنرفتهبودم.
كاش به راننده تاكسی نگفته بودم كه ببردم بازار .كاش میرفتم یك جای
دیگر .كاش دلم نمیخواست در حوالی بازار شهر كارهایم را انجام دهم.
دلم گرفت از این همه بیتوجهی؛ از دیدن این همه مرگ از سر كرونا و
توجهنكردن مردم .شروع كردم به شمردن .یك ،دو ،سه ،چهار ،بیست،
چهل ،هفتاد و هشت .این همه آدم بدون ماسك؟ آنهم بازار؛ بازار شلوغ
تهران؟ دارد گریهام میگیرد وقتی برایــت تعریف میكنم .غم دارم از
گفتناش همشــهری! حالم گرفته شــده .مگر میشــود این حجم
بیتوجهی؛ این همه بیاعتنایی .یا اینها كال دنیا را جور دیگر میبینند یا
من و امثال من كال اشتباهیم .نماندم؛ نتوانستم بمانم؛ برگشتم .راننده
تاكسی ایستاده بود .حساب كردم .تا خانه پیاده رفتم .فكر كردم .غصه
خوردم .اما مردم همچنان در بازار بودند البد .بدون ماســك .به دور از
رعایت پروتكلهای بهداشتی .راســتی! یكی دیگر از رفقایم را بردند
آیسییو؛ ماسك هم میزد؛ رعایت هم میكرد؛ الاقل در اكثر مواقع .اما
حالش خراب است .خیلی خراب.

جهش های سریع ویروس کووید ،19-تالش ها برای درمان را بسیار دشوار کرده است.

اثر :ریکاردو فریرا

سازمان آگهیها و نیازمندیها:

خیابانقائممقــام فراهانی میدان شــعاع ،خیابان شــهید خدری
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

امسال میزان ذخایر آب

روشنفکریدرخیابان

ویروس مرموز

رئیس شورای اسالمی

جیكجیكپولی

خداحافظیصِ فر
«میبخشــید اگر الگویی نبودیم كه
مقبو لنظر افتــد؛ چون اصــا الگو
نبودیم .كی گفت كه بودیم؟ در جهانی
كه زیستگاه مردان و زنانی بزرگ بوده،
ما را چه به الگو بــودن؟ همواره خود
جوینده الگویی بودیم تا رمز جاودانگی
بیاموزیم ».و این جملهها شد سیاهه
خداحافظــی دارنــده مرغوبترین
جایــزه بینالمللی بازیگــری ایران،
یعنی شهاب حسینی.
یكی2 ،هفتهای اما گذشته از انتشار
عكس شهاب حسینی در صف تزریق
واكسن و عمومی شدن چهره او با آن
ماســك كه به مذاق خیلیها خوش
نیامد.
اینگونه بود كه فضــای مجازی فضای
هیجانــی را بهســوی خانــه مجازی
این بازیگر گســیل كــرد و نتیجهاش
شــد خداحافظی شــهاب حســینی
از اینســتاگرام .مــا عــادت داریم به
هجمههای مجازی علیه آدمها و حاال
دوباره یك فتح نابخردانه دیگر در این
گفتمان یكطرفه حاصل شــده است.
ظاهر ماجرا این اســت كه یك بازیگر
صفحه شــخصی خــود در
فضای مجازی را تعطیل
كرده ،امــا باطن ماجرا
اینكه ما هنــوز اخالق
گفتوگــو و انتقاد
را بهخوبــی
نیاموختهایم.
نكتــه آخر
اینكه متن
خداحافظی
شــــها ب
حســینی از
فضای مجازی
با یــك امضای
جالــب بــه پایان
رسیده است؛ صفر
كله گنده. ...

توزیع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوین
تلفن61933000:

برابر

مركز شهر پاركینگ خودروهاست.
مرتضی كاردر
روزها آكنده از خودروهایی است كه
كاركنان شركتها و ادارههای دولتی
و خصوصی به همراه میآورند و گوشهای رهایشان میكنند؛ گوشهای
كه شاید درست دمدر خانه شما باشد و رفتوآمد را برایتان سخت
كند اما معلوم نیست صاحب خودرو كیست و اكنون در كدامیك از
ساختمانهای دور و نزدیك مشغول كار است .پس ساكنان مركز شهر
عادت كردهاند گاهی خودشان را كج كنند كه بتوانند از در خانه بزنند
بیرون .اما حكایت خودروها در مركز شهر با پایان ساعت اداری تمام
نمیشود ،شكل دیگری پیدا میكند .شبها از ازدحام روز خبری
نیست و كوچهها و خیابانهای مركز شهر سوت و كور است .سكوت
و خلوت و دنجی و تاریكی مجالی فراهم میآورد برای خودروها و
سرنشینانی كه میخواهند ســاعتی را جایی خلوت كنند .كم
نیستند سرنشینانی كه شیشه خودرویشان را باال كشیدهاند و
قفل مركزی را زدهاند و به خواب رفتهاند .كم نیستند آدمهایی كه
در خودروهایشان نشستهاند و گپ میزنند .كم نیستند آدمهایی
كه شاید حوصله رفتن به خانه را نداشتهاند یا اص ً
ال خانهای برای
رفتن ندارند و خودرویشان را خانه اول خود كردهاند .كم نیستند
رانندگان سرویسهای اینترنتی كه منتظر مسافرند؛ رانندگانی
كه در سالهای اخیر شمارشان در مركز شهر رو به افزایش است.
كم نیســتند زوجهای جوانی كه در خودرویــی به گفتوگو
نشستهاند و البته شــما را كه میبینند كمی خودشان را جمع
میكنند و معذب میشوند و شما كه ممكن است برای گذاشتن

زبالهها به سطل زباله رفته باشی همناگزیری كمی معذب شوی .كم
نیستند آدمهایی كه شیشه خودرو را پایین دادهاند و سیگاری دود
میكنند؛ سیگاری كه عطر تندی دارد و با سیگارهای معمولی كمی
فرق میكند .كم نیستند آدمهایی كه كنار زدهاند و با صدای بلند به
آهنگی گوش ســپردهاند و دلشان خواســته كه شما هم شریك
شنیدنشان باشید .كم نیستند سرنشینانی كه جوری نشستهاند كه
انگار دارند كسی یا چیزی را میپایند و نگاه سنگینشان ممكن است
قدری شــما را معذب كند .اما آنقدر كه حافظــه خیابانها به یاد
ن خودروها و سرنشینان مشكوكشان
میآورد همیشه شماری از ای 
ساكن كوچهها و خیابانهای مركز شهر بودهاند.

قصه شهر

كمیلبخندبزن

توی مغازه بودم ،مرد پشت میزش نشسته بود .من به ردیف رگالها نگاه میكردم ،به قفسهها نگاه میكردم ،به رنگها نگاه میكردم و مرد
داوود پنهانی
فروشنده نشسته بود .هوا روشن بود و توی پاساژ انگار مگس پر نمیزد و هنوز مانده بود تا شلوغ شود و مثل همیشه مردم بریزند توی
راهروها و مغازهها و قدم بزنند .به مرد شلواری نشان دادم و مرد ،سالمم را پاسخ نداده بود .به مرد پیراهنی نشان دادم و مرد توی خودش بود .به مرد لباس دیگری
نشان دادم و مرد انگار جایی دیگر بود و حواسش به مشتری نبود و مشتری برایش انگار اهمیتی نداشت كه با بیمیلی پاسخ میداد و بیمیلی در پاسخ ،اشتیاق آدم
را برای خرید از بین میبرد .اینكه روی خوش روبهرویت نیست و حسنخلق نیست و معاشرت درست اجرا نمیشود ،یعنی مشتری نباید چیزی بخرد و خرید نباید
ادامه پیدا كند .به مرد نگاه نكردم ،مرد فروشنده نگاهم نكرد ،خداحافظی نكردم ،برای خاطر چیزی تشكر نكردم ،خرید نكردم و از مغازه بیرون زدم و مغازه و مرد
فروشنده و آن لباسها و رنگها پشت سر ماند .همیشه ،بعد هر پاسخی كه نیمهتمام بماند در كار خرید و فروش ،مغازهها پشت سر میمانند .نمیشود كه هم پول
پرداخت كنیم ،هم خرید كنیم و هم پاســخ سالممان را دریافت نكنیم .توی این شهر ،مغازه بســیار و پاساژ و فروشنده خالق و
خوشبرخورد زیاد است؛ آنها كه بلدند پاسخ سالمتان را بدهند و معاشرت را با كلمات درست و
خوب و خوش آغاز میكنند .من توی این شهر كه بگردم ،توی هر بازاری
كه خرید كنم ،میگردم و این فروشندهها را پیدا میكنم .آنها كه ارث
پدرشان را از تو نمیخواهند و تحمل سؤاالت مشتری را دارند و شاد و
سرحال و اهل كســبوكارند .آنها خوب میدانند كه برخورد خوش با
دیگران،چگونهباعثرونقكارمیشودوچگونهدرخاطرمشتریمیماند
كه باز هم برای خرید به آنجا برگردد .این شــهر به این بزرگی ،به شما
فروشندههای خوشبرخورد و مهربان نیاز دارد .شما كه میدانی چگونه
لبخند بزنی ،چگونه پاسخ بگویی ،چگونه صبر كنی و كسبوكارت را به
مالل گره نزنی .ما پی شما میگردیم ،شما را پیدا میكنیم ،سالم میگوییم
و از جنس و رنگ و قیمتها سؤال میپرسیم ،باشد كه حالتان خوب باشد،
بشود كه همیشه بخندید و صبور باشید و كارتان رونق پیدا كند.

خبر آخر

شناسنامه
برای مظنونین
همیشگی
جانشــین فرماندهــی انتظامی
تهران بزرگ گفت :ســارقان باید
شناسنامهدار شوند و حوزه سرقت
و نوع ســرقت هریك از آنها باید
مشخص شود؛ این شناسنامهها به
مقامات قضایی برای رســیدگی به
پرونده و سوابق آنها كمك میكند.
بهگفته سردار حمید هداوند هرچند
شرایط بد اقتصادی میتواند موجب
افزایش آمار سرقت شود ولی جدا از
این مطلب شرایط و دالیل مختلفی
موجب افزایش آمار سرقت میشود
كه باید بهصورت ریشهای به این مهم
پرداخته شود .به گزارش فارس ،در
این راستا الزم است در ساختوساز
منازل مســكونی و اداری و اماكن
صنفی یك كارشناس انتظامی قبل
از صدور پروانه ساخت ،موضوع را
بازدید و صالحیت آن را تأیید کند و
درصورت وجود نقص تا رفع نواقص
مربوطه كه میتواند موجب تسریع
در انجام سرقت توسط سارقان شود،
پروژه مربوطه را تأیید نكند.
از سوی دیگر الزم است آموزشهای
همگانــی درخصــوص چگونگی
جلوگیــری از پدیده ســرقت به
شهروندان داده شود ،چراكه سارقان
از یك لحظه غفلت مردم برای سرقت
اموال آنها استفاده میكنند.

