
هشدار سونامی 
بیکاران خاموش
نرخ بيكاري تك رقمي درپايان سال99 به دليل كاهش مشاركت  

اقتصادي بوده و با پايان كرونا خطر افزايش  بيكاري وجود دارد

 گزارش همشهري از جزئيات چگونگي محاسبه تردد روزانه در محدوده طرح
 و همه تغييرات طرح ترافيك امسال

طرح ترافيــك تهران از ابتداي ســال1400 تفــاوت جدي با ســال قبل دارد. پيش از اين، شــهروندان حســابي در ســامانه 
تهران من بــه نشــاني my.tehran.ir ايجاد و آن را شــارژ مي كردنــد. در ادامه وقتي خــودرو وارد محدوده طرح مي شــد 
 عــوارض ورود به صورت خــودكار از حســاب آنها كم يــا درصورت نداشــتن موجــودي به حســاب بدهي منظور مي شــد.

از ابتداي امســال اما افراد بايد قبــل از ورود به طرح، روز مــورد نظر خود را رزرو كننــد. اگر مالكان خودرو ها ايــن كار را انجام 
ندهند عوارض خودرو با بيشــترين حد آن محاســبه مي شــود. اين عوارض بيشــينه به ازاي هر روز 787.500ريال مستقل از 
 ســاعت تردد و نوع معاينه فني خودرو اســت. براي ورود به محدوده كنترل آلودگي هوا )زوج يا فرد ســابق( نياز به رزرو نيست.

صفحه3 را بخوانيد.

 همشهري در گفت وگو با فعاالن حوزه دارو، جزئيات فراخوان واردات واكسن كرونا
به شركت هاي خصوصي را بررسي كرد

 جناب دکتر سيد ابراهيم امينی 
نائب رئيس محترم شورای اسالمی شهر تهران

 درگذشــت اندوهبــار همســر گراميتــان ســركار خانــم 
 ســیده ناهید موســوی باعث تأســف و تاثر بســيار است. 
صبر و تحمل آن بانوی گرامی و همدلــی و همراهی جنابعالی و 
خانواده محترم در مبارزه با درد و رنج بيماری شايسته عنايت ويژه 

پروردگار است.
اين مصيبت را به جنابعالی و خانــواده محترمتان و همچنين به 
همه دوستداران و بستگان داغدار آن فقيد سعيد تسليت گفته و 
از پروردگار يكتا برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای بازماندگان 

صبر و اجر و سالمتی خواستاريم.
اعضای شورای اسالمی شهر تهران، ری و شمیرانات
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 پشت پرده کمبود 
و گرانی مرغ

جنجال به جاي 
جذابیت

قصاص براي 
خواننده رپ

رئيس هيأت مديره شركت صنعت 
طيور: نابساماني بازار مرغ نتيجه 
سياست هاي غلط گذشته است، 
شرايط توليد و قيمت مرغ تا 2ماه 

آينده متعادل مي شود

 برنامه هاي صدا و سيما 
در نوروز1400بيشتر با هدف 

موج سازي  در شبكه هاي اجتماعي 
ساخته شده بود

قضات دادگاه كيفري ،حميد.ص را 
گناهكار تشخيص دادند

سياســتگذاري هاي غلط، ناآشنايي 
برخي سياســتگذاران با فرايند توليد 
و بــازار و تعدد دســتگاه هاي متولي 
تنظيم بازار مرغ، علت اصلي كمبود و 
گراني اين محصول اســت. به گزارش 
همشــهري، با وجود برخي اقدامات 
براي تامين نهاده ها و افزايش نظارت بر 
فرايند توليد و بازاررساني مرغ، قيمت 
اين ماده پروتئيني در ايام قبل از نوروز 
نه تنها كاهــش نيافت بلكــه در موج 
چهارم شيوع كرونا، مصرف كنندگان 
را راهي صف هاي طوالني خريد كرد. 

صفحه5 را بخوانيد.

آيا جنجال در شــبكه هاي اجتماعي 
سياست تازه مديران صداوسيماست؟ 
ســال هاي پيش اين موقع سال و در 
پايان تعطيــالت، مركز پژوهش هاي 
صداوسيما با استناد به آمار برخاسته 
از نظرســنجي هاي ميداني موفقيت 
سريال هاي تلويزيوني نوروز را اعالم 

مي كرد. صفحه22را بخوانيد.

حميد.ص، خواننده رپ كه  اسفندماه 
ســال گذشــته به اتهام قتل همسر 
مادرش در دادگاه محاكمه شده بود، 
به قصاص محكوم شــد. صفحه21 را 
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بازگشت خشكسالي
  بارش هاي 2هفته نخست بهار امسال حدود 85درصد كمتر از ميانگين بلندمدت كشور بوده است

  سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمان، خراسان ها، سمنان، گلستان، فارس و كرمانشاه در صدر جدول خشكسالي قرار مي گيرند

ورود  به طرح ترافيک را »رزرو« کنيد

واکسن برای واردات پيدا نمی شود

صفحه4

صفحه12

يادداشت
ناصر نبي پور؛  رئيس اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران 

كمبود نهاده ها، تثبيت دستوري قيمت ها و نبود برنامه 
براي تامين كســري توليد و از سوي ديگر  فاصله قيمت 
مرغ و تخم مرغ از واحد توليدي تــا مراكز عرضه خرده 
فروشي موجب كمبود و گراني اين اقالم در بازار مصرف شد. نرخ جوجه يكروزه كه سال 
گذشته 500تومان بود اكنون به 2500تومان افزايش يافته است. تا زماني كه مسئوالن 
برخي دستگاه هاي نظارتي متولي تصميم گيري در مورد مرغ و تخم مرغ بدون اطالع از 
هزينه تمام شده توليد با تثبيت دستوري قيمت ها به توليد ضربه مي زنند نمي توان انتظار 
تثبيت يا كاهش قيمت ها را داشت. حتي راه اندازي ســامانه بازارگاه به تقليد از برخي 
كشورهاي خارجي بدون تامين نهاده موجب شده تا با وجود دريافت وجه از مرغداران، 
نهاده مورد نياز مرغداران در شب عيد تامين نشود. كاميون براي حمل كاال وجود نداشت 
و حتي شركت پشتيباني امور دام نيز 50درصد نهاده را به مرغداران تحويل داد. عالوه بر 
آن كيفيت پايين برخي اقالم ذرت و كنجاله سويا موجب ضرر و زيان مرغداران و ضربه به 
توليد شده است. برخي اقالم ذرت وارداتي حدود 8 ماه در برخي بنادر مانند انزلي حبس 
شده  و ذرت بي كيفيت در بازار عرضه شد. اكنون نيزفاصله قيمت تمام شده هر كيلوگرم 

مرغ و تخم مرغ درب واحدهاي مرغداري با نرخ فروش اين اقالم 
در بازار به مراتب بيشتر شده و درواقع مصرف كنندگان ايراني و 

توليد كنندگان اين اقالم تاوان سياستگذاري هاي نادرست يا شتابزده در حوزه تامين 
نهاده ها، توليد و بازاررساني اين اقالم را مي دهند.

 جاماندن سياستگذاري 
در بازار مرغ وتخم مرغ 

ادامه در 
صفحه4

نگاه
فن هونگدا؛ استاد دانشگاه مطالعات بين المللي شانگهاي

امضاي سند همكاري جامع 25ساله بين ايران و چين 
از سوي وزراي خارجه 2كشــور را بايد نتيجه طبيعي 
توســعه روابط ميان دوطرف دانست. ايران و چين در 
طول تاريخ، هــر دو قدرت هايي بانفوذ جهاني بوده اند، امــا هرگز دچار درگيري با 
يكديگر نشده اند. در 100سال گذشــته چين از معدود قدرت هاي جهاني بوده كه 
ايران را مورد هجوم قرار نداده است. پس از آنكه 2كشور به طور رسمي در سال1971 
روابط ديپلماتيك برقرار كردند، پكن و تهران روابط دوستانه خود را تا به امروز حفظ 

كرده اند؛ حتي زماني كه ايران تحت تحريم هاي بين المللي بود.
پس از ورود به دهه1990 چين بيش از پيش به دوستي با ايران احتياج پيدا كرد. 
با توسعه سريع جامعه و اقتصاد چين، تقاضاي چين براي نفت و ساير منابع انرژي 
خارجي افزايش يافت؛ بنابراين قدرت نفتي ايران توجه بســياري از سياستگذاران 
چيني را به خود جلب كرد. چين كه به سرعت در حال توسعه بود، پس از ورود به قرن 
بيست و يكم با چالش هاي زيادي روبه رو شد و براي توسعه بهتر، طرح »يك كمربند، 
يك جاده« را پيشنهاد داد. صرف نظر از موقعيت جغرافيايي يا نفوذ ملي، ايران يكي 

از كشورهاي مهم همكاري در اين طرح است.
در طول 40سال گذشــته، رابطه ايران با قدرت هاي غربي و 

قدرت هاي منطقه اي مانند عربستان سعودي و اســرائيل، رابطه اي پرتنش بوده و 
تحريم هاي بين المللي طوالني مدت بر توسعه ايران تأثير جدي گذاشته است.

 چرا چين و ايران
به يكديگر احتياج دارند؟

ادامه در 
صفحه23
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 عبور از تعطيالت نيمه اول 
فروردين 1400نيز نتوانسته گزارش

گرهي از رخــوت و فضاي 
سنگين انتخاباتي 2ماه بعد كشور باز كند. 
داوطلبان انتخابات رياست جمهوري متاثر 
از فضاي عمومي كم تحرك عمل مي كنند 
و همچنــان ترجيــح مي دهند شــعله 
فعاليت هاي انتخاباتي خود را در پايين ترين 
حد ممكن نگه دارند. 37روز تا زمان ثبت نام 
كانديداهاي ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري باقي مانــده اســت. 
)21ارديبهشــت ماه ثبت نام كانديداهاي 
رياست جمهوري آغاز مي شود(  به رغم زمان 
كمي كه باقي مانده است اما اصالح طلب و 
اصولگرا هر دو تابع اين شرايط عمل كرده اند 
و حتي نتوانســته اند به نام هــاي نهايي از 
نامزدها با برنامه هاي قابل ارائه از سوي آنها 
دست يابند. به نظر مي رسد تأكيد و اصرار 
2جريان بر رسيدن به اجماع بر سر گزينه 
نهايي و سپس معرفي رسمي آن به عنوان 
كانديــداي انتخاباتي شــان عامل اصلي 
بالتكليفي انتخابات 2جريان اصلي سياسي 
كشور اســت. اين در حالي اســت كه در 
انتخابات هاي گذشــته مثل ادوار يازدهم، 
نهــم و هفتم كه رقابت بر ســر كرســي 
رياست جمهوري منوط به حضور دوره دوم 
روساي جمهور نبود، بعد از ورود چهره هاي 
مختلــف به عرصــه رقابت هــا در نهايت 
جريان ها ســازوكار رســيدن به اجماع و 
ائتالف را در پيــش مي گرفتند. به همين 
دليل به نظر مي رســد انتخابات 1400و 
تأكيد و اصرار جريان ها براي معرفي نامزدي 
واحد و مورد اجماع بحثي است كه سبب 
بــروز بالتكليفــي بي ســابقه و تعــدد و 
صف آرايي نامزدهاي مشتاق پاستور در هر 

دو جريان شده است.

دوراهي ائتالف با اعتداليون يا معرفي 
چهره  اصالح طلب

 در ايــن فضــا و براســاس پيگيري هاي 
خبرنــگار همشــهري، اصالح طلبــان با 
عقب نشــيني از راهبرد انتخاباتي 4سال 
اخير خود براي معرفي يــك نامزد صرفا 
اصالح طلــب، ايــن بــار نيــز روي همه 
گزينه هــاي قابل ائتالف فكــر مي كنند. 
علي الريجانــي در ســازوكار انتخاباتي 
آنان شــانس باالتري در مقايســه با ديگر 
گزينه ها پيدا كرده اســت. آنهــا بار ديگر 
وراي مانيفست هاي اصالح طلبانه، رويكرد 
عملگرايانه و واقع گرايانه در صحنه انتخابات 
گرفته اند. بهزاد نبوي، منتقد جدي فهرست 
ندادن جبهه اصالح طلبان براي انتخابات 
مجلس يازدهم، رئيس همين تشكيالت 

شــده اســت و تكرار ســناريوي ســابق 
بعيدترين حالت ممكن بــراي انتخابات 
رياست جمهوري 28خرداد به نظر مي رسد. 
اتحاد ملت، كارگزاران سازندگي و اعتماد 
ملي، احــزاب اصلي با بيشــترين ضريب 
نفوذ در تصميمات اصالح طلبان، هنوز به 
گزينه هاي مشتركي در انتخابات پيش رو 

نرسيده اند.
كارگزاراني ها هماننــد انتخابات مجلس 
در اســفندماه98فعال ترين حــزب اين 
مجموعه بوده اند و طي ماه هاي اخير اسامي 
نامزدهــاي متعددي را مطــرح كرده اند. 
آنها تنها حــزب اصالح طلبي بودند كه در 
انتخابات قبلي با حمايــت حزب اعتدال 
و توسعه، يك فهرست انتخاباتي 30نفره 
براي تهران در مجلس دادند؛ هرچند اجماع 
حداكثري به دست نياوردند و ميدان را به 
اصولگرايان واگذار كردند. اعضاي شوراي 
مركزي كارگزاران براي نامزدي محســن 
هاشمي رفسنجاني)رئيس شوراي مركزي( 
و اســحاق جهانگيري)عضو سابق شوراي 
مركزي اين حزب( به تفاهم رســيده اند و 
خارج از حزب، محمدجــواد ظريف)وزير 
امور خارجه(، بيــژن زنگنه)وزير نفت( و 
مسعود پزشــكيان)وزير بهداشت دولت 
اصالحــات( را نيز بــراي نامــزدي تأييد 
كرده اند. معيارهــاي اعتدالي تر اين حزب 
بــراي برگزيــدن نامزدهــاي انتخابات 
رياست جمهوري حيرت زدگي از طرح نام 
علي الريجاني را نيز به همراه داشته است. 
كارگزاراني ها روابــط نزديكي با الريجاني 
به ويژه در دوره رياســت او بر مجلس دهم 
برقرار كردنــد. محمــد عطريانفر، عضو 
شوراي مركزي اين حزب با اشاره به بررسي 
صالحيت نامزدها در شوراي نگهبان گفته 
بود »اگــر اصالح طلبــان از معرفي نامزد 
ذاتي خود محروم شوند ممكن است كسي 
كه از نظر مواضع به ما نزديك تر باشــد را 

حمايت كنيــم؛ علي الريجانــي ازجمله 
چهره هايي است كه مي توان درباره او بحث 
كرد و تصميم گرفت.« حزب اعتماد ملي 
در رده  دوم معرفــي نامزدهاي انتخابات 
رياســت جمهوري جبهــه اصالح طلبان 
قرار دارد. در ميــان گزينه هاي آنان چهره 
غيرحزبي ديده نمي شود و اسامي محدود به 
محمدعلي افشاني )شهردار سابق تهران(، 
ابراهيم اميني و محمدجواد حق شــناس 
)2عضو فعلي شوراي شــهر تهران( است. 
البته اســماعيل گرامي مقدم، سخنگوي 
حزب اعتماد يك تبصره به طرح اين اسامي 
زده و گفتــه »درصورتي كه سيدحســن 
خميني وارد صحنه انتخابات شود، حتماً 
اصالح طلبان از حضور ايشــان اســتقبال 
خواهند كرد و اصالح طلبان روي ايشــان 
اجماع خواهند داشــت.« هرچند ســاير 
گروه هاي اصالح طلبي موضع جدي درباره 
نامزدي سيدحســن خميني نداشته اند. 
پرچمداري حزب اتحــاد ملت در پرهيز از 
ارائه هرگونه فهرست انتخاباتي در انتخابات 
مجلس يازدهم، انفعال انتخاباتي آنان براي 
رقابت هاي1400را نيز به دنبال داشته است. 
برخي گزينه هاي انتخاباتي مدنظر آنان از 
ابتدا با واقعيت هاي ادوار رياست جمهوري 
جور درنمي آمــد و طرح برخي اســامي 
همچون محمدرضا خاتمي، خيلي زود به 
بايگاني سپرده شد. محمدرضا ظفرقندي، 
رئيس سازمان نظام پزشــكي و دبيركل 
انجمن اسالمي جامعه پزشكي ايران گزينه 
جدي ديگر آنان براي رقابت هاي خرداد نيز 
تاكنون پيشــنهاد نامزدي را قبول نكرده 

است.

كدام چهره ها تمايل دارند؟
از فهرســت حدودا 10نفــره نامزدهاي 
قابل طــرح 3حزب اصالح طلــب تاكنون 
تنها محسن هاشمي رفســنجاني و علي 

الريجاني در رايزني هاي صــورت گرفته 
موافقــت اوليه براي حضــور در انتخابات 
داشته اند. بيژن زنگنه، اسحاق جهانگيري، 
محمدرضا ظفرقندي و سيدحسن خميني 
براي اعالم حضور مخالفت كرده اند. اين در 
حالي است كه براساس آخرين گزارش ها 
از فعاليــت انتخاباتــي اصالح طلبان در 
اسفندماه گذشته، اســحاق جهانگيري و 
محمدجواد ظريف به عنــوان گزينه هاي 
نهايي آنان مطرح شــده بود. با اين وصف 
استراتژي انتخاباتي اصالح طلبان در اين 
دوره بيشتر از آنكه معطوف به دست خط 
تأييد حضور يا ردصالحيت فقهاي شوراي 
نگهبان باشــد، در انتظار هرگونه تصميم 
انتخاباتي معدود چهره هــاي باقي مانده 
اين جريان براي ثبت نام در انتخابات است. 
اصالح طلبان چاره اي براي پيشبرد راهبرد  
انتخاباتي خود در قالــب 2برنامه الف و ب 
نداشته اند تا درصورتي كه برنامه نخست 
آنها با حضور نامزدهاي حداكثري محقق 
نشــد از نامزدهاي مرحله بعد دســت به 
انتخاب بزنند. گزينه هــاي باقي مانده نيز 
بيش از آنكه متكي به پشــتيباني و جلب 
حمايت حداكثري احــزاب اصالح طلب 
باشــند، در انتظــار كوچك ترين واكنش 
مثبت جامعه مبني بر تغيير تصميم به نفع 
مشاركت در انتخابات هستند. آنها مي دانند 
در مشــاركت پايين اصالح طلبان شانس 
زيادي براي پيروزي ندارند. زمستان سال 
قبل نخستين نشانه هاي كاهش مشاركت 
در نظرسنجي هاي رســمي و غيررسمي 
آشكار شدند و هرگونه اميد به تغيير شرايط 
موكول به طليعه1400شده بود. اين شرايط 

همچنان تغييري نكرده است.

اصولگرايان مطمئن از پيروزي
روي ديگر اين ســكه، آرامــش انتخاباتي 
حاكم بر اردوگاه اصولگرايان است. جوالن 

انتخاباتي اصالح طلبان در 2انتخابات قبلي 
آنها را هم وادار به دميدن بر تنور انتخابات 
كرده بود. شــرايط انتخاباتي اين دوره بر 
آنان سنگيني نمي كند و آسوده از ميدان 
بي رقيب، ســازوكار انتخاباتي خود را جلو 
مي برند. آنها 4سال قبل تا نيمه فروردين 
5نامزد نهايي خود را هم شــناخته بودند؛ 
در جريان يك مجمع عمومي حدودا 3هزار 
نفــره به ترتيب ابراهيم رئيســي، عليرضا 
زاكاني، مهرداد بذرپاش، محمدباقر قاليباف 
و پرويز فتاح به عنــوان نامزدهاي اصولگرا 

معرفي شده بودند. 
از آن جمع 5نفــره براي ايــن دوره تنها 
ابراهيــم رئيســي و محمدباقــر قاليباف 
به عنوان چهره هاي محتمل نامزدي باقي 
مانده اند، هرچند تالش هــاي انتخاباتي 
چهره هايي همچون محسن رضايي، دبير 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام و رستم 
قاسمي، وزير نفت دولت احمدي نژاد هم در 
حاشيه اين رقابت به چشم مي آيد. مجمع 
عمومي اصولگرايــان در رقابت دور قبلي 
هرگونه تصميم نهايي براي برگزيدن نامزد 
نهايي از جمع 5نفره را به شوراي مركزي 
جبهــه مردمي نيروهــاي انقالب موكول 
كرده بود و در اين دوره كار حتي به تشكيل 
مجمع عمومــي و نظرخواهي از جمعيت 
هواداران نيروهاي انقالب در شــهر آفتاب 

نيز نرسيده است.
تكليف كار يكسره است. تصميم انتخاباتي 
آنان پشــت پرده و به صورت شــورايي از 
2مجراي شوراي ائتالف به رياست غالمعلي 
حدادعادل و شــوراي وحدت به محوريت 
جامعــه روحانيت مبارز دنبال مي شــود. 
شوراي وحدت پيشاپيش از اعالم نامزدي 
احتمالي ابراهيم رئيســي حمايت كرده 
است و شوراي ائتالف نيز قبل از انتخابات 
رياســت جمهوري فهرســت انتخاباتي 
شوراهاي شــهر تهران به رياست مهدي 
چمران را نهايي كرده است. آنها با گروه هاي 
معروف به نواصولگرايي ذيل چتر حمايتي 
محمدباقر قاليبــاف فعاليت مي كنند. اگر 
رئيســي به تقاضاها براي نامزديش پاسخ 
مثبت دهد، همچنان پــس از رقابت هاي 
انتخابات رياست جمهوري 1376تنها نامزد 
اصولگرايي خواهد بود كه مي تواند ائتالف 
حداكثري تشكيالت اصولگرايان را پشت 
سر خود تجميع كند. علي اكبر ناطق نوري 
در رقابت هاي سال76يك بار اين اتفاق را 
رقم زده بود و در مقابل سيدمحمد خاتمي 
شكست خورد. طيف كثيري از اصولگرايان 
مشــاركت در انتخابات خرداد امســال را 
منوط به حضور رئيسي كرده اند و بايد ديد 
در روزهاي آينده آيا رئيسي پس از حدود 
ربع قرن آرزوي اصولگرايــان براي  روي 
كار آمدن يك دولــت حداكثري را محقق 

مي كند؟

صف طوالني نامزدهاي 1400حصول اجماع را براي دو جريان دشوارتر از گذشته كرده است

تا انتخابات

  سعيد محمد، منفک شده
ســردار يداهلل جواني، معاون سياســي سپاه 
پاســداران با بيان اينكه ســپاه به جد با ورود 
پاسداران به عرصه انتخابات بدون طي مراحل 
قانوني مخالف است، گفت: منفك كردن سعيد 
محمد از مسئوليت فرماندهي قرارگاه سازندگي 
خاتم به دليل همين تخلــف و رعايت نكردن 
مقررات از سوي ايشان بوده است. ساعتي بعد 
از انتشار اين مصاحبه، دفتر سعيد محمد در 
اطالعيه اي اعالم كرد كه آقاي جواني مسئوليت 
سخنگويي سپاه پاسداران انقالب اسالمي را 
ندارند و تحليل شخصي خود را به عنوان يك 

شخصيت حقيقي عنوان كرده است./ فارس

  نظرخواهي جبهه اصالحات از احزاب 
براي معرفي كانديداهاي شوراها

محمود صادقــي، دبيركل انجمن اســالمي 
مدرسين دانشــگاه ها گفت: دبيرخانه جبهه 
اصالحات از احزاب اصالح طلب خواسته است 
تا 10 كانديداي خود براي انتخابات شوراها را 

به اين جبهه اعالم كند./ ايسنا

  بررســي صالحيــت داوطلبان 
انتخابات شوراها در هيأت هاي اجرايي

 احمد نــادري، رئيس هيأت عالــي نظارت بر 
انتخابات شوراهاي اســالمي شهر و روستاي 
اســتان تهــران گفــت كــه بررســي اوليه 
صالحيت داوطلبــان انتخابات شــوراها در 
شهرستان هاي اســتان تهران در هيأت هاي 
اجرايي از 7 فروردين آغــاز و تا 21 فروردين 
ادامه خواهد داشــت. در اين مرحله استعالم 
از مراجع چهارگانه يا همان بررســي مدارك 
صــورت مي گيرد و ناظــران مــا در برخي از 
شهرســتان ها حضور دارند، اما تا قبل از اتمام 
بررسي صالحيت در هيأت هاي اجرايي حق 
رأي ندارنــد. بعد از اتمام بررســي صالحيت 
در هيأت هاي اجرايي، بررســي صالحيت در 
هيأت هاي نظارت شروع مي شود و بعد از آن 
نوبت به رســيدگي صالحيت در هيأت عالي 

نظارت مي رسد./ ايسنا

  آغاز ثبت نام شــوراهای روستا در 
استان تهران 

شكراهلل حســن بيگی،  رئيس ستاد انتخابات 
استان تهران، با اشــاره به اطالعيه شماره 13 
ستاد انتخابات كشور گفت: ثبت نام از داوطلبان 
عضويت در انتخابات ششمين دوره شوراهای 
اسالمی روستا و تيره های عشايری از ساعت 
8 صبح دوشــنبه مورخ 16 فروردين 1400 
آغاز و تا ساعت 18:00 يكشنبه 22 فروردين 
ماه به مــدت 7 روز ادامه خواهــد يافت . وی 
در خصــوص روش های ثبت نــام داوطلبان 
انتخابات شوراهای روستا عنوان كرد: داوطلبان 
می توانند از طريق اپليكيشن موبايلی )دانلود 
 برنامه ثبت نام از پورتال وزارت كشور به آدرس

 entekhabat.moi.ir و دريافــت پيامــك 
مبنی بر ثبت نام قطعی داوطلب از سرشــماره 
)v.Keshvar( در انتخابات ثبت نام كنند.(/ ايرنا

تعدد كانديداها؛ بالتكليفي جريان هاي سياسي
محسن تواليی

خبر نگار

ديپلماسی

نكته روز

بار ديگر همه نگاه ها به پايتخت اتريش دوخته شــده. پالس هاي 
مثبت براي احياي برجام از نشســت آنالين كميسيون مشترك 
برجام شروع شــد و دو روز ديگر هم طرف هاي برجام در وين دور 
يك ميز، مذاكره را از سر مي گيرند؛ همان جايي كه سال94 توافق 
هسته اي امضا شــد. حاال علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي 
اتمي مذاكرات كميسيون مشــترك را »نويدبخش« دانسته و از 
پايان بحث به تعبير او »اول تو، اول تو« خبر داده اســت. به گفته 
صالحي در نشست روز جمعه كميسيون مشترك برجام؛ »ظاهرا 
بن بست اوليه شكسته شده و نويدبخش است. وقتي وارد مرحله 
فني مي شويم، يعني مسئله دارد به گونه اي مديريت مي شود كه 
آن بحث »اول تــو، اول تو« دور زده مي شــود.« اروپايي ها هم به 
تكاپو افتادند و وزيرخارجه فرانسه صبح ديروز با ظريف گفت وگو 
كرده اســت. طبق اطالعيه وزارت خارجه فرانســه، ژان لودريان 
اعالم كرد: »از ايران خواســتم در مذاكراتي كه انجام خواهد شد، 
عملكردي سازنده داشته باشد. آنها بايد در چند هفته آتي امكان 
مشخص كردن اقدامات ضروري براي بازگشت كامل به پايبندي 

به توافق هسته اي را ايجاد كنند.«
در سوي ديگر سخنگوي كاخ سفيد هم اعالم كرده: »كاخ سفيد 
مذاكرات غيرمستقيم با ايران را در وين به شكل بالقوه اي سازنده 
مي داند.« جن ســاكي اضافه كرد: »كاخ سفيد درباره ديپلماسي 
كامال شفاف اســت و هم اكنون نيز انتظار ندارد كه گفت وگوهاي 
مستقيم  ]با ايران[ انجام شود.« البته اين در حالي است كه معاون 
وزيرخارجه ايران پيش تر تأكيد كرد كــه ايران هيچ مذاكره اي با 
آمريكا چه مستقيم و چه غيرمستقيم ندارد و فقط با اعضاي برجام 

مذاكره و گفت وگو مي كند.

لغو يكباره يا قدم به قدم؟
گفته هاي عراقچي در حالي مطرح شده كه روزنامه »وال استريت 
ژورنال« در گزارشي خبر داده است مقام هاي ارشد آمريكايي هم 
در مذاكرات وين حضور خواهند داشت. البته بر اساس گزارش اين 
روزنامه، قرار است كه اروپايي ها با ايران و آمريكا به صورت جداگانه 
مذاكره و توافق كنند. همچنين اين روزنامه به نقل از مقامات آگاه 
مدعي شد كه واشــنگتن و تهران در هفته هاي گذشته از طريق 
ميانجي هاي اروپايي پيشنهادهايي را درباره گام هاي اوليه اي كه 
هر طرف مي تواند بردارد، تبادل كرده اند. اين در حالي اســت كه 
تاكنون هيچ يك از مقام هاي رســمي درباره جزئيات توافق هاي 
احتمالي صحبت نكرده اند. البته رئيس سازمان انرژي اتمي گفته 
كه اجراي دوباره تعهدات هسته اي ايران زمان بر است و حداقل »دو 
سه ماه زمان« نياز دارد. به گفته صالحي به اين ترتيب ايران مي تواند 
در شروع كار، برخي اقدامات را متوقف كند، سانتريفيوژهاي جديد 
را نصب نكند، درباره درصد غني ســازي توافــق كند و بالفاصله 
غني ســازي 20درصد را متوقف كند. وزارت خارجه اما برخالف 
گفته هاي صالحي بر موضع ابتدايي خــود يعني لغو يكباره همه 
تحريم ها تأكيد كرده است. سخنگوي وزارت خارجه در گفت وگو 
با شبكه »پرس  تي وي« موافقت ايران با هرگونه لغو »قدم به قدم« 
تحريم ها از ســوي آمريكا را رد كرده است. ســعيد خطيب زاده 
تأكيد كرد: »همانطور كه بارها گفته شــده اســت، هيچ برنامه 
قدم به قدمي مدنظر نيست.« در آســتانه نشست وين در ادبيات 
مقام هاي آمريكايي نيز تغييراتي به وجود آمده اســت. به گزارش 
»ايسنا« نماينده ويژه دولت آمريكا در امور ايران گفت كه »اياالت 
متحده نيز مي داند كه بايد به پايبندي بازگردد كه آن، برداشتن 
تحريم هايي است كه با توافقي كه با ايران و ساير كشورهاي حاضر 
در آن به دست آمد، ناسازگار است.« در چنين شرايطي همه نگاه ها 

بار ديگر به مذاكرات اعضاي توافق هسته اي در وين است.

تنور انتخابات مجازي گرم می شود؟

 برخي مي گويند كالب هوس به دليل پاندمي كرونا، همه گير شــده و 
عده اي حضور مقامات را علت محبوب شدنش مي دانند. هرچه هست 
اين پلتفرم در تعطيالت نوروز با استقبال زياد مخاطبان ايراني همراه 
شــده اســت. تا جايي كه وقتي پاي وزيرخارجه به يكي از اتاق هاي 
گفت وگو باز شد 8 هزار نفر پاي صحبت هاي ظريف نشستند تا ركورد 
اتاق هاي فارسي زبان اين شبكه اجتماعي زده شود. همين ركوردشكني 
و محبوبيت روز افزون كالب هاوس هم باعث شــده تا برخي از امكان 
بالقوه اين شــبكه اجتماعي براي افزايش مشــاركت در سيزدهمين 
انتخابات رياست جمهوري صحبت كنند. انتخاباتي كه به گفته فعاالن 
و تحليلگران سياسي مي تواند سرنوشتي شبيه مجلس يازدهم داشته 
باشد كه كمترين ميزان مشاركت پس از انقالب را به خود اختصاص داد. 
حاال حدود يك سال از اين انتخابات گذشته اما 2 جناح اصلي سياسي 
كشور همچنان با بحران ترغيب سرمايه اجتماعي روبه رو هستند. حال 
سؤال اينجاست كه كالب هاوس چطور مي تواند فضاي سرد سياسي 
ايران را دستخوش تغيير كند؟  اســاس كالب هاوس بر گفت وگوهاي 
صوتي است و به نظر مي رسد حضور مسئوالن مهم ترين عامل ترغيب 
مخاطبان به مشاركت و بحث درباره مهم ترين مسائل روز كشور است. در 
بستر كالب هاوس مردم به گفت وگوي بي واسطه با مقامات مي پردازند 
و البته پاسخ آنها را هم بي واسطه و بدون هيچ خللي مي شنوند. آن هم 
در شــرايطي كه از امكان گفت وگوي آزاد با مسئوالن در صداوسيما و 
ديگر رسانه هاي رسمي وجود ندارد. چنين فضايي هم براي مخاطبان 
فارسي زبان كالب هاوس جذاب است و هم بازتاب زيادي در افكار عمومي 
دارد. از سوي ديگر اين شبكه در ايران فيلتر نيست و مخاطبان از آزادي 
بيان قابل توجهي در آن برخوردار هستند. البته اين مديران اتاق ها هستند 
كه اجازه صحبت به افراد را مي دهند اما هر عضو نيز امكان درخواست 
براي سخن گفتن و درنتيجه مشاركت در بحث  دارد. بحث فيلترينگ 
كالب هاوس نيز همزمان با باالرفتن محبوبيت آن مطرح شــده است. 
وزيرارتباطات هم گفته كه »بعيد مي دانم برنامه اي براي فيلتر شبكه 
اجتماعي كالب هاوس وجود داشته باشد« اين درحالي است كه فيلتر 
تمام شبكه هاي اجتماعي محبوب غير از اينستاگرام باعث شده كه اين 
گمانه همچنان مطرح باشد. به هر روی به نظر مي رسد استقبال ايراني ها 
در آينده نزديك پاي بسياري از مسئوالن و مقامات را به كالب هاوس باز 
مي كند. هرچند بر سر ميزان تأثير كالب هاوس در انتخابات اختالف نظر 
وجود دارد اما تقريبا همه فعاالن رسانه اي و سياسي در تأثيرگذاري آن 
متفق القول هستند. آن هم در شرايطي كه به دليل شيوع كرونا حتي 

ممكن است ميتينگ هاي انتخاباتي نيز وارد فضاي كالب هاوس شود.

توافق دوباره در وين؟
پالس های مثبت بين ايران و طرف هاي برجام ادامه دارد

  نخست وزير كره جنوبي به تهران مي آيد
يك شبكه كره اي گزارش داد كه نخست وزير اين كشور در آينده نزديك عازم تهران خواهد 
شد تا درباره موضوع آزادسازي نفتكش توقيف شده كره اي با مقامات ايراني رايزني كند.  قرار 
است اين سفر در راستاي حل و فصل موضوع آزادسازي نفتكش توقيف شده كره جنوبي در 

ايران باشد./ ايسنا

  ورود مجلس به نشست وين 
ابوالفضل عمويي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از برگزاري نشست 
فوق العاده كميسيون متبوعش با محوريت بررسي نشست مشترك كميسيون برجام خبر داد و 
گفت: اين نشست صبح امروز )يكشنبه( و پيش از برگزاري نشست علني مجلس با حضور اعضاي 
كميسيون و برخي مقامات وزارت خارجه برگزار خواهد شد. همچنين قرار است نمايندگان در 

جلسه اي غيرعلني با ظريف، وزير امور خارجه اين موضوع را بررسي كنند/ همشهري 

اولويت چهارگانه دولت براي 120روز پاياني
رئيس جمهور رفع تحريم ها، پرداختن به معيشت، اقتصاد و مقابله با كرونا را اصول چهارگانه دولتش اعالم كرد

دولت حسن روحاني 4ماه مانده به پايان دوره 
فعاليت خود تا نيمه مردادماه و روز تنفيذ حكم دولت

رئيس جمهور بعدي همچنان موانع جدي سر 
راه تحقق شعارهاي خود دارد. نه تنها فاصله زيادي تا عملي 
شــدن وعده هاي اين دولت باقي مانده بلكه هنوز از جبران 
2شــرايط اضطراري و خارج از محدوده انتظار بازگشــت 
فشارهاي تحريمي آمريكا و شيوع بيماري كرونا نيز جا مانده 
است.  او در جلسه ديروز ستاد ملي مقابله با كرونا به بازخواني 
واقع بينانه تر و تعديل شــده تري از مهم ترين كارهاي روي 
زمين مانده و البته قابل اصــالح دولت تا پايان دوره فعاليت 
خود پرداخت و گفت: »در اين 4ماه 4هدف داريم و آنها را با 
همه قدرت دنبال مي كنيم؛ مقابله با اين ويروس، مســئله 
تحريم اقتصادي كه بايد اين تحريم را بشــكنيم، مســئله 
معيشــت مردم و تكميل و پايــان يافتــن طرح هاي مهم 
اقتصادي اي كه پيش رو داريم و بايــد در اين 4ماه تكميل و 
افتتاح كنيم و تحويل بدهيم. اين 4اصل براي ما 4اصل مهم 
است كه ان شاءاهلل تا آخر 4ماه اين موارد را دنبال مي كنيم.« 
صحبت هاي روحاني ويرايش دومي از مهم ترين وعده هاي 
انتخاباتي او در جريان رقابت هاي ســال96 نيز محســوب 

مي شدند. 
به گزارش همشهري، مهم ترين و شاخص ترين وعده حسن 
روحاني در جريان رقابت هاي انتخابات رياســت جمهوري 
سال96 لغو باقي مانده تحريم ها بود تا غيراز مسائل هسته اي 
شر همه فشــارهاي تحريمي آمريكا طي دوره انقالب نيز از 
سر كشور رفع شــود؛ در عمل برخالف اراده، ارزيابي و وعده 
دولت، كاخ ســفيد ورق را برگردانــد؛ تحريم هاي يكجانبه 
اياالت متحده يك بار ديگر بازگشتند و به اذعان خود مقامات 
دولتي بي سابقه ترين تحريم هاي تاريخ انقالب رقم خوردند. 
بزرگ ترين نبرد دولت تدبيرواميد در كمتر از 120روز پاياني 
فعاليت آن هماوردي سنگينش با آمريكا در صحنه بين الملل 
براي لغو تحريم هاســت؛ روحاني طي 3سال گذشته جواب 
منتقدان را با ارجاع به دوره رياســت جمهوري فرد عجيب و 
غريبي همچون دونالد ترامپ در كاخ سفيد داده و گفته بود 
وعده لغو تحريم ها را داديم ولي پيش بيني دونالد ترامپ را 
نمي كرديم. در عين حال شعارهاي انتخاباتي بي قيد و شرط 
روحاني براي لغو تحريم ها يك بار ديگر دولت را مجاب به اقناع 

سرمايه اجتماعي خود با وعده تحويل دولت بدون تحريم به 
رئيس جمهور آينده كرد.

شعار كالن و اساسي بعدي دولت تدبيرواميد رفع فقر مطلق 
در كشور بود. تحقق اين شعار زير سايه سنگين تحريم هاي 
بي سابقه آمريكا و به محاق رفتن برجام با صف تهيه كاالهاي 
اساســي هفته هاي اخير كشــور مثل صف مرغ به چالش 
اساسي كشيده شده است. تداوم رشد اقتصادي و نگه داشتن 
تورم در محدوده تك رقمي زيرمجموعه اين شعار محسوب 
مي شدند و قرار بود شكاف معيشتي زندگي مردم را از طريق 
افزايش درآمدها و ثابت نگه داشتن قيمت ها جبران كند. رشد 
اقتصادي 3سال اخير كشور با اســتناد به داده هاي صندوق 
بين المللي پول منفي شــد و افزايش سرسام آور هزينه هاي 
زندگي مردم ركورد نرخ تورم را نيز به نــام اين دولت ثبت 
كرد. جوانگرايي و اســتفاده از زنان در تخصيص پست هاي 
مديريتي شــعار ملموس و قابل اســتناد ديگر دولت براي 
ارزيابي عملكرد آن در پايان دوره آن است. به طور مشخص 
قرار بود 30درصد پست هاي مديريتي ارشد به جوانان و زنان 

اختصاص داده شود.
اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در حاشــيه 
نخســتين جلســه هيأت دولت در مردادماه سال96 پاسخ 
برخي انتقادها نســبت به سن كابينه پيشــنهادي دولت 

دوازدهم و وضعيت حضــور زنان در اين كابينــه را اينطور 
داده بود كه »هم اكنون 3عضو كابينه خانم هستند وبا توجه 
به اينكه براســاس قانون حدود هزار مدير اعم از استانداران 
و معاونان وزرا جزو مقامات كشــور محســوب مي شوند به 
زنان اطمينان مي دهم كه دولت دوازدهم به حضور آنها در 
جمع مقامات كشور مصمم است.« در ارزيابي اين بخش از 
كارنامه عملكردي دولت يك نفر از اعضاي كابينه كم شــد 
و زنان ديگري نتواستند به پســت هاي وزارت، استانداري و 
فرمانداري راه پيدا كنند. البته براســاس آخرين توضيحات 
معصومه ابتكار، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده 
حدود 96 زن در ســطح معاونان وزير توانسته اند به مناصب 

باالي مديريتي راه پيدا كنند.
طرح كارورزي و اشتغال جوانان چهارمين شعار كمي و قابل 
ارزيابي دولت بود كه در جريان رقابت هاي ســال96 از زبان 
رئيس جمهور اعالم شد. براساس اين برنامه قرار بود جواناني 
كه فارغ التحصيل هستند و مهارت كافي ندارند، ابتدا به مدت 
4ماه آموزش ببينند و يك سوم دستمزد اشتغال به آنها داده 
شــود، تا زماني كه در كارگاهي كه كارفرما مايل باشد به كار 
گرفته شوند. اين طرح در مجموعه مشغوليت هاي دولت عقيم 
ماند و قابليت اجرايي پيدا نكرد. يك جمع بندي اصالح شده 
از وعده ها و موانع تحقق آنها در صحبت هاي اخير اســحاق 
جهانگيري ديده شد كه »بايد بتوانيم طوري دولت را تحويل 
دهيم كه هم مردم را واكسينه كرده باشيم؛ هم تحريم ها رفع 
شده باشــد.« اين 2اقدام مي توانند تأثير بزرگي در قضاوت 

نهايي نسبت به عملكرد دولت تدبيرواميد باشد.

برگزاري مراسم مذهبي در مناطق 
نارنجي و قرمز ممنوع است

روحاني در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به 
شيوه مقابله با كرونا در  ماه مبارك رمضان، گفت: 
در مناطقي كه آبي و زرد است مراسم مذهبي با 
اجراي دقيق همه پروتكل هاي بهداشتي آزاد 
است و مناطقي كه نارنجي و قرمز است، ممنوع 
است. البته براي شــب هاي قدر هنوز فرصت 
هست و ممكن است تصميم خاص براي شب هاي 
قدر بگيريم اما فعال مراكز عبادي به اين صورتي 
كه اعالم شــد، خواهد بود. اميدواريم روزهاي 

آينده روزهاي سختي پيش روي مردم نباشد.

ث
مك
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 سال1400 تحويل و از ديروز كار دستگاه ها و نهادها 
و سازمان هاي دولتي و خصوصي رسما شروع شده گزارش

است و كاركنان در محل كارشــان حاضر شده اند. 
هرچند روز گذشته خبري از ترافيك شديد در معابر و محورهاي 
بزرگراهي تهران نبود اما ناوگان حمل ونقل عمومي روز شــلوغي 
داشت و انتشار عكسي از ازدحام مسافران در چند ايستگاه مترو، 
به خصوص ايســتگاه هاي صادقيه، دروازه دوالب و امام خميني يا 
شــلوغي داخل واگن ها با بازتاب هاي متعددي در شــبكه هاي 

اجتماعي همراه شد.
اين ازدحام در حالي اســت كه هنوز عده ای از شهروندان در سفر 
هستند و قطعا با بازگشت آنها به شهر تهران، شلوغي ايستگاه ها 
و ناوگان حمل ونقل عمومي به مراتب بيشــتر مي شود. در شرايط 
كنوني كه كرونا جهــش يافته و پيك چهارم فرا رســيده، تعداد 
مبتاليان از مرز 10هزار نفر گذشته  و آمار فوتي هاي روزانه بار ديگر 
سه رقمي شده، توجه به ناوگان حمل ونقل عمومي در كالنشهرها 
به ويژه در تهران 10ميليون نفري كــه روزانه حدود يك ميليون 
مســافر از مترو و بيش از يك ميليون و 500هــزار نفر از اتوبوس 
استفاده مي كنند، الزم و ضروري است. با شــيوع كرونا توسعه و 
بهبود وضعيت ناوگان حمل ونقل عمومي از مطالبات مردم و اولويت 
شهرداران كالنشهرها بوده است اما مديران شهري باتوجه به اينكه 
كرونا هزينه هاي زيــادي به آنها تحميل كــرده ديگر نمي توانند 
منابع مالي اين بخش را به تنهايي تأمين كنند. ناوگان حمل ونقل 
عمومي يك موضوع حاكميتي اســت و در تمــام دنيا دولت ها از 
آنها حمايت مي كنند و بخش قابل توجهي از بودجه را به توسعه و 
تجهيز ناوگان عمومي اختصاص مي دهند. اين در حالي است كه 
سال هاست حمل ونقل عمومي كالنشهرهاي كشور به ويژه تهران 

از حمايت هاي دولت كم بهره بوده اند . 
بودجه1400 كشــور نيز آخرين اميد مديران شــهري بود كه با 
اختصاص سهم 8500ميليارد توماني به توسعه متروي كالنشهرها، 
دولت نشان داد كه قصد حمايت از اين ناوگان را ندارد. سيدمناف 
هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران با ابراز نگراني 
از سهم كم و فرســودگي حمل ونقل عمومي مي گويد:    »موضوع 

حمل ونقل عمومي موضوع حاكميتي اســت و مشكالت آن هم 
يك دغدغه ملي محســوب مي شــود بنابراين براي رفع آنها بايد 
دولت و مجلس هم پاي كار باشــند. ســهم حمل ونقل عمومي 
در بودجه1400 دولت ناچيز بــود و از اين رو بــراي افزايش آن 
تالش كرديم. ابتدا در زمان تدوين با رايزني هايي كه انجام شــد، 
پيشنهاداتي ارائه داديم كه در سند بودجه قانون شد. افزايش يارانه 
بليت اتوبوســراني از 200ميليارد تومان به هزار ميليارد تومان و 
اختصاص اعتبار براي خريد اتوبوس هاي جديد و توسعه مترو پرند، 

برخي از پيشنهادات بود كه پذيرفته شد.«
او از نمايندگان مجلس گاليه مي كند و مي گويد: »تالش هاي ما در 
راستاي خدمت رساني مطلوب به شهروندان بوده و هست. بنابراين 
براي افزايش بودجه حمل ونقل عمومي و رفع كمبودهاي اين حوزه 
15پيشنهاد به كميسيون تلفيق داديم و انتظار داشتيم نمايندگان 
مجلس حداقل با چند مورد آنها موافقت كنند كه اين اتفاق نيفتاد. 
در حقيقت نمايندگان با اين كار نشان دادند كه ناوگان حمل ونقل 
عمومي دغدغه مجلس نيســت.«  اين مقام مســئول در ادامه به 
برنامه هاي پيش بيني شــده اشــاره مي كند و مي گويد: »امسال 

اصلي ترين برنامه، توسعه ناوگان حمل ونقل شهر تهران است كه 
در بحث مترو، وزارت كشور پيگير فعال شدن قرارداد 630واگني 
است كه به دليل تحريم ها متوقف شده بود و يكي از خواسته هاي ما 
و مطالبات شهروندان بود كه دولت قول پيگيري داده است. انعقاد 
قرارداد ساخت 105واگن با شركت واگن سازي  تهران و نوسازي 
31رام قطار قديمي كارهايي هســتند كه در اولويت معاونت قرار 
دارند. هر چند مي دانيم واگن هاي موجود پاسخگوي نياز مسافران 
نيست اما شهرداري به تنهايي توانايي تأمين 1500دستگاه كسري 

واگن تهران را ندارد و دولت هم بايد كمك كند.« 

ورود اتوبوس هاي جديد تا 5 ماه ديگر
به گفته معاون حمل ونقــل و ترافيك 
شــهردار تهــران، ســال گذشــته 
250دســتگاه اتوبــوس و ميني بوس 
خريداري و به ناوگان اتوبوسراني تحويل 
داده شــد كه با توجه به ميزان تقاضا و 
تعداد مسافران كافي نيست. سيدمناف 
هاشمي مي گويد: »امســال قرار اســت از محل اعتبارات اوراق 
مشاركت قرارداد حدود 200 تا 300دستگاه اتوبوس و ميني بوس 
با شركت هاي داخلي بسته شود كه قول داده اند با عملياتي شدن 
اين قرارداد در مدت 5 ماه آنها را تحويل دهند.« اين مقام مسئول از 
اجرايي نشدن مصوبه ســتاد ملي مقابله با كرونا گاليه مي كند و 
مي گويد: »دولت در ستاد ملي كرونا مصوب كرد كه حدود 5هزار 
دســتگاه اتوبوس از طريق توليدات داخلي يــا گاها خارجي وارد 
ناوگان حمل ونقل عمومي كشور شود كه هنوز اقدام خاصي صورت 
نگرفته است و اصال مشخص نيست چه تعداد به تهران اختصاص 

داده شده است.« 

وام 90ميليون توماني براي تاكسيرانان
نوسازي تاكسيراني هم دغدغه راننده هاست و هم مسافران. به گفته 
سيدمناف هاشمي با شــيوع كرونا حدود 200راننده تاكسي در 

تهران فوت كرده اند و با توجه به اينكه روزانه حدود 2 تا 3ميليون 
نفر ســفرهاي خود را با تاكســي انجام مي دهند، سالم بودن اين 
ناوگان امري الزم و ضروري است. ارائه وام 90ميليون توماني براي 
نوسازي تاكسي هاي تهران موضوعي است كه معاون حمل ونقل 
و ترافيك شــهردار تهران به آن اشــاره مي كنــد و مي گويد: »با 
پيگيري هايي كه انجام شده دولت حدود 900ميليارد تومان براي 
نوسازي 10هزار دستگاه تاكسي اختصاص داده است و منابعي هم 
مديريت شهري تأمين كرده كه امســال با وام 90ميليون تومان 

حدود 15 تا 20هزار دستگاه تاكسي نوسازي مي شوند.« 
 

نامه شهرداران كالنشهرها به رئيس جمهور
كاهش درآمد و افزايش هزينه در شهرداري هاي كالنشهرها پيامد 
ناشي از شيوع كروناست؛ به طوركلي اين روزها شهرداري ها شرايط 
خوبي ندارند و بيم آن دارند نتواننــد در روزهاي پيش رو در برابر 
وخامت حال ناوگان حمل ونقل عمومي مقابله كنند. به طور نمونه 
تنها متروي پايتخت كه سال گذشــته به صورت ميانگين ماهانه 
حدود 70ميليارد تومان خســارت متحمل مي شــد، پيش بيني 
مي شــود با افزايش هزينه ها و تــورم، اين رقم امســال به باالي 

100ميليارد تومان در هر ماه برسد. 
ازاين رو شهرداران دست به قلم شده  و براي جلب حمايت دولت 
نامه اي به رئيس جمهور و معاون اول وي نوشــته اند. در اين نامه، 
شهرداران كالنشهرها درخواســت كرده اند كه خسارات ناوگان 
همگاني شــهري، به عنوان هزينه هاي قابل قبول پذيرفته شود و 
دولت آنها را پرداخت كند. به گفته كمال مرادي، دبيركل مجمع 
شهرداران كالنشهرهاي ايران، با اپيدمي كرونا هزينه شهرداري ها 
براي نظافت اماكن عمومي شــهر و به ويــژه در حوزه حمل ونقل 
عمومي افزايش داشــته اما درآمدها كم شــده است و در چنين 

شرايطي قطعا نيازمند حمايت هاي دولت هستند.

اختصاص 2ميليارد دالر براي ساخت مترو
با وجود چنين مطالبــي، موافقت نمايندگان مجلس شــوراي 
اســالمي با اختصاص 2ميليــارد دالر فاينانس براي ســاخت و 
بهره برداري از خطوط قطار شــهري و كاهش آلودگي هوا، خبر 
مسرت بخشي اســت كه مي تواند زمينه ساز توسعه خطوط مترو 
باشد. براســاس اين موافقت، دولت مجاز است درصورت تأمين 
15درصد سهم توسط شهرداري ها و دستگاه هاي ذيربط و تعهد 
به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل 2ميليارد 
دالر از تسهيالت مالي خارجي را براي ســاخت و بهره برداري از 
خطوط قطار شــهري و طرح هاي كاهش آلودگي هوا و مديريت 

پسماند اختصاص دهد.

زمينگيريتوليدداخلبهدليلناهماهنگيدستگاهها
 محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي 
شــهر تهران: مشــكل كمبود ناوگان 
حمل ونقــل عمومي با وجــود ظرفيت 
بالاستفاده توليد اتوبوس و واگن مترو در 
كشــور، يكي از نمونه هاي تلخ زمينگير 
شدن توليد داخلي اســت. براي تحقق 
شعار امســال »توليد؛ پشــتيباني ها و 
مانع زدايي ها« بايد به صورت معكوس عمل كرد و ابتدا موانع را از مسير 
توليد داخلي حذف كرد. دســتگاه هاي مختلف اعم از وزارتخانه ها، 
سازمان هايي چون محيط زيست، سيستم بانكي، توليد كننده را به 
يكديگر حواله مي دهند و يك دور باطل براي زمين زدن توليد در كشور 
تشكيل شده است كه بايد حذف شود. در حقيقت معتقدم ناهماهنگي 
و كاغذبازي بين دستگاه ها مهم ترين مانع توليد داخل هستند كه اين 
مسئله در حوزه مديريت شهري هم وجود دارد. براي مثال رفع مشكل 
كمبود ناوگان حمل ونقل عمومي مســتلزم ايجــاد هماهنگي بين 
۱0دستگاه مختلف اســت كه در دهه90 اين امر محقق نشده است. 
بنابراين اميدوارم با تغيير رويكرد مسئوالن به نياز ضروري ناوگان 

فرسوده و ناكافي حمل ونقل عمومي تهران پاسخ داده شود.
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حل مشكل حمل ونقل به دست دولت
 

حمل ونقــل عمومي تنهــا مربوط به 
شــهرداري ها نيســت و يك موضوع 
حاكميتي است و بايد بپذيريم عالوه 
بر مديران شــهري، دولت هم بايد به تعهداتــش عمل كند. در 
سال هاي اخير بنا به داليلي دولت نسبت به تعهداتش در حمايت از 
حمل ونقل عمومي بي توجه بوده و شرايط كنوني اين ناوگان نشان 
مي دهد كه مديران شهري در كالنشهرها هر قدر هم براي بهبود 
كيفيت و توسعه آن تالش كنند بازهم به تنهايي قادر نيستند آن 

را به اتمام برسانند و حتما نيازمند حمايت هاي دولت هستند.
براســاس قانون، دولت با اختصاص بودجه و بخشي از درآمدهاي 
ناشي از ارزش افزوده مي تواند هزينه هاي اين ناوگان را پرداخت 
كند كه گويا چنيــن اقدامي صورت نگرفته يا بســيار ناچيز بوده 
اســت. مشــكل حمل ونقل عمومي مختص تهران نيست و اين 
روزها كالنشهرهاي كشور با آن مواجه اند اما در تهراني كه بيش از 
10ميليون جميعت دارد و روزانه ميليون ها نفر هم براي دريافت 
خدمات درماني و پزشكي، علمي و آموزشي و حتي انجام كارهاي 
اداري، از شهرســتان هاي همجوار و حتي ساير استان ها وارد اين 
شهر مي شوند و براي تردد از حمل ونقل عمومي استفاده مي كنند، 
وضعيت وخيم تر است. به همين دليل رســيدگي به مشكل اين 
ناوگان در تهران بايــد در اولويت قرار گيرد. برخــي از مديران و 
اعضاي شوراها معتقدند مجلس هم از اين موضوع حمايت نمي كند 

كه درحقيقت اينگونه نيست. 
مجلس برابر قانون و در حد اختيارات از طريق اوراق مشــاركت و 
طرح هاي فوريتي براي بهبود وضعيت ناوگان و توسعه آن كمك 
كرده و مي كند اما فرســودگي بخش حمل ونقل عمومي آنچنان 
زياد است كه اين كمك ها تأثيرچنداني ندارد. بنابراين اگر مديريت 
يكپارچه در اين بخش رخ دهد و همه متوليــان به ويژه دولت به 
تعهداتش عمل كند قطعا نتايج بهتري خواهد داشــت و شــاهد 
رفع مشــكل حمل ونقل عمومي در كالنشــهرها به ويژه پايتخت 

خواهيم بود.

شهري بهتر با ايده هاي نسل جوان
نخستين جشــنواره ملي ايده ها و طرح هاي جوانان براي شهري 
بهتر، از روز گذشــته آغاز به كار كرد. به همين منظور در نشست 
تعدادي از مديران شهري جزئيات چگونگي برگزاري اين جشنواره 

بررسي شد.
جشــنواره ملي »ايده ها و طرح هاي نخبگان جوان براي شهري 
بهتر« نخســتين بار توسط سازمان شــهرداري ها و دهياري هاي 
كشور و با مشاركت مجموعه شوراي عالي استان ها و وزارت ورزش 
و جوانان برگزار مي شــود. به گزارش همشــهري، شهر زيستگاه 
شهروندان است و براي اينكه به جاي بهتري تبديل شود، نياز است 
كه مديران شهري به خواســته مردم توجه و طرح ها و برنامه هاي 
شهري را منطبق با خواسته شــهروندان اجرايي كنند. همانطور 
كه در اين دوره، مديريت شــهري تهران با تغيير رويكرد، اجراي 
پروژه هاي محلي يا كوچك مقياس را در دســتور كار قرار داد و به 
جاي احداث بزرگراه و تونل اقدام به ساخت بوستان و پاتوق محلي 
كرد و با اســتقبال خوب مردم هم مواجه شــد. عالوه بر پيگيري 
مطالبات شــهروندان، جوان گرايي هم نياز امروز مديريت شهري 
اســت كه مديران و مســئوالن مي توانند با اعتماد به نسل جوان 
و اســتفاده از ايده ها و طرح هاي نخبگان، مشــكالت را برطرف و 

شهرهاي بهتري بسازند. 
درحقيقت برگزاري اين جشــنواره از يك ســو به مديران شهري 
فرصت استفاده از ايده ها و خالقيت جوانان و نخبگان را مي دهد و 
از سوي ديگر نسل جوان با اين فرصت مي توانند شاهد عملي شدن 
آموخته ها و شكوفايي استعدادهايشان باشند. جشنواره ملي ايده ها 
و طرح هاي نخبگان جوان براي شهري بهتر فرصت برابري است 
براي جوانان و نخبگان عالقه مند به حوزه شهري كه در بخش هاي 
عمران شهري، شهرسازي، معماري، زيباسازي، سيما و تبليغات 
شهري، منظر و مبلمان شهري، گردشگري، بافت تاريخي و ميراث 
ماندگار، مديريت حمل ونقل، ترافيك شهري و حمل ونقل عمومي 
و پاك، فناوري اطالعات، استارت آپ ها و هوشمند سازي  شهري، 
پيشــگيري و مقابله و مديريت بحران، حكمروايي هوشــمند و 
عدالت محور و شيوه تعامل و ارتباط با شهروندان، برگزار مي شود 
و عالقه مندان براي شركت در آن مي توانند تا 15تيرماه به نشاني 

https://shahrdaranejavan.ir مراجعه كنند.

  تعريف ۱۶۱۸ پروژه توسعه محله اي
در سال ۱۴00

فهرست پروژه هاي توسعه محالت براي سال1400 به همراه همه 
مستندات مربوط به تدوين پروژه ها گردآوري و جمع بندي شده 
و 1618عنوان پروژه توسعه محله اي در مناطق 22گانه با برآورد 
بيش از هزار و 600ميليارد تومان براي بررسي در كميسيون هاي 

تخصصي به شوراي شهر تهران ارسال شده است. 
به گزارش همشهري، مدير سياستگذاري و برنامه ريزي راهبردي 
شــهرداري تهران با اشــاره به برنامه هاي توســعه محله اي در 
سال1400 گفت: تقريبا از آذر1399 فرايند تعريف پروژه ها براي 
ســال1400 آغاز و الزامات تعريف پروژه هاي توسعه محله اي به 
مناطق ابالغ شد تا مناطق فرصت بيشتري براي برگزاري جلسات 

كارگروه توسعه محالت داشته باشند.  
معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران 
در سال1399 در چندين فاز مختلف فهرست پروژه هاي توسعه 
محله اي را از مناطق 22گانه دريافت و بودجه آن را بررسي و ابالغ 
كرد. در مقطعي 1256 پروژه توسعه محله اي با اعتبار هزار ميليارد 
تومان در مناطق 22گانه شهرداري تعريف شده بود و 500پروژه 
با اعتبار 400ميليارد تومان نيز بــه معاونت هاي تخصصي براي 
اجراي متمركز پروژه هايي مثل احداث بوستان، شهر امن، كوچه 
دوســتي، پاركينگ هاي محلــه اي، محله دوســتدار كودك و... 

تخصيص داده شد.

محمدحسن آصفري
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس

ورود به طرح ترافيك را زودتر »رزرو« كنيد
مالكان خودرو  بايد روز  ورود به طرح ترافيك را از هفته قبل با استفاده از حساب كاربري »تهران من« مشخص كنند

طرح ترافيك تهران از ابتداي ســال1400 تفاوت 
جدي با ســال قبل دارد. پيش از اين، شهروندان ترافيك

حســابي در ســامانه تهــران مــن بــه نشــاني 
my.tehran.ir ايجاد و آن را شــارژ مي كردنــد. در ادامه وقتي 
خودرو وارد محدوده طرح مي شد عوارض ورود به صورت خودكار 
از حساب آنها كم يا درصورت نداشتن موجودي به حساب بدهي 
منظور مي شد.  از ابتداي امســال اما افراد بايد قبل از ورود به 
طرح روز مورد نظر خود را رزرو كنند. اگر مالكان خودرو ها اين 
كار را انجام ندهند عوارض خودرو با بيشترين حد آن محاسبه 
مي شود. اين عوارض بيشــينه به ازاي هر روز 787.500ريال 
مستقل از ســاعت تردد و نوع معاينه فني خودرو است. براي 
ورود به محدوده كنترل آلودگي هوا )زوج يا فرد سابق( هم نياز 

به رزرو نيست.
براي رزرو ورود به طرح ترافيك بايد چه شرايطي داشت؟

   به منظور ثبــت رزرو مجوز روزانه طرح بــراي ورود به محدوده 
طرح ترافيك، بايد حتما يك خــودرو داراي معاينه فني معتبر در 
حساب كاربري ثبت شده باشد.  درخواســت هاي ثبت  شده براي 
رزرو مجوز روزانه طرح منحصر به پالك خودرو مشخص شده است و 
درصورتي  كه كاربر چند خودرو در حساب كاربري داشته باشد، بايد 

براي تردد هريك جداگانه رزرو را انجام دهد. 
    امكان جابه جايي رزرو از يك خودرو به  خودروي ديگر هم وجود 

ندارد و بايــد رزرو خودرو اول لغو و درصــورت وجود ظرفيت براي 
خودروي ديگر، ثبت رزرو انجام شود.

زمان رزرو مجوز روزانه
    از ظهر روز چهارشــنبه هر هفته مي توان مجوز روزانه را براي 

هفته رزرو كرد.
    اگر ظرفيت روز هاي هفته اي كــه در آن قرار داريم هم تكميل 

نشده باشد مي توان در همان هفته آنها را رزرو كرد.
    مبلغ پرداختي بابت ثبت رزرو مجوز روزانه طرح براي ورود به 

محدوده طرح ترافيك، در حساب شهروندي مسدود خواهد شد.

    اگر ظرفيت مجاز روزانه طرح به پايان برسد، امكان رزرو وجود 
نخواهد داشــت و خودروي بدون مجوز به تردد در محدوده طرح 
ترافيك نخواهد بود و درصورت تردد، بيشينه عوارض براي خودرو 

منظور مي شود.

»مبلغ مسدودي« به چه معناست؟
مبلغ مســدودي در هنگام رزرو ورود به طرح در حساب شهروندي 
مالك منظور مي شود و پس از بررسي ترددهاي خودرو حداكثر 10روز 
پس از تاريخ آن محاسبه و كسر خواهد شد. اگر خودرو در اين مدت 
در محدوده طرح تردد نكند يا توسط دوربين ها رويت نشود، به ميزان 
70.000 ريال از مبلغ مسدودي كسر و مابقي به حساب شهروندي 
بازگشت داده خواهد شد. لغو رزرو مجوز روزانه طرح براي هر روز تا 

ساعت 6 صبح همان روز ممكن است.

امتياز خودرو هاي برقي

630.000 ريالخودروي داراي معاينه فني عادي

441.000 ريالخودروي داراي معاينه فني برتر

70.000 ريالخودروي برقي يا هيبريدي

 مبلغ ثبت رزرو مجوز روزانه طرح به ازاي تردد خودرو 
به اين  شرح است

چگونگي محاسبه تردد روزانه
اگر خودرويي چندبار توسط دوربين ها در يك روز مشاهده شود، نخستين ورود و آخرين خروج مالك محاسبه تردد خواهد بود.

ميزان مبلغ در محدوده ساعت خروجساعت ورود نوع معاينه فني خودرو
طرح ترافيك )ريال(

ميــزان مبلــغ در محــدوده كنترل 
آلودگي هوا )ريال(

۲0۵۸0010۲۹00پيش از ساعت 16پس از ساعت 10برتر

۲۹4000147000پيش از ساعت 16پس از ساعت 10عادي

۲۹4000147000پيش از ساعت 16پيش از ساعت 10برتر

4۲0000۲1000پيش از ساعت 16پيش از ساعت 10عادي

441000۲۲0۵00پس از ساعت 16پيش از ساعت 10برتر

63000031۵000پس از ساعت 16پيش از ساعت 10عادي

۲۹4000147000پس از ساعت 16پس از ساعت 10برتر

4۲0000۲10000پس از ساعت 16پس از ساعت 10عادي

ميزان مبلــغ در محدوده ساعت خروجساعت ورودنوع معاينه فني خودرو
طرح ترافيك )ريال(

ميزان مبلــغ در محدوده 
كنتــرل آلودگــي هــوا 

)ريال(

۲۹4000147000...پيش از ساعت 10برتر

4۲0000۲10000...پيش از ساعت 10عادي

۲0۵۸0010۲۹00يا پيش از ساعت 16پس از ساعت 10برتر

۲۹4000147000يا پيش از ساعت 16پس از ساعت 10عادي

طرح ترافيك و طرح كنترل آلودگي هوا در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:30 الي 16 اجرا مي شود.

يك بار خروج از محدوده هاي ترافيكي از ساعت 14:30 به بعد رايگان است.

در روزهاي پنجشنبه تنها محدوده كنترل آلودگي هوا )محدوده زوج و فرد سابق( از ساعت ۸:30 تا 13 اجرا مي شود.

اگر خودرويي يك بار توسط دوربين ها در يك روز مشاهده شود محاسبه نرخ عوارض طراح ترافيك به شرح جدل زير خواهد بود.

مترو،متهمرديف13
ناهيد خداكرمي، رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران: كنترل كرونا با رعايت پروتكل ها توسط مردم بسيار تأثيرگذار 
است. در روزهاي اخير شاهد افزايش آمار مبتاليان و فوتي ها بوديم كه بيشترين دليل شيوع دوباره كرونا مشكالت رفتاري 
و اجتماعي است و براي جدي گرفتن پروتكل ها و رعايت آنها بايد فرهنگسازي  شود. هر چند اين روزها انگشت اتهام 
به سوي ناوگان حمل ونقل عمومي به ويژه مترو نشانه رفته است و عده اي معتقدند اين ازدحام به دليل اعمال طرح ترافيك 
است و خواستار لغو اين طرح هستند اما به صراحت مي گويم كه لغو طرح ترافيك تأثيري در كنترل بيماري كرونا ندارد و 
حتي سبب رفت وآمد بيشتر در شهر مي شود كه بسياري از آنها غيرضروري اند. ناوگان حمل ونقل عمومي به ويژه مترو در 
حالي مقصران اصلي در پرونده بيماري كرونا معرفي مي شوند كه براساس تحقيقات، مترو در ليست مكان هاي پرخطر در 
رديف۱3 قرار دارد. وضعيت اسفبار شهرهاي اهواز و ديگر شهرهاي استان خوزستان كه اصال مترو ندارند گواه اين موضوع است. بنابراين به جاي اينكه 
فضاي شهر را براي رفت وآمد خودروها مهيا كنيم، بهتر است مانند كشورهاي چين و ژاين شهروندان را به استفاده از دوچرخه و اسكوتر ترغيب كنيم 
و در اين زمينه فرهنگسازي انجام شود. مورد ديگري كه به لحاظ پروتكل هاي بهداشتي الزم و ضروري است كه شهروندان در محيط هاي بسته چون 
واگن هاي مترو رعايت كنند، زدن 2 ماسك است كه در جلوگيري از ابتال به كرونا بي تأثير نيست. همچنين توصيه مي شود مسافران در واگن نخندند و 
صحبت نكنند. در يك سال گذشته حدود 25هزارو۱50 شهروند تهراني براثر كرونا فوت كرده اند و در چند روز اخير با 2برابر شدن فوتي ها، زنگ هشدار 

به صدا در آمده است كه بي توجهي به پروتكل ها سبب مي شود در ارديبهشت آمارها باز هم زياد شوند.
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   خطر مافياي مسكن را جدي بگيريد
بازوي تحقيقاتي مجلس در آخرين گزارش خود باز هم نســبت به پيامدهاي طرح انقالبي 
مجلس براي بازار مسكن هشــدار داده و مي گويد: باوجود اصالح برخي مواد و تبصره هاي 
طرح مجلس، نگراني ها درخصوص تبعات اجراي طرح بر اراضي كشاورزي و توسعه روستايي 
كماكان دغدغه هايــي درخصوص واگذاري اراضي كشــاورزي و منابع طبيعي و نيز نحوه 
بهره مندي مسكن اقشار ضعيف و كم برخوردار جامعه روستايي وجود دارد؛ به ويژه اينكه 
رعايت معيارهاي زيست محيطي و سياســت هاي كلي نظام در موضوع آمايش سرزمين، 
واگذاري و اختيار جزيره اي بخشيدن تا ســطح دهداري براي اين اراضي موجب افزايش 
تقاضاي كاذب و بورس بازي زمين، خروج عرصه از چرخه توليد و تغييركاربري آن خواهد 
شد. پشت پرده ماجرا اما به نظر در توييت چندي پيش يكي از كارشناسان اقتصادي جريان 
اصولگرا روشن شده است. حجت عبدالملكي، از طرحي با عنوان انقالب اقتصادي1400 پرده 
برمي دارد و مي گويد: در انقالب اقتصادي1400 تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي آزاد و در 
اختيار مالك خواهد بود؛ يعني مالك زمين كشاورزي مي تواند روي زمينش فعاليت صنعتي، 
دامپروري، پرورش طيور و ماهي و حتي ساخت وســاز كند. او توضيح مي دهد: به ازاي هر 
يك درصد تغيير زمين كشاورزي به صنعت، دامپروري يا ساخت وساز، 1۲ميليون شغل جديد 

ايجاد خواهد شد و كشاورزان هم به نوايي مي رسند.

   سدها تشنه تر مي شوند
رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي 
مي گويد در شرايط فعلي به دليل بارش هاي خوب طي سال آبي 
زراعي گذشته ممكن است ذخيره سدها در كشور مناسب باشد؛ 
اما به زودي و همزمان با شروع فعاليت كشاورزي سال جديد، آثار 
كم بارشي بر سدهاي كشور مشاهده خواهد شد. برآورد وظيفه 
از دورنماي بارندگي در ماه هاي آتي اين اســت كه فصل بهار با 
كم بارشي با اتمام برسد و از سوي ديگر دماي هوا نيز در اين فصل 
حدود يك تا 1.۵ درجه باالي حد نرمال باشد. درصورت تحقق اين 
پيش بيني، ضمن اينكه تبعات افت 48درصدي بارش هاي جوي 
در سال آبي جوي به مخازن سدها خواهد رسيد، از يك سو كاهش 
دوباره باران هاي بهاري نسبت به بهار قبل و از سوي ديگر تبخير 
بيشتر آب باعث مي شود بحران آب در مخازن سدها مشهودتر 
باشــد. پيش  از اين متوليان حوزه آب برآورد كرده بودند كه در 
تابستان 1400، تعداد شــهرهاي داراي تنش آبي به حدود ۲۲0 
شهر برسد، در اين صورت بخش قابل توجهي از ذخاير آبي سدها 
به عنوان منابع استراتژيك به تأمين آب شرب اختصاص خواهد 
داشت و بخش كشــاورزي و حتي صنعت بايد با سهميه كمتري 
از ذخاير ســدها روزگار بگذرانند. روشن ترين تفسير حاكميت 
خشكسالي بر مخازن سدها اين اســت كه در سال 1400، بخش 
كشــاورزي با محدوديت هايي مواجه خواهد شد كه عبور از آنها 

بدون تغيير الگو و سطح كشت محصوالت، آسان نخواهد بود.

بازار طال گزارش

خبرهاي خوش برجامي، سكه را 500هزارتومان ارزان كرد

همشهري نسبت به پيامدهاي »انقالب مسكني« مجلس هشدار مي دهد

هشدار سونامی بيكاران خاموش
 سقوط قيمت سكه نرخ بيكاري اقتصاد ايران در سال كرونايي به واسطه افت نرخ مشاركت اقتصادي كاهش يافته و اين نرخ نمي تواند در پساكرونا ادامه پيدا كند

در نخستين روز كاري 1400 در دوره كرونــا، بازار كار ايران حمله به زمين هاي كشاورزي و جنگل ها بازار كار
بــــه طرز عجيبي شاهــــد 
ركوردشــكني كاهــش نرخ 
بيكاري بود؛ درحالي كه برآورد مي شد با تداوم 
شيوع كرونا، بين 2 تا 6.5ميليون نفر به صورت 
مقطعي بيكار شــوند و نرخ بيكاري افزايش 

قابل توجهي پيدا كند.
به گزارش همشهري، روايت آمارها از اتفاق 
عجيب بازار كار ايران در دوره كرونا اين است 
كه با شــيوع بيماري كوويد-19، بخشي از 
شــاغالن و بيكاران ترجيــح داده اند در اين 
دوره ســخت، كال غيرفعال شده و قيد شغل 
و جســت وجوي كار را بزنند. در اين شرايط 
نرخ بيكاري اقتصاد ايران در ســال كرونايي 
تك رقمي شــده و با كاهــش 0.9درصدي 
نســبت به ســال قبل، روي رقم 9.7درصد 
ايستاده است؛ اما خروج بخشي از شاغالن و 
بيكاران از بازار كار كرونايي، چالشي است كه 
درصورت تحقق پيش بيني قطع زنجيره شيوع 
كرونا و عادي سازي فعاليت هاي اقتصادي در 
سال1400 مي تواند به هجوم سونامي گونه 
بيكاران غيرفعال به بازار كار منجر شده و نرخ 

بيكاري را به شدت افزايش دهد.

نماي بازار كار در سال كرونايي
بيش از يك ســال از شــيوع كرونا مي گذرد و 
اقتصاد ايران در سال گذشــته كامال متأثر از 
همه گيري اين ويروس بوده اســت. آمارهاي 
رسمي نشان مي دهد در زمستان سال گذشته، 
نرخ بيكاري جمعيت 15ســاله و بيشــتر به 
9.7درصد رسيده كه 0.9درصد كمتر از فصل 
مشابه در ســال قبل اســت. همزمان بررسي 
تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي در اين فصل 
نشــان مي دهد كه در زمســتان 1399، فقط 
40.9درصد از جمعيت 15ساله و بيشتر ازنظر 
اقتصادي فعال بوده اند و اين نرخ نسبت به فصل 
مشابه سال قبل 5.1درصد كاهش داشته است. 
به  عبارت  ديگر در اين فصــل 610هزار نفر از 
جمعيت فعال كشور از بازار كار خارج شده اند 

و به جمعيت 1.2ميليون نفري پيوسته اند كه 
در فصل پاييز از بازار خارج شــده بيكاربودند. 
با اين حساب در زمســتان گذشته، از مجموع 
62ميليون و612هزار ايراني 15ساله و بيشتر 
كه جمعيت در سن كار محسوب مي شوند، فقط 
25ميليون و 612هزار نفر معادل 40.9درصد 
به عنوان شــاغل يا نيروي بيكار در بازار حضور 
داشته اند. آمارهاي رســمي نشان مي دهد كه 
در زمســتان99، بالغ  بــر 300هزارو248نفر 
از جمعيت شــاغالن كاسته شــده و همزمان 
310هزارو737 نفر نيــز از جمعيت بيكاران 
كشور كم شده اســت؛ به  عبارت  ديگر در اين 
فصل 610هزارو948نفر از كســاني كه شاغل 
يا جوياي شــغل بودند از بازار كار ايران خارج 
شده اند و به همين واسطه، نرخ بيكاري به جاي 

افزايش، كاهش پيدا كرده است.

نرخ بيكاري مشروط
حقيقت ماجرا اين است كه در دوره يك ساله 
كرونا، تعداد شغل و تعداد شــاغل در اقتصاد 

ايران با كاهش قابل توجهــي مواجه بوده اما 
به واسطه خانه نشيني جمعيت فعال، اثرات اين 
كاهش در آمارهاي نرخ بيكاري منعكس نشده 
و اين اتفاق در هر 4فصل ســال گذشته تكرار 
شده است. بررسي ها نشــان مي دهد اگر در 
فصل زمستان99 خروج جمعيت فعال از بازار 
كار رخ نمي داد، نرخ بيكاري به جاي 9.7درصد 
روي 12درصد مي ماند و درصورتي كه خروج 
جمعيت فعــال در كل ســال99 رخ نمي داد 
نرخ بيكاري از مرز 19درصد نيز مي گذشــت. 
به نظر مي رسد تخليه نشــدن اثرات كرونا بر 
نرخ بيكاري در اقتصاد ايران باعث مي شود در 
جريان ورود اقتصاد ايران به دوره پســاكرونا، 
تعداد قابل توجهي از متقاضيان كار وارد بازار 
كار شــوند كه با فرض تداوم شــرايط موجود 
مي تواند به جهش نرخ بيكاري منجر شود. البته 
درصورت بهبود شرايط اقتصاد سياسي و مهيا 
شدن شرايط رقابتي و سالم براي فعاليت هاي 
اقتصادي، اين امكان وجود دارد كه اشتغال زايي 
ســريع در اقتصاد ايران زمينه را براي جذب 
بيكاراني كه در دوره كرونا غيرفعال شــده اند 
فراهــم آورد و نرخ بيكاري حتــي درصورت 
دورقمي شدن از محدوده 12درصد فراتر نرود؛ 
اما اين مهم بيش از هر چيــز نيازمند حذف 
ريسك هاي خارجي از سر فعاليت هاي مولد در 
اقتصاد ايران، پيش بيني پذير شدن دورنماي 

اقتصاد و همچنين رفع موانع توليد است.

خروج جوانان از بازار كار
آمارهــا مي گوينــد در دوره كرونــا، بخش 
قابل توجهي از كاهش نــرخ بيكاري از محل 

خروج جمعيت فعال از بازار محقق شده است؛ 
بر اين اساس مي توان اســتنباط كرد ريزش 
اشــتغال در هر گروهي كه نرخ بيكاري آن 
بيشتر كاهش پيدا كرده باشــد، سنگين تر 

بوده است. 
بررســي نرخ بيــكاري جوانــان در آخرين 
اطالعات منتشــر شده از ســوي مركز آمار 
ايران نشان مي دهد در فصل پاياني سال99، 
نرخ بيــكاري جوانان 15 تا 24ســاله ايراني 
به 23،6 درصد رســيده كه نسبت به فصل 
مشابه در سال قبل 2.1درصد كاهش يافته 
يعني در اين فصل 103هزارو638جوان 15تا 
24ساله )اعم از شــاغل يا بيكار( از بازار كار 
خارج شده اند. همچنين بررسي نرخ بيكاري 
گروه سني 18 تا 35ساله نيز نشان مي دهد 
كه در زمستان1399 نرخ بيكاري اين گروه 
به 16.8درصد رسيده كه نسبت به زمستان 
سال قبل يك درصد كاهش نشان مي دهد و از 
ريزش 257هزارو690نفري اين گروه حكايت 
دارد. همچنين نرخ بيكاري فارغ التحصيالن 
در زمستان سال گذشته با كاهش 1.5درصد 
مواجه بوده و 127هزارو661نفر از اين افراد از 
جرگه بيكاران خارج شده اند و به احتمال زياد 
مجبور به ترك بازار بوده انــد. البته با توجه 
بــه تغييراتي كــه كرونــا در ماهيت برخي 
كسب وكارها ايجاد كرد و زمينه ای كه براي 
توســعه فعاليت هاي حوزه آي تي ايجاد شد، 
احتمــال حذف بخشــي از جوانــان به اين 
كسب وكارها وجود دارد، اما اين احتمال فقط 
مشمول حال بخش كمي از جمعيت جوانان 

بيكار مي شود.

آمارها از نصف شدن ميزان بارندگي هاي كشور  آب
در مقايسه با دوره مشابه در سال قبل حكايت 
دارد. نكته اينجاست كه بارندگي هاي سال آبي 
جاري، در مقايسه با ميانگين 52سال اخير نيز 32درصد كمتر 
است و همين مسئله احتمال كم آبي در سال 1400و حاكميت 

خشكسالي شديد به ويژه در بهار و تابستان را تقويت مي كند.
به گزارش همشــهري، آمارهــاي وزارت نيــرو از وضعيت 
بارندگي در 6حوضه آبريز اصلي نشان مي دهد ميانگين ارتفاع 
ريزش هاي جوي از ابتداي ســال آبي 1400-1399تاكنون 
)اول مهــر 1399تــا شــامگاه 13فرورديــن 1400( بــه 
124ميلي متــر رســيده اســت كه در مقايســه بــا بارش 
238ميلي متري در سال آبي گذشته 48درصد و در مقايسه 
با ميانگين بارش 182ميلي متري در دوره هاي مشابه 52سال 
اخير 32درصد كمتر است. از سوي ديگر بارش هاي دو هفته 
ابتدايي فروردين امسال فقط 17 ميلي متر بوده كه اين ميزان 
حدود 85 درصد كمتر از ميانگين 52ســال اخير است. احد 
وظيفه، رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي با اشــاره به خشكسالي شــديد در بيشتر نقاط 
كشور مي گويد: آثار كم بارشي به زودي روي سدها مشاهده 

خواهد شد.

عقبگرد بارندگي
از ابتداي ســال آبي 1400-1399 تاكنــون، همواره ميزان 
بارندگي كمتر از مدت مشابه در ســال آبي قبل بود؛ اما اين 
مسئله در مورد همه 6حوضه آبريز اصلي كشور مصداق نداشت. 
به عنوان نمونه، تراز بارندگي هاي حوضه آبريز درياچه اروميه تا 
همين چند روز پيش در مقايسه با مدت مشابه سال قبل مثبت 
بود و حوضه آبريز درياي خزر نيز افت اندك بارندگي را تجربه 
مي كرد؛ اما حاال، آنگونه كه از آمارها برمي آيد، نه تنها وضعيت 
بارندگي در همه حوضه ها نسبت به سال قبل منفي شده، بلكه 
شدت افت بارش نيز افزايش پيدا كرده است به طوري كه ارتفاع 

بارش های حوضه آبريز درياي خزر در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل 22درصد و در مقايسه با ميانگين دوره هاي مشابه 
در 52سال اخير نيز 10درصد كاهش يافته است. همچنين 
حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان كاهش 51درصدي 
بارندگي در مقايسه با سال قبل و افت 36درصدي نسبت به 
ميانگين 52ساله را تجربه مي كند. در اين ميان حوضه آبريز 
درياچه اروميه كه در 6 ماه گذشته وضعيت نسبتاً مساعدي 
را تجربه مي كرد نيز وارد دوره كم باراني شــده و شاهد افت 
يك درصدي بارندگي در مقايســه با مدت مشابه سال قبل 
اســت. البته در اين حوضه آبريز همچنان ميزان بارندگي ها 
7درصد بيش از ميانگين 52ســاله ثبت شــده كه مي تواند 
نكته اميدواركننده اي براي اين حوضه آبريز باشد؛ آن هم در 
شرايطي كه مابقي نواحي كشور وضعيت به مراتب سخت تري 

را ازنظر بارندگي تجربه مي كنند.

احياي حاكميت خشكسالي
براســاس آمارهاي وزارت نيرو، حجم بارش هاي ســال آبي 
جاري )از اول مهر 1399تا شــامگاه 13فروردين 1400( به 
204ميليارد و 355ميليون مترمكعب رسيده كه البته بخش 
عمده آن، آب غيرقابل دسترس محسوب مي شود و در مخازن 
سدها ذخيره نشده است. در اين شرايط، كاهش ورودي آب 
به مخازن سدها، نخســتين پيامدي است كه دامنگير حوزه 
آب خواهد شد و اين مسئله در نواحي شرقي، مركزي و حتي 
جنوبي كشور كه باران خيزي كمتري دارند به مراتب شديدتر 

خواهد بود.
به گزارش همشهري، آمارها نشان مي دهد حوضه آبريز فالت 
مركزي كه يكي از مهم ترين سدهاي آن يعني سد زاينده رود 
با كسري شــديد ذخيره آب مواجه است، در سال آبي جاري 
)از ابتداي مهــر 1399تا 13فروردين 1400( نيز شــرايط 
نامســاعدي را تجربه كرده و با كاهش 55درصدي بارندگي 
نسبت به ســال قبل و افت 37درصدي بارندگي در مقايسه 

ميزانبارشهايجويكشورازاولمهر1399تا13فروردين1400)ميليمتر(

حوضهآبريزاصلي
درصداختالفنسبتبهميرانبارندگيدر

متوسط۵۲سالهسالآبي99-۵۲98ساله1399-14001398-1399

10-۲۲-۲4030۷۲۶۷دريايخزر

3۶-۵1-19439330۲خليجفارسودريايعمان

1۷-18۷1881۷4درياچهاروميه

3۷-۵۵-۷۵1۶۵119فالتمركزي

۷۶-83-1911۵۷9مرزيشرق

43-۵۶-8۲18۵143قرهقوم

3۲-48-1۲4۲3818۲كلكشور

ســكه در مســير كاهش قيمت از كانال 11ميليوني سقوط كرد 
و دوباره تا ميانه كانال 10ميليون تومانــي پايين آمد. به گزارش 
همشــهري، بازار طال و سكه نخســتين روز كاري سال1400 را 
با اخبار كاهشــي آغاز كرد كه افت 500هزار توماني قيمت سكه 
طرح جديد مهم ترين خبر آن بود. روز گذشــته هر قطعه ســكه 
امامي با بيــش از 500هزار تومان افت نســبت بــه روز جمعه و 
پنجشــنبه، 10ميليون و630هزار تومان قيمت خورد و هر قطعه 
ســكه بهار آزادي هم 10ميليون و400هزار تومان معامله شــد. 
براساس اطالعات سايت اتحاديه طال و جواهر تهران، همچنين تا 
ساعت17:30 ديروز هر قطعه نيم سكه با قيمت 6ميليون و400هزار 
تومان و هر قطعه ربع سكه با قيمت 4ميليون و100هزار تومان به 
فروش رسيد. در بازار طال هم با وجود رشد ارزش انس جهاني شاهد 
كاهش قيمت بوديم. هر گرم طالي 18عيار با 25هزار تومان افت 
قيمت، يك ميليون و55هزار تومان معامله شد و قيمت هر مثقال 
طال به 4ميليون و570هزار تومان رســيد. باالترين قيمت سكه از 
آغاز امسال 11ميليون و340هزار تومان در روز يكشنبه 8 فروردين 
بود، اما روشن شدن چشــم انداز مذاكرات ميان ايران و آمريكا و 
همچنين رايزني ها براي آزاد شدن منابع ارزي ايران در كره جنوبي 
قيمت دارايي ها را در مسير كاهش قرار داد و دالر را كه تا نزديكي 
26هزار تومان رسيده بود به كانال 24هزار توماني بازگرداند. سكه 
نيز بيشترين افت قيمت خود را از آغاز امسال تجربه كرد و به نظر 

مي رسد روند كاهشي آن ادامه دار باشد.
محمد كشــتي آ راي، نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران در 
گفت وگو با خبرگزاري ها ضمن تأييد آثار خبرهاي سياسي اخير بر 
كاهش قيمت در بازار، درباره كاهش تقاضاي نوروزي خريد سكه 
و طال گفت: پايان سال99 تقاضاي خريد طال و سكه به مناسبت 
ايام نوروز به شدت كاهش پيدا كرد و نسبت به سال هاي گذشته 

روند بسيار كاهشي بود.
وي با اشاره به كاهش قيمت در بازار طال و سكه به دليل انتشار اخبار 
احتمال احياي برجام گفت: با توجه به اخبار منتشرشده براي توافق 
ايران و آمريكا براي احياي برجام از ساعت 12و30دقيقه ظهر روز 
شنبه، شــاهد كاهش حدود 1000توماني دالر بوديم و به دليل 
كاهش قيمت ارز، قيمت ســكه هم تا ســاعات مياني روز حدود 

400هزار تومان كاهش يافت.

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 16ديروز

قيمت)تومان(نوعدارايي

4.۵۷3.000مظنهتهران

1.0۵۵.۶۷0طالي18عيار)گرم(

10.۶30.000سكهطرحجديد

10.400.000سكهطرحقديم

۶.400.000نيمسكه

4.100.000ربعسكه

۲.300.000سكهيكگرمي

آيا طرح مجلس باعث انقالب در بازار مسكن خواهد شد يا اينكه راهي براي رانت جويي 
با امضاهاي طاليي از مسير تبديل زمين هاي كشــاورزي به ساخت وساز را باز خواهد 
كرد. 30اسفندماه سال گذشته و ســاعتي پس از پيام رهبر معظم  انقالب در ارتباط با 
نامگذاري سال1400 محمدباقر قاليباف در پيامي توييتري اعالم كرد: در روزهاي آغازين 
سال1400 براي پشتيباني از توليد، طرح مهم »جهش توليد مسكن« را تصويب مي كنيم 
و حذف موانع قانوني صدور مجوزهاي كسب وكار را كليد مي زنيم. بيم آن مي رود كه در 
هفته هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري آينده، مجلس هم به فوريت طرح خود 
را به قانون تبديل كند كه در اين صورت بايد ديد آيا با اين طرح افراد فاقد مسكن داراي 

سرپناه خواهند شد يا اينكه مافياي زمين و مسكن از اين فرصت به نان و نوا مي رسد.
وعده رئيس مجلس شوراي اسالمي ناظر بر طرحي است كه تعدادي از نمايندگان مجلس 
با عنوان جهش توليد و تامين مسكن در سال گذشته ارائه داده اند كه بر اساس آخرين 
سند ويرايش شده طرح در كميسيون عمران مجلس، دولت موظف خواهد شد تا نياز 
ساالنه مسكن كشور را براساس اعالم وزارت راه وشهرسازي مستند به مطالعات طرح 
جامع مسكن، در مناطق شهري و روســتايي تامين و به نحوي برنامه ريزي و اقدام كند 
تا در 4سال نخست اجراي اين قانون، ساالنه به طور متوسط حداقل يك ميليون واحد 

مسكوني در كشور توليد و عرضه شود.
به گزارش همشهري، چالش برانگيزترين و البته جنجالي ترين مسئله به فصل دوم طرح 
در ارتباط با تامين زمين جهت ساخت ساالنه يك ميليون مسكن در كشور برمي گردد كه 
براساس آن، وزارت راه وشهرسازي موظف است براي اجراي برنامه هاي حمايتي نسبت به 
واگذاري اراضي موردنياز ساخت مسكن به صورت اجاره 99ساله اقدام و مبلغ اجاره بهاي 
ساالنه اراضي اجاره 99ساله اين ماده حداكثر معادل 20درصد قيمت منطقه اي زمين 
مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در همان سال يا يك درصد ارزش كارشناسي 
روز زمين در ابتداي سال واگذاري )هركدام كمتر باشد( تعيين مي شود. اين پيشنهاد 
شبيه طرح مسكن مهر دولت احمدي نژاد با هدف حذف قيمت زمين از مسكن ساخته 
شده اســت كه تجربه نشان داده حذف قيمت زمين به شكســت منجر شده است. اما 
نقطه اوج اين چالش به مسئله تغيير اراضي برمي گردد؛ چراكه از يك سو شوراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران و مراجع ذيصالح تغيير كاربري اراضي در استان ها، مكلف 
خواهد بود حسب اعالم وزارت راه و شهرسازي نسبت به بررسي و تعيين تكليف خارج از 
نوبت پرونده هاي ارسالي حداكثر 2ماه پس از تاريخ وصول، اقدام كند. همچنين سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور هم بايد اراضي ملي واقع در محدوده و حريم شهرها 
و همچنين اراضي مصوب وزارت راه وشهرسازي براي طرح هاي شهرك سازي در خارج 
از حريم شهرها را حداكثر ظرف مدت 2 ماه تحويل وزارت راه وشهرسازي دهد. در طرح 
پيشنهادي مجلس  اراضي كشــاورزي حاصلخيز )درجه يك و 2( به تشخيص وزارت 
جهادكشاورزي، جنگل هاي طبيعي و دست كاشــت، بيشه هاي طبيعي، نهالستان ها، 
پارك ها و ذخيره گاه هاي جنگلي و مرتعي، عرصه هاي ذخيره ژنتيك، ايستگاه هاي توليد 
بذر، حوضه هاي آبخيز زوجي، محدوده ايستگاه هاي پايش و اندازه گيري آبخيزداري، 
بستر و حريم رودخانه ها و انهار، چراگاه ها و راه هاي مسير كوچ ايل نشين ها و حريم مربوط 
به آنها و مناطق چهارگانه محيط زيستي نمي توانند براي ساخت مسكن مورد استفاده 
قرار گيرند. به اين ترتيب آزادســازي و تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي به استثناي 
زمين هاي حاصلخيزي كه وزارت جهادكشــاورزي آنها را تعيين مي كند، امكان پذير 
خواهد بود. افزون بر اينها همه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه هاي دولتي و همچنين 
شركت هايي كه 100درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت باشد، مكلفند نسبت 
به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود كــه در چارچوب مكان يابي قانون 
ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه قرار مي گيرند )به استثناي مناطق چهارگانه تحت 
مديريت سازمان حفاظت محيط زيست(، ظرف 2 ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون 
بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازي اقدام كنند و ادارات ثبت اسناد و امالك مكلفند 
پس از اعالم وزارتخانه يادشده ظرف يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت انتقال ملك در دفتر 

امالك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت راه وشهرسازي اقدام كنند.
پيشنهاد ديگر نمايندگان هم اين است كه زمين هاي متعلق به وزارت جهادكشاورزي 
واقع در محدوده و حريم شهرها كه براساس قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي و قوانين 
بودجه سنواتي با تصويب هيأت وزيران امكان فروش آنها ميسر مي شود، الزم است قبل از 
ارجاع موضوع به هيأت وزيران، به تأييد وزارت راه وشهرسازي مبني بر عدم شمول برنامه 
واگذاري اراضي جهت احداث و توليد مسكن برسد. همچنين سازمان ملي زمين و مسكن 
مكلف است زمين هاي مستعد توسعه شهري با اولويت شهرهاي در حال تهيه طرح جامع 

شهري را شناسايي و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم كند.

ساخت و ساز در زمين هاي روستايي 
كميســيون عمران مجلس مصوب كرده تا اراضــي واقع در محــدوده و حريم طرح 
هادي روستاهاي واقع در حريم شهرها حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ درخواست وزارت 
راه وشهرسازي به صورت رايگان در اختيار وزارت راه وشهرسازي قرار گيرد تا ادارات ثبت 
و اسناد و امالك اسناد مالكيت اين اراضي را ظرف يك ماه به نام وزارت راه وشهرسازي 
سند بزنند. افزون بر اينكه اراضي واقع در محدوده و حريم طرح هادي روستاهاي واقع در 
خارج از حريم شهرها حداكثر ظرف 2ماه از تاريخ درخواست بنياد مسكن انقالب اسالمي 

به صورت رايگان در اختيار اين نهاد قرار مي گيرد.

زمين هاي كشاورزي يا بافت هاي فرسوده
مركز پژوهش هاي مجلس پيش از اين در گزارشي نسبت به خطرات اين طرح هشدار داده 
و اعالم كرده بود، بخش قابل توجهي از اراضي ملي واقع در محدوده و حريم شهرها ازجمله 
نهالستان هاي عمومي، جنگل ها و بيشه هاي طبيعي، پارك هاي جنگلي و جنگل هاي 
دست كاشت، مراتع تعليف احشام و محدوده هاي آبخيزداري در زمره مناطق حفاظتي 
چهارگانه تحت مديريت ســازمان حفاظت محيط زيست نيستند و مشمول شدن اين 
اراضي مي تواند صدمات جبران ناپذيري به زمين هايي كه مســتلزم اقدامات حفاظتي 
است، وارد كند. بازوي تحقيقاتي مجلس مي افزايد: با درنظر گرفتن تحوالت جمعيتي 
روستاها در 2دهه اخير كه با رشــد منفي جمعيت و مهاجرفرستي روبه رو بوده اند و در 
مواردي هم كه روستاها به سبب ماهيت خوابگاهي در جوار كالنشهرها با افزايش تقاضاي 
ساخت وساز مسكوني مواجه هستند، اين ترديد وجود دارد تا با مشموليت تمامي روستاها 
براي واگذاري اراضي واقع در محدوده طرح هادي، تغيير كاربري اراضي، سوداگري زمين 
و حاشيه نشيني در اين روستاها تشديد شود و مشمول كردن روستاهايي كه در مناطق 
ييالقي و گردشگرپذير واقع هستند نيز مي تواند تبعات ناگوار تخريب اراضي زراعي و 

باغ ها و دست اندازي به محدوده هاي آسيب پذير و توسعه ويالسازي را دامن بزند.
به گزارش همشهري، درحالي كه بحران قيمت مسكن به ويژه در كالنشهرها و شهرهاي 
بزرگ ايران عميق تر شده و ظرفيت بااليي براي نوسازي بافت هاي فرسوده وجود دارد، 
انگيزه نمايندگان براي دادن مجوز ساخت وساز روي زمين هاي كشاورزي و تغيير كاربري 
اراضي جاي سؤال دارد و مركز پژوهش هاي مجلس هم از دقت نكردن نمايندگان نسبت 
به ظرفيت نوسازي شهري بافت هاي فرسوده و بهره مندي از ظرفيت باالي اين بافت ها با 
وجود زيرساخت هاي آماده آن به عنوان يك نقطه ضعف در طرح مجلس ياد كرده است.

اين شرايط عالوه بر تشــديد فشار اقتصادي 
ناشــي از افزايش قيمت اين اقــالم به مردم 
به خصوص اقشــار كم درآمد، آينده توليد صنعــت دام و طيور را 
به مخاطره انداخته و كشــتار مرغ هاي مادر در برخي واحدهاي 
مرغداري، تداوم مشــكالت تامين، افزايش قيمت و افت كيفيت 
نهاده هاي توليد از كنجاله سويا گرفته تا ذرت و دارو و مكمل هاي 
غذايي در بازار آزاد، صرفه اقتصادي توليد در صنعت دام و طيور را 
از بين برده است. همچنين كاهش كيفيت واكسن هاي مورد نياز 
و نهاده هاي وارداتي از يك سو و افزايش درصد تلفات در واحدهاي 
توليد مرغ و تخم مرغ نيز به كاهــش عرضه اين محصوالت دامن 
زد و در شكل گيري نوسان قيمت ها در بازار مرغ و تخم مرغ طي 

سال99 ايام نوروز مؤثر بود. 
رشد تقاضاي ناشــي از انتظارات تورمي نيز به احتكار خانگي و 
دالل بازي در بازار مرغ و تخم مرغ دامن زد و عالوه بر آن افزايش 
قيمت كاالهاي اساسي و اقالم خوراكي نيز تأثير مستقيمي بر رشد 
تقاضاي برخي مواد پروتئيني مانند مرغ و تخم مرغ و جايگزيني 
آن در سفره خانوارها داشت و به نوسان قيمت ها در بازار اين اقالم 
كااليي دامن زد. درواقع افزايش قيمت گوشت قرمز، ماهي، قارچ 
و... موجب شد تا بسياري از مردم كمبود اين اقالم در سبد مصرف 
خود را از طريق خريد مــرغ و تخم مرغ جبران كنند. با وجود اين 
مي توان منشأ مشكالت امسال بازار مرغ و تخم مرغ را در تخصيص 
و تامين بموقع ارز الزم براي واردات نهاده ها دانســت كه اين امر 
باعث كمبود عرضه نهاده هاي دولتي و افزايش قيمت آن در بازار 

آزاد شد. 
دعــواي وزارتخانه هاي جهادكشــاورزي و صمت و پاســكاري 
مشكالت تامين نهاده و عرضه مرغ و تخم مرغ نيز در كاهش توليد 
و عرضه و گراني مرغ و تخم مرغ مؤثر بــود به نحوي كه حتي در 
مواردي بانك مركزي براي واردات ايــن نهاده ها ارزهايي مانند 
لير، يوآن يا ريال عمان را تخصيص مي داد كه به درد وارد كننده 
نمي خورد. با اين شرايط بازار طيور كه نيازمند ساالنه 11ميليون 
تن ذرت و 4 تا 5ميليون تن سوياست دچار بي برنامگي شد و حتي 
2ميليون تن ذرت وارداتي به 30كارخانــه توليد كننده گلوكز و 
فروكتوز تخصيص يافت و اين كارخانه ها پسمانده ذرت )گلتون 
- جرم ذرت( را كيلويي 17 تا 18هزار تومان با 1500درصد سود 
در بازار آزاد عرضــه كردند. اين در حالي بود كــه مجوز واردات 
ذرت بدون عرضه در ســامانه بازارگاه به تشكل هاي صنفي داده 
نشــد. همچنين صدور مجوز راه اندازي واحدهاي مرغ تخم گذار 
با ظرفيت هاي باال تا حدود 3 ميليون موجب شــد تا از مجموع 
1800واحد مرغداري تخم گــذار نهاده هاي وارداتي با ارز دولتي 
در حجم 8 تا 20هزار تن تنها به 3مرغداري بزرگ تخصيص يافته 
و توليد كنندگان كوچك ناچار به تامين اين نهاده ها مانند ذرت به 

نرخ بازار آزاد هر كيلوگرم 5هزارو700تومان شدند.

 جاماندن سياستگذاري 
در بازار مرغ وتخم مرغ

ادامه از 
صفحه اول

   كوچ شاغالن از خدمات به صنعت
بازار كار ايران با ۲3ميليون و13۵هزار نفر شاغل وارد ســال1400 شده و قرار است همپاي تحوالت 
مرتبط با كرونا، تغييراتي را تجربه كند. همانگونه كه در سال99 به واسطه محدوديت هاي بي رحمانه 
كرونا براي مشاغل حوزه خدمات، چهره بازار كار ايران كمي صنعتي تر شد، اين احتمال وجود دارد كه 
با اتمام دوره كرونا و حتي تغيير در ساختار تحريم و مناسبات بين المللي، چرخش ديگري در بازار كار 
رخ دهد. بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي در سال99 و دوره شيوع كرونا نشان مي دهد: 
در زمستان1399 بخش خدمات با كاهش ۲.3درصدي ســهم خود از بازار كار ايران مواجه شده و با 
ريزش 681هزارو338نفري شاغالن خدماتي، سهم اين گروه از ۵۲.7درصد به ۵0.4درصد رسيده 
است؛ اما در مقابل بخش صنعت توانسته سهم خود از بازار كار اقتصاد ايران را ۲.1درصد افزايش دهد 
و 383هزارو971نفر شاغل بيش از زمستان98 جذب كند. در اين ميان شرايط بخش كشاورزي تقريبا 

پايدار بوده و فقط هزارو۵14نفر از شاغالن اين حوزه كاهش پيدا كرده است.

آمادهباشبرايسالكمباران
بارش هاي2هفته نخست بهار 1400حدود 85درصد كمتر از ميانگين بلندمدت كشور بوده است

با دوره هاي مشابه 52ســاله مواجه شده است. از سوي ديگر 
حوضه آبريز مرزي شرق به عنوان كم باران ترين حوضه آبريز 
كشور سال سختي را پشت سر گذاشته و تا اينجاي كار شاهد 
كاهش 83درصدي بارندگي در مقايسه با سال قبل و ريزش 
76درصدي در مقايسه با ميانگين 52سال بوده است. حوضه 
آبريز قره قوم نيز به عنوان حوضه اي كم باران در سال آبي جاري 
كاهش 48درصدي بارش نسبت به سال قبل و 32درصدي 

نسبت به دوره 52ساله را تجربه مي كند.

نوروز كم باران
عقبگرد 48درصدي بارندگي در سال آبي جاري در مقايسه با 
سال قبل و افت 32درصدي ميزان بارش ها نسبت به ميانگين 
52سال اخير در حالي است كه رئيس مركز ملي خشكسالي 
و مديريت بحران سازمان هواشناسي، آمارهاي ناگوارتري از 
بارش هاي جوي كوتاه مدت ارائه مي دهد. احد وظيفه با اشاره 
به خشكسالي شديد در بيشتر نقاط كشور به ايسنا مي گويد: 
در دو هفته ابتدايي فروردين 1400، در كل كشور فقط 17 
ميلي متر بارش داشــتيم كه اين ميزان نســبت به ميانگين 
بلندمدت )52ســاله( حدود 85 درصد كمتر است. او با بيان 
اينكه در دو استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان بارش ها 
بيش از 90 درصد كمتر از ميانگين بلندمدت كشور گزارش 
شده، مي افزايد: در نوروز امسال تعدادي از استان هاي كشور 
ازجمله يزد، هرمزگان، كهگيلويه و بويراحمد، كرمان، فارس، 
سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، بوشهر و اصفهان هيچ 
بارشــي دريافت نكرده اند و در تعدادي از اســتان ها ازجمله 
چهارمحال و بختياري، خوزستان، سمنان، قم و لرستان نيز 
بارش هاي نوروز 1400 در حد يك ميلي متر و حتي كمتر از آن 
بوده، اين در حالي است كه در دو سال گذشته بسياري از اين 
استان ها با بارش هاي شديد و حتي سيل مواجه بودند. وظيفه، 
اين موضوع را ناشي از اثرات بسيار متغير تغيير اقليم مي داند.
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سياستگذاري هاي غلط، ناآشنايي برخي  بازار
سياســتگذاران با فرايند توليد و بازار و 
تعدد دســتگاه هاي متولي تنظيم بازار 

مرغ علت اصلي كمبود و گراني اين محصول است.
به گزارش همشهري، با وجود برخي اقدامات براي تامين 
نهاده ها و افزايش نظارت بر فرايند توليد و بازاررساني 
مرغ، قيمت اين ماده پروتئيني در ايــام قبل از نوروز 
نه تنها كاهش نيافت بلكه در موج چهارم شيوع كرونا، 
مصرف كنندگان را راهي صف هاي طوالني خريد كرد. 
به گفتــه توليد كنندگان دوگانه سياســتگذاري هاي 
نادرست و انتظارات تورمي براي گراني مواد پروتئيني 
در حالي موجب رشــد تقاضاي كاذب در بازار مرغ شد 
كه مشكالت توليد كنندگان در زمينه تامين به موقع 
نهاده هاي توليد با نرخ مصــوب دولتي موجب كاهش 
ماهانه 20 تا 25هزار تني توليد مرغ در ماه هاي پاياني 
امسال شده بود و در چنين شــرايطي تشديد نظارت 
و برخوردها در بــازار نيز تأثيري در ســاماندهي بازار 
مرغ نداشته اســت. گرچه برخي از اين سياست هاي 
نادرست با ورود رئيس جمهوري به موضوع گراني مرغ 
واگذاري صفر تا 100توليد و تنظيم بازار مرغ به وزارت 
جهادكشاورزي و تشــكيل كارگروه ويژه، اصالح شده 
اما توليد كنندگان تأكيد مي كنند كه با توجه به فرايند 
توليد و عرضــه نبايد انتظار آثار مثبت يك شــبه اين 

سياست ها در بازار را داشت.

ريشه كمبود و گراني مرغ
رئيس هيأت مديره شركت مادرتخصصي صنعت طيور 
كشور در گفت وگو با همشهري درمورد داليل كمبود 
و گراني مرغ، گفــت: چند نكته در ســال99 موجب 
شــد تا وضعيت بازار مرغ در ايام نوروز نابسامان شود. 
نخســتين عامل زمزمه مجلس و دولــت براي حذف 
ارز 4200توماني تاميــن نهاده هاي دام و طيور بود كه 
مجلس خواســتار حذف اين ارز و دولت مخالف بود. 
اين موضوع سيگنال منفي را به فضاي عمومي جامعه 
تزريق و نگراني را دربين مــردم ايجاد كرد كه با حذف 
ارز دولتي نهاده هاي دولتي قيمت همه كاالهاي اساسي 
از جمله مرغ، گوشــت و تخم مرغ نيز افزايش مي يابد. 
برومند چهارآييــن، افزود: اين ذهنيت باعث شــد تا 
تقاضاي كاذب براي خريد اين اقالم در بازار نيز افزايش 
يابد و حتي اقشار داراي درآمد باالي جامعه نيز به خريد 
و ذخيره ســازي  مرغ روي آوردند، به نحوي كه ميزان 
ذخيره مرغ داخل فريزر خانه هاي برخي از اين افراد براي 
يك عيد نوروز ديگر نيز كفايت مي كند و ذهنيت خريد 
ارزان براي مقابله با گراني رايج شد. عضو هيأت علمي 
ســازمان تات )تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي(، 
افزود: افزايش تقاضاي مرغ در اسفنده ماه امري عادي 
است اما امسال اين رشد تقاضا از بهمن آغاز شد؛ اين در 
حالي بود كه تصميم كارگروه تنظيم بازار براي تامين 
دان به نرخ مصوب به مدت 40روز )تا اول بهمن ماه99( 
نيز موجب كاهش ماهانه 20 تا 25هزار تني توليد مرغ 
در شرايطي شد كه مجموع مصرف ماهانه مرغ در تهران 
20 تا 26هزار تــن و روزانه 800تن بــود. چهارآيين، 
افزود: دســتكاري بازار، كاهش توليــد و عرضه مرغ 
به دليل كاهش عرضه دان و رشد تقاضاي كاذب موجب 
شكل گيري شــرايط كنوني در بازار مرغ شد. او افزود: 
گرچه در اســفند ماه99 ســهميه تامين نهاده توليد 
مرغداران به 45روز افزايش يافت اما به درد بازار شب 
عيد نخورد و در واقع حضور مردم در صف هاي خريد با 
وجود شرايط كرونايي ناشي از بي تدبيري دولتمردان و 

مناقشه بين وزارتخانه ها بود.

تعدد دستگاه هاي متولي تنظيم بازار مرغ 
رئيس هيأت مديره شركت مادرتخصصي صنعت طيور 
كشور با انتقاد از تأثير سياستگذاري هاي غلط بر كمبود و 
گراني مرغ، گفت: واقعيت آن است كه توليد و عرضه مرغ 
به قصه پر غصه اي تبديل شده كه منشأ اصلي آن دخالت 
دولت در بازار و تعدد وزارتخانه هاي متولي تصميم گيري 
و سياستگذاري بوده اســت. چهارآيين با بيان اينكه تا 
زماني كه چند وزارتخانه به طــور توامان در مورد يك 
يا چند قلم كاال تصميم بگيرند، شــرايط بازار بهتر از 

اين نمي شود، افزود: همه نظريات اقتصادي دولت هارا 
دخالت در بازار منع كرده و توصيــه اقتصاددان ها نيز 
آن اســت كه دولت ها از دخالــت در بازارهاي رقابتي 
خودداري كنند اما نمي دانم چرا مسئوالن تنظيم بازار 
فكر مي كنند كه مي توانند با دخالــت و برخورد، بازار 
را تنظيم كنــد. خروجي دخالت دولــت در بازار مرغ، 
كمبود، گراني و فســاد بود و تجربه نيز نشان داده كه 
دولت هيچ وقت تاجر خوبي نبوده و در هيچ كشــوري 
نيز دولت مرغ يا پرتقال فــروش نداريم. رئيس هيأت 
مديره اتحاديه مرغداران گوشــتي اســتان كرمانشاه 
گفت: عالوه بر آن تا كنــون تنظيم بازار مرغ در مرحله 
كشتارگاه و عرضه كلي بر عهده وزارت جهادكشاورزي 
و بعد از آن با وزارت صمت بوده كــه اين امر منجر به 
پاسكاري مشكالت بازار بين دستگاه هاي دولتي شده 
و با اين شرايط، توليد كننده و مردم ناراضي بوده و بازار 
مرغ و تخم مرغ بر مذاق دالل ها و واسطه ها خوش آمده 
است. عضو هيأت علمي سازمان تات )تحقيقات آموزش 
و ترويج كشــاورزي(، افزود: دهم فروردين ماه امسال، 
تنظيم بازار محصوالت كشاورزي يك كاسه و به وزارت 
جهادكشاورزي محول و مقرر شد تا متولي صفر تا صد 
بازار مرغ وزارت جهاد كشــاورزي بوده و كميته اي با 
حضور معاونيــن رئيس جمهوري نيز بــر اين موضوع 
نظارت كند. او تاكيد كرد: با تشكيل اين كميته قيمت 
فريز شده قبلي مرغ كه باوجود افزايش رسمي قيمت 
كنجاله سويا، ذرت، دستمزد كارگر و... تفاوت معناداري 

با نرخ اين فرآورده در كف بازار داشت، اصالح شد.

انتظار غلط معجزه در بازار مرغ 
رئيس هيأت مديره شركت مادرتخصصي صنعت طيور 
كشور، گفت: توليد كنندگان تصميمات اخير براي توليد 
و عرضه مرغ را به فال نيك مي گيرند چرا كه اكنون بايد 
وزارت جهادكشــاورزي پاسخگوي همه شرايط توليد 
و عرضه مرغ به ساير دســتگاه هاي نظارتي و مجلس 
باشــد، توليد كننده نيز وضعيت خود را مي داند و اميد 
است توليدكننده   ها با اين وزارتخانه به زبان مشتركي 
برسند. چهارآيين، افزود: البته بايد به اين نكته توجه 
كرد كه اگر امروز تصميم درستي براي توليد و عرضه 
مرغ گرفته مي شود نبايد انتظار داشته باشيم تا بازار اين 
محصول از فردا تنظيم شود اما متأسفانه اين رويه نيز 
به خطاهاي راهبردي تبديل شده كه برخي مسئوالن 
به دليل عدم آشــنايي با فرايند توليد به غلط آن را در 
رســانه ها مطرح مي كنند ولي مشكالت بازار ارز، نفت 
و يا... قابل تعميم به بازار مرغ نيســت. او گفت: باوجود 
اين تصميمات اخيــر براي تامين نهاده هــا و افزايش 
توليد مرغ نيز، توليد كننده براي بازگشــت به چرخه 
توليد حتي بعد از دريافت مجوز، نيازمند حداقل 14روز 
زمان است تا جوجه يك روزه وارد سالن شود. همچنين 
دوره پرورش جوجه 45روز و ورود مرغ به بازار نيازمند 
70روز زمان است اما عده اي به غلط وعده ارزاني مرغ 
طي چند روز آينده را مي دهند. چهارآيين تأكيد كرد: 
آثار منفي كشتار قبلي مرغ هاي مادر در بازار نيز 7 ماه 

بعد مشخص مي شــود اما متأسفانه برخي دولتمردان 
شرايط سياستگذاري در توليد محصوالت كشاورزي 
را نيز با شرايط بازار ارز و طال مقايسه مي كنند. اين در 
حالي است كه حتي اگر نرخ ارز مورد نياز براي تامين 
نهاده هاي توليد كاهش يا افزايش يابد نيز 3 تا 4 ماه طول 
مي كشد تا تأثير آن در بازار مرغ مشخص شود و نبايد 
انتظارات بيهوده در بين مردم براي كاهش زودهنگام 

قيمت مرغ ايجاد كرد.

تعادل بازار مرغ تا حداقل 2 ماه آينده
رئيس هيأت مديره شركت مادرتخصصي صنعت طيور 
كشــور، گفت: از 11فروردين ماه امســال كه تصميم 
جديد براي افزايش نرخ مصوب خرده فروشي مرغ به 
24هزار و900تومان اتخاذ شد، جنب و جوشي در بين 
توليد كننده آغاز شده است اما اكنون قيمت تمام شده 
توليد مرغ با نرخ رسمي 4200توماني جوجه يك روزه 
17هزارو700 و با نرخ بــازار آزاد 5هزارو500توماني 
جوجه يك روزه حــدود 18هزارو200تومان اســت. 
چهارآيين با اشاره به بهبود شــرايط تامين نهاده هاي 
طيور، افزود: در زمينه تامين نهاده ها نيز متوليان تنظيم 
بازار قول تامين اين اقالم تــا 50روز آينده را داده اند و 
اكنون اين نهاده ها در حال تامين اســت. عالوه بر آن 
شاهكار وزارت جهادكشــاورزي در سال99 در زمينه 
راه اندازي بازارگاه توليد نهاده هاي دامي موجب شده تا 
وارد كننده به صورت شفاف نهاده وارداتي با ارز دولتي را 

در اين سامانه عرضه كنند. 
او تاكيد كــرد: گرچه اين ســامانه ايراداتــي دارد اما 
همه  چيز شــفاف اســت و توليد كننده مي تواند نهاده 
مورد نياز خود براي دوره توليد 45روزه را تامين كند. 
چهارآيين گفت: گرچه برخي افراد كه ساالنه حداقل 
هزارميليارد تومان رانت از محل تفاوت قيمت ذرت و 
كنجاله سويا به جيب مي زدند، راهي مجلس و برخي 
نهاده هاي ديگر شــدند تــا از راه اندازي اين ســامانه 
جلوگيري كنند. به گفته او شــرايط كنوني ســيگنال 
درســتي به توليد و مرغ بازار داده و مي توان طي 65 تا 
70روز آينده شاهد تعادل عرضه و تقاضا در بازار مرغ 
در محدوده قيمت مصوب جديد تعيين شــده توسط 

دستگاه هاي دولتي را داشت. 
چهار آيين، افزود: ماهانه 100 تا 110ميليون جوجه 
وارد واحدهاي مرغداري مي شــود و با درنظر گرفتن 
نوسان منطقي در توليد و عرضه مرغ نيز مرغدار ناچار 
به عرضه مرغ توليــدي بعد از 45روز اســت. در واقع 
با سياســتگذاري جديد، برخي تصميمــات قبلي در 
ســال99 مانند جريمه توليد كنندگاني كــه مرغ را 
بيش از 45روز نگه مي دارند نيز منتفي شــده و براي 
توليد كنندگان فضاي تشــويق جايگزين تنبيه شده 
است. او گفت: با وجود اين نبايد انتظار داشته باشيم تا 
نتايج تصميمات غلطي كه سازمان حمايت با تعيين نرخ 
مصوب 20هزارو400توماني خرده فروشي مرغ طي يك 
سال اتخاذ كرده يك شبه رفع شود و بازگشت آرامش 

به بازار مرغ نيازمند حداقل 65 تا 70روز زمان است.

آمار ها نشــان مي دهد همزمان با  بورس
خــروج اقتصــاد از ركــود، درآمد 
شــركت هاي بورس هم شروع به 
رشــدكرده اســت. در ماه هاي پايان ســال قبل 
دســت كم 12هزار ميليارد تومان به درآمد واقعي 
شركت هاي بورس اضافه شده است. انتظار مي رود 
با بهبود عملكرد شركت هاي بورس نسبت قيمت به 
درآمد بازار سهام هم كاهش يابد. اين به معناي آن 
است كه گزينه سرمايه گذاري در بورس جذابيت 
بيشــتري نســبت به نيمه دوم ســال قبل پيدا 

خواهد كرد.
به گزارش همشهري، آن طور كه گزارش هاي مركز 
آمار و بانك مركزي نشان مي دهد، اقتصاد ايران پس 
از طي كردن يك دوره رشــد منفي، رفته رفته در 
حال خروج ازركود است. اگرچه رشد اقتصادي ثبت 
شده در ماه هاي پايان سال قبل، چندان محسوس 
نبوده اما ايــن اميدواري را ايجاد كرده اســت كه 
درصورت تداوم رشــد، منجر به بهبود كسب وكار 
در مشاغل كوچك و بزرگ شود. يكي از مهم ترين 
مشكالت اقتصادي ايران در چند سال گذشته در 
كنار تورم دو رقمي، كاهش رشــد اقتصادي بوده 
است در چنين شرايطي چنانچه شرايطي مهيا شود 
كه رشد اقتصادي افزايش يابد در آمد شركت ها هم 
متناسب با آن رشــد خواهد كرد و شايد بسياري 
از شــركت هايي كه در طول چند سال گذشته با 
مشكالت بزرگ مالي مواجه بودند تا حدي از بند 
اين مشكالت رهايي پيدا كنند. به زعم اقتصاددانان 
افزايش قيمــت ارز يكي از داليل رشــد توليد در 
برخي صنايع داخلي است با اين حال بهبود توليد 
فقط مرتبط به نرخ ارز نيست و با توجه به كاهش 
سطح معيشت مردم، رشد تقاضاي كل در اقتصاد با 
چالش هاي بزرگي مواجه شده است كه ترميم آن 

شايد به چندين سال زمان نياز داشته باشد.
با اين حال با رصد عملكرد شــركت هاي بورس از 
ابتداي زمستان سال قبل تاكنون متوجه مي شويم 
كه يك روند پايــدار رو به رشــد در ميزان درآمد 
شركت هاي بورس به وجود آمده و منجر به افزايش 
درآمد واقعي و سود خالص آنها شده است.با توجه 
به نزديك شدن به فصل برگزاري مجامع در تيرماه، 
كه طي آن هلدينگ ها و شركت هاي بزرگ صنعتي 
گزارش هاي مالي تلفيقي خود را تهيه و به بورس 
گزارش مي دهند، اين احتمال كه سود شركت هاي 
بورس حتي تا قبل از تابســتان با رشــد بيشتري 

مواجه شود تقويت شده است.
رشــد در آمد شــركت هاي بورس يــك محرك 
قدرتمند براي افزايش ســرمايه گذاري در بورس 
اســت. تحليل گران بنيــادي از ميــزان در آمد 
شركت هاي بورس به عنوان يك متغير اصلي براي 
ســرمايه گذاري در بورس اســتفاده مي كنند و با 
محاسبه نسبت قيمت به در آمد بازار سهام، صنايع 
و شركت ها اقدام به ارزشــگذاري سهام مي كنند. 
نسبت قيمت به درآمد، مدت بازگشت سرمايه را 
در بازار هاي مالي محاسبه مي كند و به ما مي گويد 
جذابيت سرمايه گذاري در سهام شركت هاي بورس 
تا چه ميزان است. هرچه اين نسبت پايين تر باشد 
به معناي آن اســت كه جذابيت سرمايه گذاري در 
بورس افزايش يافته اســت. آمار ها نشان مي دهد 
به دنبال افزايش ميزان ســود شركت هاي بورس 
در چند ماه گذشته اين نسبت هم از 40مرتبه در 
مرداد 1399اكنون به محدوده 16.5مرتبه رسيده 
است و نشان مي دهد با درنظر گرفتن افزايش ميزان 
سودآوري شركت هاي بورس و كاهش يك ميليون 
واحدي شاخص تا چه حد قيمت سهام شركت هاي 

بورس ارزان شده است.
هرچند شــاخص كل بورس از ابتداي ســال قبل 
تا 20مرداد ماه با يك صعــود افراطي تا محدوده 
2ميليون 100هزار واحد پيشروي كرد اما در همين 
دوره درآمد شركت هاي بورس با يك شيب نزولي 
تحت تأثير ركود اقتصادي و تحريم ها در حال نزول 
بود.بسياري از شركت ها در اين دوره به دليل كاهش 
تقاضاي كل و تحريم ها با مشــكالت مالي مواجه 
شدند و هنوز هم اين مشــكالت مالي در بسياري 
از صنايع ادامــه دارد. اثر تحريم هــا حتي منجر 
شده بود بسياري از شــركت ها در زمينه صادرات 
و نقل و انتقال هاي مالي با مشــكل مواجه شوند 
و حتي مجبور شــوند براي فروش محصوالتشان 
در بازارهــاي منطقه اي تخفيف هــاي زيادي به 

مشتريان بدهند.
اين موضوع در كنار ركودي كــه اقتصاد ايران، در 
ماه هاي نخست ســال قبل با آن مواجه شده بود 
منجر شد تا ميزان درآمد شركت هاي بورس به طور 
ميانگين با 22درصد كاهش مواجه شود، به طوري 
كه ميزان درآمد شــركت هاي بورس در مرداد و 
شهريور سال قبل، كه سراشيبي نزول بورس هم 
دقيقا از همان زمان آغازشــد، با 39هزار ميليارد 
تومان كاهش به پايين ترين سطح خود رسيد. اين 
دوره مصادف بود با زماني كه شــاخص كل بورس 
تهران و نسبت قيمت به درآمد)P/E( بازار سهام به 
باالترين نقطه تاريخي خود رسيده بود. در اين دوره 
به دليل رشد شديد قيمت سهام شركت ها ميانگين 
نسبت قيمت به درآمد كل بورس تهران به محدوده 
40مرتبه رســيده بود اما با وجود رشــد قيمت ها 
نمودار درآمد زايي شركت هاي بورس صعودي نبود 
تا از رشد قيمت سهام شركت هاي بورس پشتيباني 
كند و شايد يكي از مهم ترين داليل آغاز نزول بازار 
سهام از 20مرداد ماه تاكنون همين موضوع باشد كه 
دوره بازگشت سرمايه در بازار سهام به باالترين حد 

خود در نيم قرن گذشته رسيده بود.
اما با پايان تابستان فصل ترميم آغاز شد و درآمد 
شركت هاي بورس در اين فصل اندكي بهبود يافت؛ 
 طوري كه سود واقعي شركت هاي بورس از محدوده 
136هزار ميليارد تومان در مرداد ماه به 199هزار 
ميليارد تومان در پاييز امسال رسيد.در اين دوره 
زمينه هاي اوليه خروج اقتصــاد از ركود هم مهيا 
شد. اين روند رو به رشد با بهبود عملكرد اقتصادي 
كشور در ماه هاي آخر سال قبل تداوم يافت و مطابق 
تازه ترين آمار ها جمع كل سود شركت هاي بورس 
در چند ماه گذشته كه زمينه هاي اوليه آن از پاييز 
آغاز شده بود 12هزار ميليارد تومان افزايش يافته 
است. با اين ميزان رشد جمع كل سود شركت هاي 
بورس در سال قبل با 25درصد افزايش مواجه شد.

جمع كل درآمد شركت هاي بورس

 درآمد واقعيماه
هزار ميليارد تومان

170اسفند98
169.6فروردين 99

171ارديبهشت 99
175.3خرداد 99

170تير 99
136.5مرداد 99

147.4شهريور 99
169.9مهر 99
191.8آبان 99
199.2آذر 99
188.8دي 99

207بهمن 99
212اسفند 99

رئيس هيأت مديره شركت صنعت طيور كشور: نابساماني كنوني بازار مرغ نتيجه سياستگذاري هاي غلط گذشته 
است، شرايط توليد و قيمت مرغ تا 2ماه آينده متعادل مي شود

گزارش تحليلي همشهري از نحوه افزايش درآمد شركت ها  رشد 12هزار ميليارد تومانيپشت پرده كمبود و گراني مرغ
سود شركت هاي بورس

نقد خبر

 اجاره نشين ها 
در 1400 اسباب كشي ندارند!

  خبر: معاون مسكن وزير راه و شهرسازي گفت: قراردادهاي اجاره 
در سال1400 و تا 3ماه پس از اعالم رسمي پايان كرونا همچنان به طور 
اجباري تمديد خواهد شــد و مالكان نمي توانند مستأجران خود را 
جواب كنند. محمود محمــودزاده، در گفت وگو با ايرنا، افزود: مصوبه 
ستاد مبارزه با كرونا درباره تمديد قراردادهاي اجاره تا 3ماه پس از اتمام 
كرونا اعالم شده است، بنابراين امسال هم اين مصوبه اجرايي مي شود. 
به گفته اين مقام مسئول، هر فردي كه اجاره نامه اش تمام شده باشد با 
درصدي كه اعالم خواهد شد مجدد اجاره نامه خود را تمديد خواهد 
كرد و نيازي به اسباب كشي وجود ندارد و امسال هم مالكان نمي  توانند 

مستأجران خود را جواب كنند.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره پرداخت وام اجاره در سال گذشته 
نيز گفت: مصوبه تعيين سقف اجاره بها و پرداخت وام وديعه در سال 
قبل تا حدودي توانست بازار اجاره را تعديل كند و پارسال 920 هزار 
نفر متقاضي دريافت وام وديعه ثبت نام و 335هزار نفر مدارك خود را 
تكميل كردند و به نظام بانكي معرفي شدند و در نهايت 220هزار نفر 

تسهيالت وام وديعه را دريافت كردند.
وي افزود: 4هزار و 600 ميليارد تومان وام وديعه مســكن در ســال 
گذشــته پرداخت شــد، اما رقمي كه دولت درنظر گرفته بود فراتر 
بود. بسياري از مستأجران شــرايط عمومي دريافت وام را نداشتند و 

نتوانستند مدارك خود را تكميل كنند.
 نقد: هرچند تمديد قراردادهاي اجاره بها در ســال1400 به دليل 
ادامه شيوع ويروس كرونا خبري خوب براي اجاره نشين ها به حساب 
مي آيد اما با توجه به رشد خيره كننده قيمت مسكن در سال گذشته 
و احتمال ركوردشكني آن در ماه هاي آينده، دولت چه نرخي را براي 
افزايش اجاره بها در سال1400 اعالم خواهد كرد كه نتيجه آن رضايت 
نسبي صاحبخانه ها باشد. واقعيت اين اســت كه شكاف بين قدرت 
مالي مستأجران با ســطح انتظارات صاحبخانه ها به دليل باالرفتن 
قيمت مسكن، به گونه اي شده كه خانه دار شدن مستأجران به رويايي 
دست نيافتني تبديل شده است. افزون بر اينكه سياست هاي اعمال 
شده مبني بر اخذ ماليات بر خانه هاي لوكس و خالي هم دست كم در 
يك سال گذشته به نتيجه مطلوب نرسيده و بيم آن مي رود با پايان 
پاندومي كرونا و برداشته شدن محدوديت ستاد ملي مبارزه با كرونا، 
نرخ تورم در بخش اجاره بها با موج انفجاري مواجه شــود و آن زمان 
هست كه اسباب كشــي مســتأجران به دليل هزينه هاي سرسام آور 

اجاره بها، اسباب زحمت و مهاجرت آنها به حاشيه  شهرها خواهد شد.
از ســوي ديگر واقعيت را نمي توان ناديده گرفت كه عدم  اســتقبال 
مستأجران از وام وديعه يا همان تسهيالت اجاره بها، خود گوياي آن 
است كه اين تسهيالت هم گره گشا نخواهد بود. حال بايد ديد با ورود 
به عصر پساكرونا، مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازي چه راهي براي 
راحتي خيال مستأجران معرفي خواهند كرد. فعال كه به بهانه كرونا، 
ورق به نفع مســتأجران برگشــته اما اين آرامش موقتي است و بايد 

منتظر توفان تورم اجاره بها ماند.

 كاهش قيمت 10قلم سبزي و صيفي
در ميادين 

قيمت بعضي از ســبزيجات و محصــوالت فرنگي در  تره  بار
مياديــن ميوه و تــره بار كاهــش يافت. بــه گزارش 
همشهري، تازه ترين نرخنامه انواع سبزي و صيفي  كه 
در هفته سوم فروردين در ميادين ميوه و تره بار اعمال مي شود، حاكي 
 از كاهش قيمت 10قلم سبزي و صيفي و ثبات قيمت ساير اقالم است.

براساس نرخنامه جديد اين سازمان، قيمت انواع خيار، انواع سبزي، 
كدو، بادمجان و هويج در ميادين ميوه و تره بار كاهش يافته و قيمت 2 
محصول كاهو و كرفس، اندكي افزايش يافته است. كاهش قيمت انواع 
خيار در ميادين در حالي اســت كه در مغازه هاي ســطح شهر، اين 
محصول با قيمتي بين 11تا 15هزارتومان به فروش مي رسد. هر كيلو 
هويج نيز هم اكنون در مغازه ها قيمتي باالي 8هزار تومان دارد. نگاهي 
به بخش ســبزي و صيفي نرخنامه ميادين نشان مي دهد كه قيمت 
بسياري از اقالم پرمصرف عرضه شده در اين مراكز خريد زير10هزار 
تومان و قيمت دســت كم 4 قلم زير 5هزار تومان اســت. گران ترين 
محصول ارائه شده در غرفه هاي ميادين در زمينه سبزي و صيفي، سير 
و زنجبيل تازه است كه سير 23هزار و 900و زنجبيل 49هزار تومان 
قيمت دارند. فهرســت اقالمي كه قيمــت آنها در ســومين هفته 
فروردين ماه در ميادين ميوه و تره بار كاهش يافته  به اين شرح است و 
نرخ ديگر اقالم پرمصرف را مي توانيد در جدول پيوست مشاهده كنيد:

خيار گلخانه اي با 1600تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 10900تومان
خيار كوتاه با 400تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 9300تومان

 خيار رسمي و رويال با هزار تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 8300تومان
 سبزي پاك كرده با 400تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 10500تومان

 سبزي دسته اي جور با 400تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 5900تومان
 كدوي مسمايي با 600تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 6500تومان

 بادمجان قلمي و دلمه با 250تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 4700تومان
 هويج با 200تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 5900تومان

قيمت انواع سبزي و صيفي در ميادين ميوه و تره بار
قيمت - تومانمشخصاتنام محصول

4.900سالم و تازه، رسيده، رنگدار و گوشت دارگوجه فرنگي بوته رس
4.900كامال رسيده و سالم- باالي 100گرمگوجه فرنگي گلخانه اي

4.900سالم و پاك شده- سبز روشنكاهو رسمي
12.000سالم و پاك شدهكاهو فرانسوي

6.500سالم و سبز و تازهباقال سبز
4.200سالم و بدون آفت و تغيير رنگسيب زميني
4.700سالم و يكدست و سياه رنگبادمجان دلمه

23.900بوته كامل بدون ساقهسير
49.000سالم و تازه- بدون لهيدگيزنجبيل

8.900يكدست و سالم و تازه- حداقل 80گرمفلفل دلمه سبز و رنگي
16.500رسيده و آبدارليموترش سنگي
11.900ترد و بدون دانه درشتلوبياسبز قيطاني

6.900كامال سالم، سبز تيره، با ساقه كوتاهكلم بروكلي

اغلب غذاهاي ســنتي  سوپرماركت
ايرانــي مثل انــواع پلو 
خورش هــا، آش هــا و 
سوپ ها آبكي بودند و به افزودني هايي 
براي نرم شدن نيازي نداشتند، كتلت و 
كوكو را هم مادرها با ماست و ترشي سر 
سفره مي آوردند و نيازي به سس نبود. 
فقط مرغ سرخ شــده بود كه سسي از 
جنس پوره گوجه يا رب سرخ شده در 
روغن و چاشني آبغوره و زردچوبه و فلفل 
همراه خود داشت. اما از وقتي پيتزا به 
فرهنگ غذايي ايراني ها اضافه شد ديگر 
نمي شد از ســس صرف نظركرد. انواع 
غذاهاي خشك ديگر مثل ساندويچ ها، 
ناگت ها و سوخاري ها و... را هم نمي شد 
با ماست و ترشي خورد و كم كم سس 
گوجــه آمــاده جــاي خــود را در 
سوپرماركت ها و يخچال خانه ها باز كرد 
تــا جايي كه امــروز ديگر ســس ها را 
نمي توان از سفره ها و ميزهاي غذاخوري 
جدا كرد. حــاال ســاالدهايمان هم از 

محدوده ساالد شيرازي فاصله گرفته و 
چاشــني ها ديگر به آبغــوره، آبليمو و 

روغن زيتون محدود نمي شود.
قفســه هاي ســوپرماركت ها حــاال 
تنوعي گسترده از سس ها را با طعم ها 
و اندازه هــاي مختلــف در دســترس 
خريداران قــرار داده و رقابت بر ســر 
تصاحب ســهم بيشــتري از بازار بين 
برندهاي توليدكننده بسيار داغ است، 
اما گرماي رقابت برخالف قوانين معمول 
بازار، نه تنها به كاهش قيمت منجر نشده 
بلكه قيمت سس ها هم مثل ديگر اقالم 
خوراكي و غيرخوراكي در طول ســال 

گذشته بارها افزايش يافته است.
در ميان ســس هاي گوجــه و كچاپ، 
سس خرسي را مي توان معروف ترين و 
شايد حتي محبوب ترين دانست. قيمت 
اين ســس 455گرمي كه از توليدات 
گروه غذايي مهرام است در فاصله بين 
آذر تا بهمن سال گذشته 1800تومان 
بيشتر شده است و البته اين تنها مورد 

از افزايش قيمت سس هاي قرمز و سفيد 
موجود در بازار نيســت. سس كچاپ 
410گرمي بهروز هم از 12.800آبان ماه 
به 15.500در بهمن ماه رسيده و ديگر 
برندها هم چندين بار و هربار چيزي در 
حدود 20تا 30درصــد قيمت ها را باال 

بردند. بيژن، بهروز، مهــرام و دلپذير از 
قديمي تريــن و معروف ترين برندهاي 
سس موجود در بازار هستند و روژين، 
دلوسه و سحر برندهاي نسبتا جديدتر 
در زمينه توليد اين محصول محسوب 

مي شوند.

سس ها در كورس افزايش قيمت
سس گوجه  خرسي در 2 ماه 1800تومان گران شد

قيمت بعضي انواع سس گوجه فرنگي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

7.900كچاپ- 310گرميدلوسه
12.500هالوپينو- 400گرميمهرام
13.500گوجه فرنگي- 550گرميبيژن
15.500كچاپ- 410گرميبهروز
15.000گوجه فرنگي- 630گرميكاله
19.200كچاپ خانواده- 830گرميكاله
9.000كچاپ تند- 390گرميسحر
8.100گوجه فرنگي تند- 290گرميبيژن

13.000موشكي- 360گرميدلپذير
19.500موشكي- 650گرميدلپذير

20.500گوجه فرنگي با هالوپينو- 250گرميپيلي پيلي
12.600كچاپ تند- 460گرميروژين
12.600گوجه فرنگي- 460گرميروژين
18.000گوجه فرنگي- كتابي- 650گرميمهرام
11.000گوجه فرنگي تند- 400گرميمهرام
12.500كچاپ تند- 360گرميدلپذير
8.000كچاپ- 290گرميبيژن
13.800كچاپ تند- 550گرميبيژن

8.900كچاپ- 350گرمياروم آدا

   رشد درآمد هلدينگ ها و توليدكننده هاي پتروشيمي
آن طور كه آمار ها نشان مي دهد در ميان صنايع مختلف بورس برخي صنايع درآمدشان نسبت به صنايع ديگر با 
رشد بيشتري مواجه شده است. با مقايسه آمار هاي يك سال گذشته متوجه مي شويم كه بيشترين رشد درآمد 
از نظر ارزش متعلق به هلدينگ هاي صنعتي بوده كه جمع كل درآمد هايشان 207درصد رشد كرده و از 9هزارو 
700ميليارد تومان به بيش از 20هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين صنايعي مانند دباغي و چرم، استخراج 
نفت و گاز و زراعت ازديگر صنايعي هستند كه درآمد هايشان به ميزان زيادي افزايش يافته است. آمار ها نشان 
مي دهد رتبه نخست بيشترين رشد در آمد در يك سال گذشته مربوط به صنعت دباغي و چرم سازي  بوده كه جمع 
كل درآمد هايش پس از افزايش صادرات بيش از 1164درصد در يك سال گذشته افزايش يافته است.دو صنعت 
استخراج نفت و گاز و زراعت هم در اين مدت درآمدشان به ترتيب 253و 208درصد افزايش يافته است.اما يكي 
از ديگر صنايعي كه در يك سال گذشته در آمد هايش پس از فراز و فرود هاي مختلف و عبور از تحريم ها با رشد 
مواجه شده شركت هاي توليد كننده محصوالت پتروشيمي هستند.طبق آمار هاي موجود جمع كل درآمد گروه 
محصوالت شيميايي در يك سال گذشته با 19هزارو 500ميليارد تومان افزايش اكنون به 64هزارو 300ميليارد 
تومان رسيده است. شركت هاي انبوه سازي  و توليد كننده سيمان هم در يك سال گذشته با وجود مشكالت بزرگي 
كه داشتند درآمدشان به ترتيب 180و 120درصد افزايش يافته است.گروه الستيك و پالستيك و دارو سازي  هم از 

ديگر صنايعي هستند كه در سال گذشته با رشد مطلوب درآمد هايشان مواجه شدند.

بيشترين رشد در آمد، در ميان صنايع حاضر در بورس، در يك سال گذشته- ارقام به ميليون ريال
درصد تغييرمقدار تغييراسفند 98اسفند 99نام صنعت

44.0303.48240.5481165دباغي و چرم
4.502.1401.272.1683.229.972254استخراج نفت و گاز

4.006.3741.298.5112.707.863209زراعت
299.863.75097.374.640202.489.110208هلدينگ ها
9.991.4083.559.5276.431.881181انبوه سازي 

33.216.59515.169.57518.047.020119سيمان
5.909.1292.956.2442.952.885100الستيك و پالستيك

7.157.8503.994.8893.162.96179ساير واسطه گري هاي مالي
69.966.99742.740.74127.226.25664دارو سازي 
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اقليم

پيگيري

هواازفرداگرمميشود
درحالي كه در روزهاي گذشته بســياري از اســتان ها درگير بادهاي شديد و 
بارندگي هاي همراه با رعد  و برق بوده اند، پيش بيني هاي هواشناســي نشــان 
مي دهد كه روند افزايشــي دما در اغلب مناطق كشــور از فردا آغاز مي شود. به 
گزارش ايرانشهر، روز گذشته )شنبه 14فروردين( استان هاي خراسان رضوي، 
 شمالي، گلستان و مازندران شاهد بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شديد
بوده اند. ســامانه فعــال در كشــور موجب بارش هــاي پراكنــده اي هم در 
آذربايجان شرقي، غربي، زنجان، اردبيل، كردستان، نيمه شمالي استان فارس، 
چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، خوزســتان، خراسان جنوبي، 
اصفهان، يزد، شمال كرمان، بوشهر، ارتفاعات قزوين، البرز، تهران و سمنان شد. 
بنابر اعالم كارشناس ســازمان هواشناسي در گفت وگو با همشهري، بيشترين  
شدت بارندگي ها در خراسان رضوي و شمالي بود كه امروز )يكشنبه 15فروردين( 
هم در اين 2 استان ادامه دارد. كبري رفيعي با بيان اينكه از دوشنبه تا چهارشنبه، 
جوي پايدار در كشور حاكم مي شود، مي گويد: »روز گذشته در بخش هايي از غرب 
و جنوب غرب و شرق و جنوب شرق شاهد وزش باد شديد همراه با گرد و خاك 

بوديم كه اين شرايط امروز در شرق و جنوب شرق ادامه دارد.«

كرمان،دستخاليدرمقابلتوفان
وزش باد همراه با گرد و خاك در شرايطي در شرق و جنوب شرق ادامه دارد كه 
مسئوالن كرمان به عنوان يكي از استان هاي درگير با اين پديده تأكيد مي كنند 
كه هيچ اعتباري براي مقابله با اين پديده ندارند. مجيد ســعيدي، مديركل 
مديريت بحران كرمان بادهاي شــديد چند روز اخير را فعال بدون خســارت 
گزارش مي كند، اما به همشهري مي گويد: »در سال هاي قبل اعتبار پيشگيرانه 
در بخش هاي مقاوم سازي و... براي جلوگيري از خسارت ريزگرد به استان ابالغ 
مي شد، اما 2سال است هيچ اعتباري به اين منظور اختصاص داده نشده است.«  

هشدارسرماويخبندان
در همسايه شمالي كرمان يعني خراســان جنوبي در كنار باد شديد روند 
كاهشي دما تا 12درجه هم شروع شده ؛ به طوري كه مديريت بحران استان 
براي صبح دوشنبه و سه شــنبه در مناطق سردسير احتمال يخبندان را 

داده است. در چهارمحال و بختياري هم هشدار مشابهي صادر شده است.

پاسخبهگاليههايزلزلهزدگانسيسخت
بيــش از 40روز از زلزلــه 5/6ريشــتري 
سي ســخت مي گذرد؛ شــهري از استان 
كهگيلويه وبويراحمــد در دامنه زاگرس. 
آواربرداري خانه ها ادامه دارد، اما بسياري از مردم از روند كند آواربرداري و همچنين 
شيوه ارائه تسهيالت گاليه دارند. احمد رحيمي زاده، خبرنگار و فعال اجتماعي اهل 
سي سخت با اشاره به بارندگي شديد و هواي سرد منطقه به همشهري مي گويد: »با 
اينكه اغلب مناطق كشــور هوايي بهاري دارد، اما اينجا قلب زاگرس و سرد است و به 
همين دليل مردم بي سرپناه با مشكل روبه رو هستند.« او توضيح مي دهد كه حدود 
3هزار خانه در اين شهر تخريب شده، اما در مجموع فقط 300كانكس در ميان مردم 
توزيع شده و حتي كمك هزينه اسكان موقت هم به حدود 137نفر رسيده است كه آنها 
هم اجازه برداشت پول را ندارند. پس لرزه ها در سي سخت ادامه دارد و مردم از ترس 
حتي در خانه هاي تعميري خود هم ساكن نمي شوند؛ اين در حالي است كه طبق اعالم 
مسئوالن كشوري و استاني كمك بالعوض اسكان موقت فقط به واحدهاي احداثي 
داده مي شــود و واحدهاي احداثي هم طبق ضوابط فقط آنهايي هستند كه سقف يا 
ستون شان تخريب شده باشد. در اين شــرايط خانه اي كه همه ديوارهايش  تخريب 
شده، اما سقف و ستون داشته باشــد، تعميري محسوب مي شود. مديركل مديريت 
بحران كهگيلويه و بويراحمد اما در پاســخ به انتقادها به همشهري مي گويد: »بيش 
از 600واحد احداثي بود كه از اين تعداد بيش از 500واحد كمك بالعوض اســكان 
موقت را دريافت كرده اند.« محمد محمدي درباره برداشــت اين كمك بالعوض هم 
توضيح مي دهد:  »بنابر اعالم بنياد مسكن، زلزله زدگاني كه كار بازسازي را شروع كنند 
مي توانند قسط اول كمك بالعوض يعني 10ميليون تومان را از حساب برداشت كنند 
و اين كار براي جلوگيري از بروز بي نظمي انجام شده است. امكان دارد برخي اين پول را 
بگيرند و هزينه كنند و بعد با آغاز بازسازي براي اسكان موقت با مشكل مواجه شوند.« 
او درباره اعتبار تكميلي نيز مي گويد: »معاون اول رئيس جمهوري در سفر نوروزي خود 
به سي سخت قول اعتبار تكميلي جبران خســارت را دادند. ماجرا از اين قرار بود كه 
مردم در ديدار با ايشان وام 185ميليون توماني ساخت را براي واحدهاي احداثي كافي 
نمي دانستند. به اين ترتيب قرار شد مردم با همين وام كار ساخت خانه را شروع و در 

ادامه اگر نياز بود اعتبار تكميلي دريافت كنند.«
محمدي با بيان اينكه خانه هاي تعميري به 3گروه تقسيم شده اند، مي افزايد: »با توجه 
به حجم خسارت، خانه هاي تعميري نوع اول 30ميليون تومان وام بدون سود با كارمزد 
4درصد و 15ميليــون تومان كمك بالعوض، خانه هاي تعميــري نوع دوم 20ميليون 
تومان وام و 10ميليون تومان كمك بالعوض و خانه هاي تعميري نوع سوم، 10ميليون 
تومان وام و 5تومن كمك بالعوض دريافت مي كنند.« اســحاق جهانگيري، معاون اول 
 رئيس جمهوري روز دوشــنبه، دوم فروردين به سي سخت ســفر كرد و ضمن ديدار و

گفت وگو با زلزله زدگان تأكيد كرد: اگر اعطاي وام و تســهيالت پيش بيني شــده براي  
بازسازي سي سخت پاسخگو نبود، هيأت دولت براي حمايت هاي بعدي همكاري مي كند.

خداحافظيصيادانبادريايخزر
فصل صيد و صيادي ماهي هاي استخواني در آب هاي ساحلي درياي خزر 
به پايان رســيد و امروز تورهاي ماهيگيران از دريا جمع مي شود. هر چند 
كه به دليل افت دماي آب خزر، نامساعد بودن شرايط آب و هوايي، وضعيت 
نابسامان بازار، هزينه هاي گزاف براي تهيه تور ماهيگيري و طناب و.... درآمد 
چنداني را نصيب صيادان نكرد و ميزان ماهي صيد شده در درياي مازندران 
در مقايسه با سال گذشته كاهش 26درصدي داشت. اين در حالي است كه 
صيادان فقط 6ماه از سال مشغول فعاليت هستند و با توجه به درآمد كم شان 
از صيادي براي امرار معاش خود در 6ماه دوم ســال مشــغول كشاورزي و 
باغداري مي شوند تا بتوانند چرخ زندگي شان را بچرخانند. صيادان مازندراني 

تورهايشان را از امروز جمع مي كنند به اميد فصلي ديگر و رونق بازار.
عكس:مهر

عكس نوشت

سيدهزهراعباسی
خبر نگار

۱۶سالازتصويبطرحآبرساني
بن-بروجنميگذرد.طرحيگزارش2

كهباهدفتامينآبشرب۱۱
شهركوناحيهصنعتي،۱۱شهرو۱۳روستاي
استانچهارمحالوبختياريمصوبشدامابا
گذشتسالهابهسرانجامنرسيدوحتيدر
ماههايپايانيدولتدوازدهمهمهمچنان
معطلماندهاست.تامينآبشرببهويژهدر
شــهركهاونواحيصنعتياستانباتانكر
انجامميشودوشــرايطرابرايكارگران
سختكردهاست.باآغازروزهايگرمسال
هممشــكالتدوچندانميشودوازحاال
نگرانيصاحبانوفعاالناينشــهركهاي

صنعتيرارقمزدهاست.

آبآشاميدنيبرايكارگرانهمنيست
ابراهيم بابادي كارگر است و در يكي از واحدهاي 
مستقر در شــهرك صنعتي سفيددشت مشغول 
بــه كار. او مي گويد: از زماني كه بــه ياد دارم، آب 
به صورت جيره بندي و با تانكر در شــهرك توزيع 
مي شــود. به همين دليل آبي كه بــراي مصارف 
بهداشــتي و در زمان حضورمان در محل كار نياز 
داريم هم از ايــن منبع تامين مي شــود و داراي 
استانداردهاي الزم حتي براي شست و شوي دست 
و صورت هم نيســت. او ادامه مي دهد: آنقدر آب 
كم است كه به عنوان كارگر بايد در نوشيدن براي 
رفع عطش هم صرفه جويي كنيم. البته كارفرماها 
به شدت پيگير حل اين مشــكل هستند اما وعده 
مديران براي آبرساني به شهرك هاي صنعتي فقط 
وعده است. ميرزا عبداهلل سقفي هم كارگر شهرك 
صنعتي سامان اســت و عنوان مي كند: آنقدر اين 

مشكالت پيش پا افتاده و غيرقابل تصور است كه 
برخي معتقدند مي شد خودمان آب آشاميدني را 
به صورت آب معدني خريــداري كنيم. اما اينجا نه 
كارگر پول براي خريد روزانه آب معدني دارد و نه 
كارفرما چنين كاري انجــام مي دهد. همين چند 
روز پيش دو كارگر براي برداشتن آب از تانكر با هم 
به اختالف خوردند و بــا ورود كارگران ديگر همه 
گاليه ها از حل نشدن مشــكالت كم آبي بار ديگر 
مطرح شد. اما در نهايت آن دو كارگر تعليق شدند 

و مشكالت همچنان به همان صورت باقي است.

8هزاركارگردرانتظارآب
توزيع آب شــرب با تانكر در شــهرك ها و نواحي 
صنعتي اســتان را مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي چهارمحال و بختياري هم تأييد مي كند 
و به همشــهري مي گويد: ما براي خطوط توليد، 
مشكل آب نداريم اما 8 هزار كارگر و نيروي كاري 
كه در مجموعه شهرك ها و نواحي ما مشغول به كار 
هستند دسترسي به آب شرب ندارند. حميدرضا 
فالحي ادامه مي دهد: براســاس ماده 54 احكام 
دائمي قانون برنامه توسعه ششم و ماده 81 الحاقي 
مقررات مالي دولت، وظيفه انتقال آب تا شهرك ها و 
نواحي به وزارت نيرو و شركت تابعه آن محول شده 
است. بخشي از طرح آبرساني بن - بروجن هم به 
همين منظور انجام مي شود. متأسفانه سال هاست 
اين طرح تكميل نشــده و به بهره برداري نرسيده 
است. تكميل نشــدن اين طرح آبرساني، پاشنه 
آشــيل فعاليت نيروي كار و مولد ماســت؛ زيرا 
معيشت 8 هزار خانوار در گرو بقاي شغل اين افراد 
است و اين موضوع اصال قابل چشم پوشي نيست.  
فالح ادامه مي دهد: شــركت شــهرهاي صنعتي 
استان درصورت تكميل خط لوله تا مبادي ورودي 
شــهرك ها و نواحي، ظرف 6 مــاه خطوط داخلي 
آبرسان را فعال مي كند. 11 شهرك و ناحيه صنعتي 

استان داراي اين شرايط هستند و حقيقتا نياز به 
اقدام عاجل در اين زمينه وجود دارد.

۴۶۰هزارشهرونددرانتظار
قصه ناتمام ماندن طرح انتقــال آب بن  - بروجن 
حكايت مشــكالت كارگران شهرك هاي صنعتي 
نيســت و بنا به اعالم اســتانداري چهارمحال و 
بختياري 460 هزار شهروند در شهرها و روستاهاي 
استان به دليل تكميل نشدن همين طرح با چالش 
تامين آب شرب مواجهند و با تكميل طرح منتفع 
خواهند شــد. دي 13۹۹ عباس اقبالي، استاندار 
چهارمحال و بختياري اعالم كــرد: »اين طرح تا 
پايان دولت دوازدهم تكميل مي شــود.«  او تأكيد 
كرده بود كه »بــا بهره برداري از طرح آبرســاني 
بن - بروجن مشكل آب شرب 11 شهر، 13 روستا 
و جمعيتي افزون بر 460 هزار نفر حل خواهد شد.« 
نكته اي كه بهمن سال گذشته، مجيدنظري، معاون 
هماهنگي امور عمراني نيز بر آن تأكيد و اعالم كرد؛ 
»اين طرح 70 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.« كه 
با توجه به شرايط اجرايي پروژه و با وجود تصويب 
طرح در دولت نهم و قول بــه تكميل آن در دولت 
يازدهم، اين طرح در ماه هاي آخر دولت دوازدهم 

هم به ايستگاه افتتاح نرسيده است.

  
16 سال از طرحي كه اســتانداري چهارمحال و 
بختياري آن را جزو 31 طرح اولويت دار كشــور و 
طرحي ملي عنوان مي كند، مي گذرد.  آبان ســال 
گذشــته نيز محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان 
برنامه و بودجه كشور اعتبار 4 هزار ميليارد ريالي 
در سفر به استان براي آن مصوب كرد اما اين اعتبار 
هم منجر به بهره برداري از طرح نشده تا همچنان 
بن – بروجن به عنوان طرحــي نيمه تمام و تمام 

نشدني براي مردم اين استان مطرح باشد.

بن - بروجن، معطل تزريق بودجه 
مديرعاملشركتآبمنطقهايچهارمحالوبختياريدرموردطرحيكهافزونبرنيمياز
جمعيتايناستانراشاملميشودبههمشهريميگويد:»طرحانتقالآببن-بروجن،با
آبگيرياززايندهرودبيشازيكسالدچاروقفهبوداماعملياتاجراييآنمهرسال۹۹دوباره
شروعشد.«فردوسكريميادامهميدهد:»مشكالتاعتباريواقتصاديعمدهتريندليل
اينوقفهبود.البتهبخشيازمشكالتهمبهدليلمسائلحقوقيدراستانهمجواربهعنوان
ايستگاهآبگيريرخدادكههماكنونحلشدهاست.براساسبرآوردمااززمانآغازدوباره
تاپايانطرحعدد۷۰۰ميلياردتوماناعتباررابرآوردكرديم.«كريميباتأكيدبراينكهتقريبا
مجموع۱۱۷كيلومترخطاصليروبهاتماماست،بيانميكند:»تصفيهخانهنيزباظرفيتهزار
و۷۴۰ليتربرثانيهدرحالساختاستوانشااهللباتزريقبهموقعاعتباراتوحلمعارضات

درمحدودهبروجن،طرحتاپيشازپاياندولتبهاتمامبرسد.«

ث
مك

 طرح آبرساني بن - بروجن كه قرار است آب شرب 11 شهر، 13 روستا و 11 شهرك انتظار طوالني بام ایران براي آب
و ناحيه صنعتي اين استان را تامين كند بعد از 16 سال به بهره برداري نرسيده است 

تحولدرحاشيهشهرتاپايان۱۴۰۰
استاندار خراســان رضوي از تصويب طرح 
تفصيلي حاشيه شهر مشهد به عنوان يكي 

از اولويت هاي اســتان در بهــار1400 خبر 
داد و گفــت: 6/5درصــد از كل جمعيــت 
حاشيه نشــينان كشور در مشــهد ساكن 

هستند و همچنين مساحت اين منطقه نيز 
معادل 8/5درصد مساحت همه حاشيه هاي 

شهرهاي كشور است.
محمدصادق معتمديان بــا تأكيد بر اينكه 
بايد نگاه به حاشيه شــهر را تغيير و به مردم 
حاشيه شهر هويت داد، افزود: با وجود اينكه 
طي سال هاي گذشــته اقدامات خوبي براي 
ساماندهي حاشــيه شهر انجام شــده، اما 
مشكالت اين منطقه بسيار عميق و پيچيده 
است. ســال گذشته سرانه  حاشــيه شهر را 
با سرانه هاي ســاير نقاط مشهد و ميانگين 
استاني و كشــوري تطبيق داديم و ديديم 
كه اين منطقــه در اكثر شــاخص ها جزو 
كم برخوردارترين مناطق كشور است . بر اين 
اساس و با تالش نمايندگان استان و مسئوالن 
سازمان برنامه و بودجه كشور، رديف بودجه 
مستقلي براي حاشيه شهر مشهد در بودجه 

سال1400 ديده شد.
معتمديان يكي از برنامه هاي اســتانداري 
را عدم گسترش حاشيه شــهر عنوان كرد و 
گفت: امسال جلسه هاي ســتاد بازآفريني 
استان هر 2هفته يك بار برگزار خواهد شد و 
همه دستگاه ها بايد در رفع مشكالت حاشيه 
شهر نقش آفريني جدي داشته باشند. بر اين 
اساس در طرح تفصيلي حاشيه شهر مشهد 
نقش همه نهادها مشخص شده و به نيازهاي 

حاشيه شهر پرداخته خواهد شد.
به گفته اســتاندار خراســان رضوي، 4هزار 
ميليارد تومان براي ساماندهي حاشيه شهر 
مشهد طي برنامه 2ساله اختصاص يافته است 
كه عمليات اجرايي پروژه هاي پيش بيني شده 

در اين زمينه به زودي آغاز خواهد شد.
او تأكيــد كــرد: برنامه هــاي اجرايي  براي 
ســاماندهي حاشــيه مشــهد از اوايــل 
فروردين1400آغاز شده و اميدواريم به زودي 

تحولي در حاشيه شهر مشهد ايجاد شود.

توسعهبهداشتي،آموزشيوشهري
از سوي ديگر، بافت فرسوده و حاشيه نشين 
مشــهد با توجه به ســكونت يك ميليون و 
250هزار نفري و جمعيت قابل توجه جوان 
و دانش آموز با بيــش از 400هكتار كمبود 
 اراضــي خدماتــي از قبيل فضاي ســبز،

فرهنگي- آموزشي، درماني و ديگر كاربري ها 
مواجه است. بر اين اساس در نيمه دوم سال 
گذشته دولت با اختصاص 200ميليارد تومان 
براي ساخت بيمارستان 540 تختخوابي در 
حاشيه شهر مشهد موافقت كرد و اين مركز 
درمان هم اكنون در شــهرك شهيدرجايي 

مشهدی در مرحله ساخت قرار دارد.
همچنين در كل مشــهد حدود 700هزار 
دانش آموز مشغول به تحصيل هستند و بخش 
قابل توجهي از اين جمعيــت دانش آموزي 
در مناطق حاشيه نشــين ســكوت دارند و 
محروميت هاي قابل توجهي را در برخورداري 
از مراكز آموزشي، فرهنگي و تفريحي تجربه 
مي كنند. بر اين اســاس، ســاخت مجتمع 
آموزشي - ورزشي المهدي در ناحيه5مشهد 
در دســتور كار آموزش و پرورش استان قرار 
گرفت و صبح ديروز در ســفر استاني معاون 
اول رئيس جمهوري افتتاح شد. براساس اعالم 
روابط عمومي آموزش و پرورش خراســان 
رضوي اين مركز مجهز به استخر و سالن هاي 

ورزشــي چندمنظوره در 8هزار متر زمين و 
5600متر زيربنا با تخصيص اعتبار 60ميليارد 
تومان احداث شد و در اختيار دانش آموزان 

حاشيه شهر مشهد قرار گرفت.
توسعه فضاي سبز محله هاي حاشيه اي مشهد 
هم در اولويت شهرداري مركز استان قرار دارد 
و صبح ديروز )شــنبه( 14فروردين بخشي 
از اين طرح ها در سفر اســتاني جهانگيري 
افتتاح شد. مهدي يعقوبي، معاون خدمات 
شهري شهرداري مشــهد در اين باره گفت: 
طي ســال هاي ۹6 تا 1400 فضاي ســبز 
كمربند شمالي و جنوبي مشهد 2400هكتار 
توسعه پيدا كرده و برنامه ريزي براي توسعه 
1200هكتــار درختكاري با هــدف ايجاد 
بستري مناسب براي احياي گونه هاي گياهي 
و جانوري و كاهش معضل آلودگي هوا صورت 
گرفته است. اين طرح  از اواخر سال گذشته 
آغاز شده و اكنون به پيشرفت 25 درصدي 
رسيده است و براساس برنامه ريزي ها امسال 

تكميل خواهد شد.

  
قــرار اســت در ســاماندهي بافت هــاي 
حاشيه اي شهر مشهد از خيران و البته جلب 
مشاركت هاي مردمي استفاده شود و با اصالح 
وضعيت معابر، ســاخت زيربناهــا، اجراي 
شبكه فاضالب، ســاخت مراكز و مجتمع ها 
وضعيت زندگي مردم در اين مناطق با تحول 
همراه شــود؛ اتفاقي كه اسحاق جهانگيري 
هم در ســفر يك روزه خود به مركز خراسان 
رضوي به آن اشــاره و عنوان كرد: »گزارشي 
كه از مشــهد دارم، اين است كه هم شهردار 
و هم اســتاندار تمركز خوبي روي حاشــيه 
 شهر دارند و اميدوارم مشــهد در اين زمينه

الگوسازي كند.«

بهار حاشيه نشينان مشهد
استاندار خراسان رضوي اظهار اميدواري كرد 

 برنامه هاي اجرايي  براي ساماندهي حاشيه مشهد
 كه از نيم سال گذشته آغاز شده،  در بهار سال 1400

به تحولی در اين كالنشهر منجر شود

خدماترسانيبهحاشيهشهرمشــهدنيمهسالگذشتهباشعار»يك
گزارش

 
حاشيهكمتر،صدهافرصتبيشتر«آغازشدتامشكالتيكميليونو
25۰هزارنفرجمعيتساكندرحاشيهمركزاستانخراسانرضويرارفع
كند.مهاجرتبهمشهدبهخاطروجودحرممطهرحضرتامامرضا)ع(والبتهفرصتهاي
اقتصاديواشتغاليپيرامونآنطيسالها،صعوديبودهوبرخورداريازامكاناترفاهي
بيشتردراينشــهرموجبشدهبسياريازساكنانروســتاهايمجاورومحلههاي
حاشيهاي،مشهدرابرايسكونتدائمانتخابكنند.حااليكسومازجمعيتسهونيم
ميليوننفريمشهددرحاشيه۳۹۰۰هكتارياينكالنشهرودر۶۷محلهسكونتدارند
وبزرگترينجمعيتحاشيهنشينكشورراتشكيلدادهاند.عالوهبرآن،مشهدبيشاز
52۰۰هكتاربافتفرسودهوناكارآمدشهريداردكهحدود۱۳درصدازمساحتشهري
رابهخوداختصاصدادهوجايگاهدومينشهربابيشترينبافتفرسودهرابرايمركز
استانپسازكرمانشاهبههمراهداشتهاست.پسازسالهامشكالتساكنانمناطق
حاشيهنشينهمراهبامحروميتهايخدماتي،نيمههايتعطيالتنوروزامسالبودكه
محمدصادقمعتمديان،استاندارخراســانرضويازآغازحركتجهاديبرايرفع
محروميتمناطقحاشيهايوبافتفرســودهوهمچنينعزمجديازعدمگسترش
حاشيهنشينيدرمشهدخبرداد.حاالحاشيهنشينهايفعليمشهدچشمانتظارطرح
تفصيليايهستندكهمعتمديانقولتصويبآنرادربهار۱۴۰۰دادهاست.باتخصيص
اعتبارمجزادربودجه۱۴۰۰اميدهابهخدماترسانيبرايمناطقمحروممشهدافزايش
يافتهاست؛هرچندكهاحداثوافتتاحديگرطرحهايآموزشيوشهرياينمناطق
معطلطرحتفصيليوبودجههايتعيينشدهنماندهوديروزيكيازمهجزترينمراكز
آموزشيوفرهنگيكشوردرحاشيهشهرمشهدهمراهيكيازطرحهايتوسعهفضاي

سبزمشهدباحضورمعاوناولرئيسجمهوريافتتاحشد.

   انسداد مسير حاشيه نشيني 
در مشهد

براساساعالممعاونتعمرانياستانداري
خراسانرضويقراراستامسال5۰5طرح
عمرانيدرقالبطرحهايبازآفرينيشهري
درحاشيهكالنشــهرمشهداجراشودكه
هزينهاجراياينطرحهاازوضعيتموجود
تارسيدنبهوضعيتمطلوبحدود8۰هزار

ميلياردريالبرآوردشدهاست.
سيدكمالالدينميرجعفريانازاختصاص
۴۰هزارميلياردريــالازاينبودجهخبر
دادوگفــت:اميدواريمبــاتخصيصاين
اعتبارطرحهايعمرانيدرحاشــيهشهر
مشهدسرعتبيشــتريبگيردوتاپايان
سالدستاوردمطلوبيدراينبخشداشته
باشــيم.ميرجعفريانبهپيگيريبرنامه
اجراييطرحهايعمرانيمصوبحاشيه
شهرمشهدبامعاونوزيرراهوشهرسازي
ومديرعاملشــركتبازآفرينيشهري
ايراناشــارهكردوافزود:ايننشســت
دراوايلفروردينامسالباهدفپيگيري
درنحوهاجرايبرنامه۱۳۰طرحمصوبستاد
بازآفرينيشهريدرحاشيهشهرمشهد
وتخصيص۴۰هزارميلياردريالاعتباري
كهپيشازآغازســالجديدبهاجراياين
طرحهااختصاصيافتهبود،برگزارشــد.
ويتأكيدكرد:اگربهطورجديازگسترش
حاشيهنشينيدرمشهدجلوگيرينكنيم
باتوجهبهجمعيتيكميليونو25۰هزار
نفريكنونيقطعادرآيندهبامشــكالت

فراوانيمواجهخواهيمشد.

مريمسرخوش
خبر نگار
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ستارهحجتي
خبر نگار

جناب آقای مجيد غالمی
با نهايت تأثر وتأسف  مصيبت وارده را تسليت عرض نموده، از خداوندمتعال 
 شــادی روح آن مرحــوم وصبــر وســالمتی بازمانــدگان محترم را 

موسسه همشهریمسئلت داريم.

تسليت



7 زيستبوم   يكشنبه 15 فروردين 1400   شماره 8186  2 3 0 2 3 6 1 3

گزارش

 ادامه ورشكستگي صنعت گردشگري 

صنعت گردشگري كشور امســال نيز با زيان ناشي از شيوع كرونا 
مواجه شــد و براســاس آنچه رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مســافرت هوايي و جهانگردي ايران به همشهري خبر داده است، 
سفرهاي نوروزي با تور و حتي اقامت در هتل ها در نوروز سال1400 
نسبت به سال هاي گذشته ازجمله ســال98 كه محدوديت هاي 

ناشي از كرونا وجود نداشت با افت شديدی مواجه شد.
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تالش زيادي كرد 
تا در نوروز1400 مجوز برپايي تورهاي گردشگري را از ستاد ملي 
مقابله با كرونا دريافت كند و برهمين اساس نيز معاون گردشگري 
كشور كه مســئوليت ستاد خدمات ســفرهاي نوروزي را برعهده 
دارد، امسال زير بار مديريت سفرهاي خودرويي و حتي مديريت 
سفر نوروزي شهروندان با خودروي شخصي در ستاد ملي مقابله با 
كرونا نرفت و اعالم كرد تنها مسئوليت مديريت سفرهايي را برعهده 
خواهد گرفت كه از مسير آژانس هاي گردشگري و اقامت در هتل ها 

و اقامتگاه هاي داراي مجوز از اين وزارتخانه بگذرد.
بدين ترتيــب وزارت ميــراث فرهنگــي براي نخســتين بار طي 
سال هاي گذشته از مديريت ســفرهاي خودرويي شانه خالي كرد 
تا كاسه ورود به موج چهارم كرونا بر سر آن وزارتخانه نشكند. ولي 
تيموري، معاون گردشگري كشــور كه تماس هاي مكرر روزنامه 
همشهري براي اعالم آمار ســفرهاي نوروزي را بي پاسخ گذاشت، 
در هفته نخســت فروردين ماه اعالم كرده اســت كه تا روز هفتم 
فروردين ماه1400 تعداد يك  ميليون  و۳00هزار نفر شب اقامت در 
مراكز اقامتي رسمي ثبت شده است كه اگر هر فرد به طور متوسط 
۳ شب در اين مراكز اقامت داشته باشد، حدود 450هزار نفر طي 

10روز منتهي به روز هفتم فروردين ماه سال جاري سفر كرده اند.
حرمت اهلل رفيعي، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرت 
هوايي و جهانگردي ايران اما به همشهري گفته است كه سفرهاي 
نوروزي ايراني ها به خارج از كشور، نسبت به نوروز سال98 حدود 
85درصد ريزش داشــته و حتي ســفرهاي داخلي نيــز با حدود 

70درصد ريزش نسبت به نوروز98 مواجه بود.
او گفت: ســفرهاي نوروزي1400 به دليل ضعيف تر شــدن بنيه 
اقتصادي مردم و مواجه شدن مردم با كاهش درآمد به مدت يكسال 
به همراه تضاد در تصميم گيري دولت براي انجام سفرهاي نوروزي 

با كاهش مواجه شده است.
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي 
ايران اعالم كرد: 2 ماه مانده به نــوروز1400 رئيس جمهوري در 
چندين اظهارنظر اعالم كرد كه امســال به گونــه اي عمل خواهد 
شد كه بخشــي از ضرر و زيان دفاتر گردشــگري جبران شود اما 
كمتر از يك ماه مانده به نوروز1400 به صورت مداوم اعالم شــد 
كه گردشــگري عامل افزايش ابتال به بيماري كوويد-19 مي شود 
و بخش دولتي توپ ناتواني در كنترل بيمــاري كرونا را به زمين 
گردشــگري انداخت. درحالي كه مردم اطمينان خاطر بيشتري 
نسبت به اقامت در هتل ها تا گذراندن يك شب در بيمارستان هاي 

كشور دارند.
او با انتقــاد از طرح رنگ بندي شــهرها براي جلوگيــري از ورود 
گردشگران به برخي اســتان ها اعالم كرد: بعضي از شهرهايي كه 
اصال مقصد گردشگري نيستند را در برخي استان هاي گردشگرپذير 
قرمز و نارنجي اعالم كردند و بدين ترتيب يك استان را به دليل تغيير 
رنگ يك شــهر كه به هيچ عنوان مقصد سفر نيست از درآمدهاي 

گردشگري محروم كردند.
حرمت اهلل رفيعي درخصوص وضعيت سفرهاي خارجي ايراني ها 
در نوروز1400 نيز اعالم كرد: سفرهاي خارجي ايراني ها منحصر 
به تركيه شده است كه در سال هاي گذشــته 100پرواز در هفته 
از ايرالين هــاي تركيه به ايران پــرواز و 100پــرواز در هفته نيز 
ايرالين هاي ايراني به تركيه پرواز داشــتند و اين آمار در نوروز به 
حدود ۳50 تا 400پرواز افزايش مي يافت؛ اما در نوروز1400 اين 
تعداد پرواز شــايد حتي به 10پرواز در هفته هم نرسيد كه به رغم 
الزامي نبودن قانون مسافرگيري پروازها تا 60درصد در سفرهاي 
خارجي پروازها به مقصد تركيه حتي پُر هم نمي شدند و مسافران 
پروازهاي خارجي حتي بــه كمتر از 10درصــد ظرفيت پروازي 

رسيده است.
جمشيد حمزه زاده، رئيس جامعه هتلداران ايران نيز به همشهري 
خبر داده اســت كه ظرفيت اشــغال هتل ها در نوروز1400 زير 
25درصد بود و هتلدارها نيز با كاهش شــديد ميــزان اقامت در 

نوروز1400 مواجه بودند.

بارش هاي ناگهاني اين روزهاي 
كشور هيچ شباهتي به ترسالي خشكسالي

ندارد. هر چه ترسالي مترادف با 
وفور منابع آبي ســطحي و زيرزميني است، 
حوضه هاي آبريز كشــور با فقدان منابع آبي 
طوالني مدت مواجه اند و بارش هاي ناگهاني 
نتوانسته آن اندازه كه بايد، بحران خشكسالي 

سال هاي اخير را التيام بخشد.
بدين ترتيب پيش بيني هاي هواشناسي براي 
سال آبي1400 نشان مي دهد كه در ماه هاي 
پيش رو همچنان كم بارشي موجود جبران 
نخواهد شد و بايد منتظر تمديد خشكسالي 

در سال جديد باشيم.
اگرچه طي ســال هاي 98 و 99 بارش هاي 
طوالني موجب شــد تا ســيالب در برخي 
اســتان هاي كشــور جاري و خسارت هاي 

گسترده اي به آنها وارد شــود، اما اطالعات 
پيش رو كه به دســت همشــهري رسيده، 
مشخص مي كند نه تنها  ترسالي آغاز نشده كه 
شرايط جوي همچنان مويد ادامه خشكسالي 

است.

دامنه خشكسالي در ايران
امسال سراســر كشــور درگير خشكسالي 
مي شــود و براســاس آخرين نمودار به روز 
شده از وضعيت بارشي كشور كه در اختيار 
روزنامه همشهري قرا گرفته است، استان هاي 
سيستان و بلوچســتان، هرمزگان، كرمان، 
خراســان ها، ســمنان، گلســتان، فارس و 
كرمانشاه در صدر جدول خشكسالي كشور 
در سال 1400 قرار مي گيرند. براساس همين 
نمودار وضعيت خشكســالي در كشور سال 
1400 نيز تداوم يافته و بحران خشكســالي 

ادامه دار خواهد بود. 
احد وظيفه، رئيس مركز ملی خشكســالی 

و مديريت بحران ســازمان هواشناســی در 
گفت وگو با همشهري در تشريح جزييات روند 
خشكسالي كشور گفت: الگوي خشكسالي 
شبيه گرد و غبار نيســت كه كانون داشته 
باشد. در واقع اين پديده اقليمي تابع پربارشي 
و كم بارشي است. براي نمونه جنوب سمنان 
اگر در كل سال هيچ باراني هم نداشته باشد، 
كانون خشكسالي محســوب نمي شود. اگر 
بارندگي از متوسط بارندگي ۳0ساله كمتر 

باشد، خشكسالي ايجاد مي شود. 
به گفته اين مقام مســئول، امســال غالب 
استان هاي كشــور و حتي كشورهاي عراق، 
تركيه، ســوريه، عربســتان، افغانســتان و 
بخش هايي از پاكستان بارندگي هاي كمتر 
از نرمال داشــته اند. در اســتان هاي كشور 
نيز بيشــترين كاهش بارش، در سيستان و 
بلوچســتان و هرمزگان بوده است. در كل 
جنوب كشور و نيمه شرقي كشور بطور كامل 
در دامنه خشكسالي هاي جديد قرار دارند. 

همچنين ساير اســتان ها كه در نيمه غربي 
قرار مي گيرند وحتي استان هاي شمال غربي 
كشور، در واقع مناطق جديدي هستند كه 
بين 40 تا 15 درصد بارندگي زير نرمال دارند. 
امســال يكي از كم بارش ترين ســال ها در 
50سال اخير اســت كه به گفته وظيفه، تا 
پايان سال آبي بايد چشم انتظار آسمان ماند. 
امسال مثل 2 سال اخير جريان هاي بارشي 
مفيد نبوده و رطوبت كمي را به حوضه هاي 

آبريز وارد كرده است.

مناطق درگير خشكسالي 
آن گونه كــه اطالعات نشــريه اتمســفر 
 )WMO( ســازمان جهاني هواشناســي
براي سال2021 نشــان مي دهد، به ترتيب 
اســتان هاي سيســتان و بلوچســتان، 
هرمــزگان، كرمان، فارس، يزد، خراســان 
جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال 
و بختياري و تهران با خشكســالي بيشتر از 
گذشته مواجه خواهند شد. در اين گزارش 
آمده است: كشــورهاي آسيايي خاورميانه 
به دليل جمعيت متراكم و كاهش چشمگير 
بارش هاي طوالني مدت، در معرض افزايش 
دامنه خشكسالي هستند. اين خشكسالي 
به ويــژه در نيمه شــرقي ايــران افزايش 
خواهد يافت. البته طبــق پيش بيني هاي 
ســال آبي، ميــزان بارش ها در ايــران از 
كشــورهاي افغانســتان، بنگالدش، هند، 
نپال، پاكستان و ســريالنكا كه در پيشاني 

مواجهه با خشكسالي سال2021 هستند، 
بهتر است اما همچنان جريان هاي بارش زا 
از اين كشور تا پايان تابســتان2021 دور 
مي شوند. پيش از اين نيز گزارش سال2019 
مؤسســه  منابع جهاني )WRI( پيش بيني 
كرده بود كه »ايــران و تعــدادي ديگر از 
كشــورهاي خاورميانه و شــمال آفريقا در 
باالترين رتبه هاي تنش آبي قرار مي گيرند و 
در اين ميان، 200شهر با خشكسالي روبه رو 

خواهند شد.« 

ابعاد خشكسالي
هرچند ابتداي سال آبي 1400-1۳99 يعني 
در مهرماه گذشته اعالم شد امسال پاياني بر 
يك خشكسالي 25ساله اســت، اما شرايط 
برمبناي پيش بيني ها پيش نرفت. خشكسالي 
پديده اي اســت كه به دليل گردش عمومي 
اتمسفر ايجاد مي شــود و هر بارشي كه در 
سطح زمين رخ مي دهد، نتيجه بادهايي است 
كه در ارتفاعات 5هزار متري مي وزد كه به آنها 
گردش عمومي اتمسفر گفته مي شود. وزش 
اين بادها به گرماي كلي كره زمين وابســته 
اســت و زماني كه كره زمين گرم مي شــود 
اين بادها بــه عقب و به ســمت قطب رانده 
مي شوند و سرزمين هايي مانند ايران از اين 
بادها محروم و خشكسالي ايجاد مي شود. اين 
بادها كه عموما از دريــاي مديترانه مي آيند 
حامل رطوبت هستند و عمده بارندگي هاي 
ايران رطوبت شان را از درياي مديترانه دارند.

اما ابعاد اين خشكســالي چيست؟ كم آبي 
و پايين رفتن ســطح آب هاي زيرزميني از 
اصلي ترين پيامدهاي خشكســالي است و 
بارش هاي زياد جرقــه اميدي براي حل اين 
معضل است كه گاه شــرايط خشكسالي را 
تغييــر مي دهد و گاه مانند امســال موجب 
تمديد شرايط ســخت در حوضه هاي آبريز 

مي شود.
ايران از نيمه دهه70 وارد شرايط خشكسالي 
شده و تا پايان سال97 اين خشكسالي در اوج 
خود بود، اما از فروردين98 بارندگي ها افزايش 
يافت و براي برخي اين شبهه پيش آمد كه 
ترســالي پديد آمده، اما چنين نبوده و فقط 
الگوهاي بارش تغيير كرده است. البته شرايط 
خشكسالي فقط در ايران نيست و اطالعات 
سازمان جهاني هواشناســي نشان مي دهد 
كه در 150سال اخير دماي زمين 1.1درجه 
گرم تر شده و اين باعث شده كه بادهاي باران 
آور از عرض هاي كشورهاي نظير ايران خارج 

شوند و به سمت شمال بروند.
بدين ترتيب تغيير اقليم عالوه بر خشكسالي 
در خاورميانه، بي نظمي هاي بارشي نيز ايجاد 
كرده كه همان بارش هاي رگباري يا ناگهاني 
ناميده مي شود. اقليم شناســان در اين باره 
اعالم كرده اند؛ تنها در شــرايطي مي توان به 
رسيدن ترسالي اميدوار بود كه دوره پربارشي 
در طول يك ســال  آبي ادامه پيــدا كند در 
آن زمان مي تــوان اميدوار بود كــه از دوره 

خشكسالي عبور كرده است.

كاهش 85درصدي سفرهاي خارجي و ريزش 70درصدي 
سفرهاي داخلي در نوروز1400

بازگشت خشكسالي
توده هاي بارشي تا پايان تابستان امسال با 9استان كشور سرناسازگاري خواهند داشت

سيدمحمد فخار
خبرنگار

محمدباريكانی
خبر نگار

بازديد از موزه هاي ايران در 
نوروز 1400 نيز با كاهش موزه

شديد مواجه بود و آنطور 
كه محمدرضــا كارگر، مديــركل امور 
موزه هــا و امــوال منقــول وزارت 
و  گردشــگري  ميراث فرهنگــي، 
صنايع دستي به ايرنا خبر داده است، يك 
ميليــون و 246 هزار و 102 گردشــگر 
نوروزي از موزه هاي ايران بازديد كرده اند. 
محمدرضا كارگر گفته است كه بازديد از 
موزه ها در نوروز 1400 نســبت به نوروز 

1۳98 به يك پنجم كاهش يافته است.
به گزارش همشهري، محمدرضا كارگر 
سال 1۳98 اعالم كرده بود كه آمار بازديد 
از موزه ها در نوروز آن سال به بيش از 8 
ميليون و 500 هزار بازديد كننده رسيد. 
حاال اما در دومين ســال شيوع كرونا در 
ايران آمار بازديــد از موزه هاي ايران در 
نوروز به حدود يك ميليون و 250 هزار 

بازديد كننده رسيده است.
مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخی 
وزارت ميراث فرهنگی اما روز گذشــته 

به ايرنــا خبر داده اســت كــه وزارت 
ميراث فرهنگي به دنبال اخذ موافقت با 
تعطيلی موزه ها به دليل افزايش مبتاليان 
به كرونا و مقابله با شــيوع اين ويروس 

است.
به گفتــه محمدرضا كارگــر، تهران در 
صدر استان هايی است كه موزه هايش در 
تعطيالت گردشگران زيادی را جذب كرد 
و پس از تهران، موزه های استان فارس، 
 اصفهان و خراســان رضوی بيشــترين 

بازديد را در نوروز 1400 داشتند.
به گفته او، موزه های سعدآباد، گلستان، 
 حافظيه و نياوران بيشترين بازديد را در 

نوروز داشتند.
مديركل امــور موزه ها و امــوال منقول 
وزارت ميراث فرهنگــي همچنين خبر 
داده است كه نظر اين اداره كل بر بسته 
بودن موزه ها پس از نوروز است چون به 
گفته او، سالمتی موزه داران و كارمندان 

موزه ها در خطر است.
براســاس آنچــه ايرنــا منتشــر كرده 
است، ســال 98، ســال طاليی احداث 

موزه های خصوصی در ايــران بود و ۳4 
موزه خصوصی مجــوز فعاليت گرفت. 
همچنين 6 موزه تحت مديريت وزارت 
ميراث فرهنگی و 19 موزه متعلق به ساير 
دســتگاه های دولتی نيز مجوز فعاليت 
گرفتند و با ايجاد 59 موزه جديد در كشور 
سال طاليي موزه داري در ايران پشت سر 
گذاشته شد. اما سال 1۳99 به دليل فشار 
اقتصادی و كمبود اعتبارات و شيوع كرونا 
طرح های راه اندازی موزه ها در هر ســه 

حوزه )دولتی، مشــاركتی و خصوصی( 
كند شد و در اين سال بيش از 40 موزه 

احداث و به بهره برداری رسيد.
هم اكنون نيــز از مجمــوع 740 موزه 
فعال كشــور، 289 موزه تحت مديريت 
وزارت ميراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنايع دستی و 277 موزه تحت پوشش 
ساير دستگاه های دولتی، ۳7 مجموعه 
جزو موزه های مشاركتی و 169 مجموعه 

خصوصی تحت عنوان موزه فعال است.

ضعف در اجراي قانون باعث برداشــت 
 محيط
غيرقانوني از معادن پوكه و سنگ الشه از زيست

دامنه هاي قله دماوند شــده است. حاال 
پس از گذشــت 7ســال از رأي قطعي و الزم االجراي 
شوراي عالي معادن، مبني بر ممنوعيت فعاليت معادن 
در اين منطقه، قرار است اين رأي براي معاونت حقوق 
عامه دادستاني كل كشور ارسال شود تا در راستاي مواد 
22 و 290 قانون آيين دادرسي كيفري بر اجراي كامل 
آن نظارت شود. بهره برداري رسمي از معادن دماوند به 
واسطه اين رأي متوقف شده است، ولي معدن ملك آباد 
در ارتفاع 2هزار متري كــوه دماوند همچنان در حال 
بهره برداري اســت. ضمن اينكه هنــوز اقدامي براي 
جلوگيري از بهره برداري سودجويانه از معادن متروكه 

كوه دماوند انجام نشده است.
شوراي عالي معادن كه يك مرجع قضاوتي استثنايي 
است، صالحيت ذاتي صدور رأي دارد و حسب آيين نامه 
»طرز تشكيل و اداره جلسات« يكي از اعضاي اين شورا 
نيز يكي از قضات عالي رتبه به انتخاب رئيس قوه قضاييه 
است. اين شورا در سال9۳ يك رأي قطعي و الزم االجرا 
صادر كرد كه داراي دو بخش مهم است. محمد داسمه، 
وكيل دادگستري درباره اين رأي به همشهري مي گويد: 

بر اســاس بند اول اين رأي بايد از صدور مجوز فعاليت 
معدني در كل دامنه و قله دماوند، خودداري شــود و 
براســاس بند دوم آن معادن واقع در بيــش از ارتفاع 
1700متر كه در سال هاي 90 و 91 فعال بوده اند توسط 
سازمان جنگل ها، ســازمان حفاظت محيط زيست و 
معاونت امور معدنــي وزارت صمت بايد تعيين تكليف 
شوند كه علي االصول مشــمول بند اول منطوق رأي 
مي شود. طبق اين رأي بسيار مهم، فعاليت معدني نه تنها 

در قله دماوند بلكه در دامنه اين كوه هم ممنوع است.
قرارگيري معدن ملك آبــاد در اراضي تحت حفاظت 
محيط زيســت، ثبت به عنوان اثر ملي طبيعي ميراث 
فرهنگــي و رأي قطعي و الزم االجراي شــوراي عالي 
معادن، ۳مستند حقوقي اســت كه به  گفته اين وكيل 
دادگســتري مويد غيرقانوني بــودن فعاليت معدن 

ملك آباد است.
داسمه مي گويد: بر اســاس قانون حفاظت و بهسازي 
محيط زيســت و قانــون حفاظــت از جنگل هــا و 
مراتع، هرگونــه دخل و تصــرف در مناطق چهارگانه 
محيط زيستي تابع مقررات ويژه اي اســت. دماوند از 
ارتفاعات باالي 2200متر در دسته مناطق چهارگانه 
موضوع بند الف ماده۳ قانون حفاظت و بهســازي قرار 
گرفته و از طرفي در اجراي تبصره ماده2 قانون تشكيل 
ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب سال82 مجلس 
به عنوان آثار ملي طبيعي ميراث فرهنگي هم قرار گرفته 

و ثبت ملي شــده؛ لذا عالوه بر اينكه از دسته مناطق 
چهارگانه است، قواعد قانون حفاظت و بهسازي و قانون 
حفاظت از جنگل ها و مراتع نيز بر آن مترتب است. در 
نتيجه هرگونه تخريب و دســتكاري اثرات طبيعي و 
ميراثي طبق مواد 558 الي 569 جرم محسوب مي شود 
و مجازات آن حبس، رفع تصــرف و اعاده به وضعيت 

سابق است.
وي با اشــاره به نامه اي كه به معاونت حفاظت سازمان 
جنگل ها و مراتع ارسال كرده است مي گويد: اين معاونت 
از دفاتر تهران و مازندران اين سازمان خواست تا گزارش 
كامل از نتيجه اقدامات صورت گرفته از سال9۳ تهيه 
كنند و به زودي به معاونت حقوق عامه دادستاني كل 

كشور نيز در اين باره نامه اي ارسال خواهد شد.
با وجود مســتندات قانوني در حفاظت از كوه دماوند 
به عنوان يك اثر ملي طبيعي، اما بهره برداري غيرقانوني 

از منابع اين كوه همچنان ادامه دارد. عباس محمدي، 
رئيس انجمن ديده بان كوهســتان نيز به همشهري 
مي گويد كه در 7سال اخير به استناد رأي شوراي عالي 
معادن، بهره برداري از ۳معدن در دامنه وسيع دماوند 
تعطيل شد. ولي همچنان بهره برداري از معدن ملك آباد 
كه در شرق روســتاي مالرد قرار دارد ادامه دارد. فارغ 
از اينكه بهره بردار بخش خصوصي يا دولتي اســت، به 
استناد مفاد قانوني بايد جلوي استحصال از اين معدن 
كه از ارتفاع1900 شروع شــده و تا 2۳00 ادامه دارد، 

گرفته شود.
رئيس انجمن ديده بان كوهستان مي گويد: بهره برداري 
از معدن ملك آباد، حداقل 200هكتــار از اراضي اين 
ميراث طبيعي را نابود كرده و عامل بــروز ريزگرد در 
چندده كيلومتري اطراف خود شده است. گرد و خاك 
اين معدن عالوه بر آسيبي كه به ســالمت مردم وارد 

فعاالن محيط زيست: تداوم بهره برداري از معادن كوه دماوند، تخريب 
ميراث طبيعي ايران را تسريع كرده است

دماوندخواري ادامه دارد
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 موزه هاي ايران در نوروز 1400 
خالي ماندند

نمودار مقايسه درصد بارش سال آبي تا 14 فروردين 1400

كرده است، باعث تخريب گياهان مرتعي نيز شده است، 
چون مردم اين محدوده از اين گياهان براي زنبورداري 

و دامداري استفاده مي كنند.
استدالل مجريان و معدنكاوان، ايجاد اشتغال است. اين 
در حالي است كه به گفته عباس محمدي، اصلي ترين 
شغل در اين مناطق زنبورداري و توريست ورزشي است. 
اميدوارم عده اي به مناســبت نامگذاري امسال به نام 
مانع زدايي تصور نكنند كه برداشت از معادن به قيمت 

تعدي به طبيعت به  معناي توسعه اقتصادي است.
مســئله ديگر معدنكاوي در دماوند به گفته اين فعال 
محيط زيست، برداشت سنگ الشه و پوكه معدني توسط 
افراد سودجويي است كه به دنبال مال مفت هستند. او 
اين كار را دله دزدي مي نامد و گويد: از معادن رهاشده در 
اطراف دماوند، عده اي افراد سودجو با وانت بار از راه هاي 
مسدودنشده، پوكه و سنگ معدني برداشت مي كنند. 

اثر تخريبي آنها كمتر از معدن فعال ملك آباد نيست.
به گفته اين فعال محيط زيست، ضعف در اجراي قانون 
و كم كاري مجريان باعث تخريب دماوند شــده است 
و سازمان جنگل ها نداشتن مأمور اجرايي را دليل آن 
مي داند ولي اگر با متخلفان برخورد قاطع شود، اقدامات 
غيرقانوني و تخريبگر در دماوند نيز برچيده خواهد شد.

محمد داسمه وكيل دادگســتري هم در مورد معادني 
كه ســودجويانه در كوه دماوند مورد بهره برداري قرار 
مي گيرند مي گويــد: در كارگروه حفاظــت از اثر ملي 
طبيعي كوه دماوند به رياست استاندار، به صراحت در 
اين مورد مصوبه الزم االجرا صادر شده است كه سازمان 
جنگل ها و مراتع و ســازمان حفاظت محيط زيســت 
و وزارت ميراث فرهنگــي و گردشــگري بايد راه هاي 
دسترسي منتهي به اثر ملي طبيعي از ارتفاع 1700متر 
به باال را مسدود كنند. در حالي  كه متأسفانه هنوز تمامي 

راه هاي دسترسي  مسدود نشده اند.
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   اوايل سال1400، آمار 3ميليوني 
گزارش 
مشموالن غايب در كشور منتشر خبري

شد كه بي رغبتي بخشي از جوانان 
را براي رفتن به سربازي روايت مي كرد؛ بحثي 
كه موجب شد دوباره دوگانه »رغبت و اجبار« با 
محوريت سربازي وظيفه يا داوطلبانه خبرساز 
شود و منتقدان در فضاي مجازي خواهان تغيير 

شكل سربازي شوند.
امير حسين قاضي زاده هاشمي، عضو كميسيون 
اجتماعي و نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي 
كه آغاز كننــده اين بحث بــود، در مطلبي در 
صفحــه توييتر خود نوشــت:»بايد ســربازي 
اجبــاري جمع شــده و نيروهــاي متخصص 
نظامي براي حراســت از امنيت و اقتدار كشور 
استخدام شوند؛ وجود 3ميليون مشمول غايب 
نشــان دهنده ناكارآمدي مدل فعلي است. در 
شرايط جنگ اقتصادي بايد از توان جوانان براي 
ســازندگي و جهش توليد استفاده كنيم؛ نسل 

جوان سربازان خط مقدم اين جنگ هستند«.
هر چند كه نقد ســربازي اجبــاري در اوايل 
امسال شدت بيشتري پيدا كرده اما اين موضوع 
همواره از جمله مضاميــن انتقادي مورد توجه 
كاربران شــبكه هاي اجتماعي بوده اســت و 
در ادوار مختلف مجلس شــوراي اسالمي نيز 
برخي نمايندگان به طور جسته و گريخته به آن 
پرداخته اند. حاميان داوطلبانه شدن سربازي، 
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نيز اشاره 
مي كنند كه در آن از سربازي به عنوان دومين 

عامل تأخير ازدواج مردان نام برده است.
قرار داشــتن در دوران صلح و بررسي تطبيقي 
وضعيت ســربازي در ايران با ديگر كشــورها، 
ازجمله محورهايي است كه منتقدان با استناد 
به آن اســتدالل مي كننــد كه ديگــر دوران 
سربازي اجباري به سر رســيده است. در دنيا 
28 كشــور قانون ســربازي اجباري دارند و از 
اين كشورها تنها 18 كشــور سربازي اجباري 
بيش از يك سال دارند كه ايران نيز در زمره اين 

كشورهاست.
حاال در مجلــس يازدهم عالوه بــر قاضي زاده 

هاشــمي، ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون 
امور داخلي كشور و شــوراهاي مجلس هم كه 
از حاميان جدي حذف سربازي اجباري است، 
مي گويد: »در شــرايط فعلي به واقع با سربازي 
اجباري، كارخانه دشمن سازي راه انداخته ايم. 
اكنون بــا اين قانون، 3ميليون غايب و ســرباز 
فراري داريــم و جوانان را مجــرم كرده ايم؛ در 
جامعه اي كه قانون منطبق بر واقعيت نباشــد، 
شهروندان مجرم تلقي مي شوند. به همين خاطر 
قانون فعلي ســربازي نيازمنــد تغيير بنيادي 
اســت«. هر چند كه حذف ســربازي اجباري 
داراي حاميان پر و پا قرصي در خانه ملت است 
اما مخالفاني هم دارد. برخي مخالفان معتقدند 
كه پيشنهاد داوطلبانه شــدن سربازي، بحثي 
تبليغاتي و انتخاباتي است و برخي نيز با وجود 
اينكه به دنبال مدلي جديد براي خدمت سربازي 
و موافق اعمال اصالحاتي در اين زمينه هستند 
اما همچنــان داوطلبانه شــدن خدمت دوره 

ضرورت را برنمي تابند.

پيشنهاد حذف سربازي اجباري، تبليغاتي و 
انتخاباتي است 

سهراب گيالني، نماينده مجلس يازدهم كه از 
فرماندهان سابق سپاه پاسداران و معاون بسيج 
كل كشــور بوده اســت، تصميم گيري درباره 

پيشنهاد برچيده شدن ســربازي اجباري در 
ايران به معناي داوطلبانه شــدن سربازي را در 
صالحيت فرمانده معظم كل قــوا و نيروهاي 
مسلح دانست و به همشــهري گفت:» درست 
است كه خدمت سربازي در تعداد قابل توجهي 
از كشورها اجباري نيست اما وقتي رفع اجباري 
بودن خدمت سربازي بخواهد براي ايران تجويز 
شــود، بايد ديد كه آيا زيرساخت هاي اين كار 
آماده شده است؟ كه البته بعيد مي دانم. اينكه 
كل نيروهاي نظامي را بخواهيم حرفه اي كنيم 
و همه مثــل يك نيروي كادري به اســتخدام 
نيروهاي مسلح دربيايند، به اعتباراتي نياز دارد. 
آيا پيش بيني اعتبــارات اين كار بزرگ صورت 
گرفته است؟ يا پيشــنهادهايي كه در اين باره 
مطرح  مي شود صرفا در حد پيشنهاد تبليغاتي 

و انتخاباتي است؟«

طرح جديد نمايندگان بــراي تغيير مدل 
سربازي

علي بابايي كارنامي، ســخنگوي كميســيون 
اجتماعي مجلس شوراي اسالمي نيز در همين 
زمينــه، از تهيه طرح جديــد نمايندگان براي 
تغيير مدل ســربازي با امضــاي 25 نماينده 
خبر داد و به همشــهري گفــت: »نمايندگان 
امضاكننده بيشتر از كميسيون هاي اجتماعي، 

فرهنگي و شوراها و امور داخلي هستند«.
او در پاسخ به اينكه آيا اين طرح در كميسيون 
اجتماعي مجلس مورد بررســي قــرار گرفته 
اســت، اظهار كرد:»اين طرح تهيه شــده اما 
هنوز در كميسيون مطرح نشده است. براي به 
جريان افتادن آن، الزم اســت پخته عمل شود 
و هماهنگي الزم با ستاد كل نيروهاي مسلح و 

شوراي عالي امنيت ملي صورت گيرد«.
ســخنگوي كميســيون اجتماعي مجلس كه 
حامي طراحي مدل جديد براي دوران خدمت 
سربازي اســت اما با حذف ســربازي اجباري 
موافق نيســت و تأكيد دارد كه »هر جواني كه 
به سن ســربازي مي رســد بايد اعزام شود  اما 
دنبال اين هستيم كه در مدل جديد، به سربازان 
اين اختيار داده شــود كه بين گذراندن دوره 
ســربازي در قالب نظامي يا در حوزه تخصصي 
تحصيل شــان، قدرت انتخاب داشته باشند«. 
بابايي افزود: »طرح نماينــدگان به دنبال اين 
اســت كه مقوله سربازي در كشــور به صورت 
حرفــه اي دنبال شــود. تعداد زيــادي جوان 
فارغ التحصيل دانشگاهي داريم كه مي خواهند 
براي سربازي آماده شوند. هم اكنون در دوران 
صلح به ســر مي بريم و ضرورتي نــدارد تمام 
ظرفيت نيروهاي وظيفه به ســمت خدمت در 

محيط هاي نظامي هدايت شوند«.
سخنگوي كميســيون اجتماعي مجلس ادامه 
داد:»به عنوان نمونه، فارغ التحصيالن رشــته 
كشاورزي به جاي اينكه در پادگان خدمت كنند، 
بهتر اســت دوران خدمت وظيفــه را در حوزه 
تخصصي كشاورزي بگذرانند يا فارغ التحصيالن 
رشته هاي علوم پايه براي آموزش دانش آموزان 
مناطق محروم به اين مناطق اعزام شوند. به اين 
ترتيب دنبال اين هستيم كه آنها  دوران سربازي 
خود را به صورت هدفمند، با نگاه جهادي و در 
راستاي پيشــرفت و آباداني كشور بگذرانند«. 
چكيده اظهارات نمايندگان نشان مي دهد كه 
اراده اي در كشور براي ايجاد تغييرات در مدل 
فعلي خدمت سربازي جوانه زده است؛ اما اينكه 
اين اراده بخواهد به حذف ســربازي اجباري و 
داوطلبانه شدن آن بينجامد، موضوعي است كه 
به اين زودي و حتي ظرف چند سال آينده هم 

شدني به نظر نمي رسد.

بررسي طرح مجلس درباره داوطلبانه شدن سربازي در گفت وگوي همشهري با كارشناسان
سربازي منهاي اجبار 

نيما شايان
خبر نگار

رمزگشايي از آمار ۳ ميليون مشمول غايب در كشور
سردار كمالي در گفت وگو با همشهري: جاي بحث درباره تجديدنظر در سربازي، جلسات 

تخصصي است نه فضاي مجازي
براي واكاوي آمار 3ميليون نفري مشموالن غايب و فضايي كه براي 
تغيير مدل خدمت سربازي و حمايت از داوطلبانه و حرفه اي شدن آن 
ايجاد شده است  با سردار موسي كمالي، مشاور عالي قرارگاه مركزي 
مهارت آموزي سربازان نيروهاي مسلح كه سابقه طوالني در مديريت 
اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح دارد، به گفت وگو 

نشستيم.
حاميان داوطلبانه شدن خدمت سربازي، با استناد 
به آمار چشمگير  ۳ ميليون نفري مشــموالن غايب، خواستار 
تجديدنظر در مدل خدمت سربازي و طراحي مدل جديد هستند. 
با توجه به سابقه طوالني مديريتي اي كه در اداره سرمايه انساني 
سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح داريد، رويكردتان نسبت به اين 

استدالل چيست؟
هم اكنون در حوزه مهارت آموزي سربازان نيروهاي مسلح حضور دارم 
و اين موضوع در حوزه كاري ام نيســت. موضوع تجديدنظر در مدل 
خدمت سربازي، يك بحث پيچيده نظامي اســت و بايد فرماندهان 
عالي رتبه نيروهاي مسلح و استراتژيست هاي نظامي در اين موضوع 
نظر بدهند. همچنين اين بحث ها بايد در جلسات تخصصي با حضور 
مسئولين دفاعي و امنيتي كشور مطرح شود نه در توييتر و با اطالعات 
و آمار ضعيف و اشتباه. از ســوي ديگر آمار 3ميليون مشمول غايب، 
به طور ناگهاني پديد نيامده و براي غايبان يك سال و 2 سال و حتي 10 
سال اخير نيست. اين ميزان مربوط به تعداد غايبيني است كه متولد 
سال هاي 1355 تا 1382 هستند؛ يعني 3ميليون مشمول غايب طي 
حدود 26 سال. بنابراين آمار 3 ميليون غايب، به طور دفعي و در يك بازه 
زماني كوتاه پديد نيامده است. لذا آمار ميليوني غايبان، پديده جديدي 
نيست. هميشه چه در دوران طاغوت، چه دوران دفاع مقدس و بعد از 

آن، پديده غايبين وجود داشته است.
 هم اكنون تعداد غايبين حدود  2 ميليون و ۹00 هزار نفر است و حتي 
در سال 1400 هم ممكن است افزايش پيدا كند. با توجه به تجربه اي 

كه در اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح دارم، 
روند صعودي شدن تعداد غايبين اتفاق تعجب برانگيزي نيست 
چون در گذشته هم وجود داشته است. ضمن اينكه مواردي 
نظير كاهش اســتخدام در مراكز دولتي باعث شده است 
اثرگذاري محدوديت هايي نظير منع استخدام مشموالن 
غايب در مراكز دولتي، كم اثر شوند. همچنين مصوبات 

مجلس شــوراي اســالمي در زمينه حذف برخي 
محدوديت ها براي غايبين، نظير برداشته شدن 

محدوديت اخذ گواهينامه يا محدوديت ثبت 
اموال نيز در افزايش آمار غايبين اثرگذار 
بوده است. حتي وعده هايي كه در مورد 
حذف سربازي داده مي شود نيز تأثير 

زيادي در افزايش غيبت دارد.
بحث داوطلبانه شــدن 

خدمت ســربازي هم ازجمله مطالباتي است كه در دوره هاي 
زماني مختلف مورد توجه رسانه ها و كاربران شبكه هاي اجتماعي 
بوده، اما اين مطالبه به تازگي از زبان نمايندگان مجلس هم مطرح 
مي شــود. آيا درصورتي كه مجلس پيگير موضوع جمع شدن 

سربازي اجباري شود، در اجراي آن تسريع خواهد  شد؟
بعضي طوري جو درست مي كنند كه انگار تا چند ماه ديگر سربازي 
وظيفه اي حذف مي شود. يك سري بحث هاي عامه پسند در فضاي 
مجازي انجام مي شود. نمي توان در اين حوزه، عاميانه نظر داد. اينكه 
از سوي برخي جوانان در فضاي مجازي اين جو ساخته شود كه ديگر 
دوران سربازي وظيفه اي به سر رسيده است و جواناني هم كه با اين جو 
روبه رو مي شوند، خوش شان بيايد و آفرين و بارك اهلل بگويند، نمي تواند 

گامي جدي براي بهينه كردن دوران خدمت باشد.
برخي مدافعان داوطلبانه شدن خدمت سربازي، بر   
اين باور هستند كه سازندگي كشور و جهش توليد به نيروي جوان 
نياز دارد لذا جواناني كه به سن مشمولي رسيده اند - به خصوص 
جوانان تحصيلكرده دانشگاهي - به جاي اينكه به سمت مراكز 
نظامي هدايت شوند، با توجه به تخصصي كه دارند براي آباداني 
كشور به كار گرفته شوند و آن دسته هم كه داوطلبانه به سوي 
حوزه نظامي مي روند، به استخدام نيروهاي مسلح درآيند. آيا 
جنابعالي به عنوان يك مقام ارشد نظامي، اين ايده را قابل پذيرش 

مي دانيد؟
بحث درباره طراحي مدل جديد خدمت وظيفه عمومي، شباهت هايي 
با موضوع حذف كنكور دارد. همانطور كه برگزاري يا حذف كنكور، 
هر كدام داراي مزايا و معايبي است؛ باقي ماندن خدمت دوره ضرورت 
به شيوه فعلي  يا داوطلبانه شــدن آن هم، هر كدام مزايا و معايبي 
دارد. بحث كنكور را مطرح كردم، چون هم كنكور و هم سربازي دو 
مقوله اي هستند كه غالبا به اوايل دوران جواني افراد مربوط مي شوند. 
قدمت بحث حذف كنكور در فضاي رســانه اي كشــور و برنامه ها 
و وعده هايي كه در اين باره از ســوي دولت ها و در دوره هاي 
مختلف مجلس شوراي اســالمي مطرح شده و مي شود 
را مالحظه كنيد. با وجود ايــن قدمت اما هنوز موضوع 
حذف كنكور به طور كامل اجرايي نشده است. بحث تغيير 
مدل سربازي و داوطلبانه شدن سربازي هم اگر بخواهد 
تثبيت و اجرا شــود و منابع آن تامين شود، مانند حذف 
كنكور سال ها طول مي كشــد و اتفاقي نيست كه بتواند 
با يك تصميم در عرض چند ماه يا چند ســال 
عملياتي شود؛ ضمن اينكه تصميم گيري 
درباره سربازي كه به مســائل دفاعي و 
امنيتي ربط دارد، موضوع مهم تري از 
كنكور هم محسوب مي شود و نيازمند 
تصميم گيري در سطوح عالي دفاعي 

و نظامي است.
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 پس از آنكه ســردار جاللــي، رئيس 
سازمان پدافند غيرعامل در يك برنامه اينترنت

تلويزيونــي از قطع نشــدن اينترنت 
بين المللي درصورت راه اندازي شبكه ملي اطالعات 
و همچنيــن ارائه طرحي با عنوان »سلســله مراتب 
دسترســي به اينترنت« ســخن گفــت، بعضي از 
كارشناسان نسبت به اين طرح اظهار نگراني كردند. 
آنها بر اين باور بودند كه اين طــرح مي تواند مانع از 
دسترسي آزاد به اطالعات براي آحاد جامعه ازجمله 
پژوهشگراني شود كه در زمره 4گروه مطرح شده از 
سوي دبير شــوراي عالي فضاي مجازي، قرار ندارند. 
گفته مي شــود با اجراي اين طرح قرار است ضمن 
احراز هويت افــراد در فضاي مجــازي به گروه هاي 
مختلف آنچه وي پي ان قانوني ناميده مي شود، براي 
دسترسي به سايت هاي فيلتر شــده داده شود. اين 
طرح احتماال برخورد سخت با وي پي ان هاي كنوني 

را به دنبال خواهد داشت.

مسير سابق
سال ها پيش، تعدادي از سايت ها با موضوعات گوناگون 
فيلتر شدند. در جريان فيلترينگ، قطع دسترسي به 
شبكه هاي اجتماعي و بعضي ديگر از سايت ها كه نياز 
مطالعاتي پژوهشگران و حتي دانش آموزان دبيرستاني 
را رفع مي كــرد، موانعي براي كســب دانش و تجربه 
ايجاد كرد. سينا تفنگ چي، كارشــناس رسانه هاي 
نوين درباره نحوه انجام »سلســله مراتب دسترســي 
به اينترنــت« مي گويد: »اين اتفاق در مســير همان 
فيلترينگ هوشمند است كه سال هاي پيش، از سوي 
برخي مسئوالن مطرح مي شد كه هدف آن ممانعت از 

دسترسي به بعضي از محتواها بود« .

2نگاه متفاوت
اگرچه بعضي از كارشناسان اين اقدام را كامال مثبت 
و برخي ديگر آن را مطلقا مضر ارزيابي مي كنند، اما 
تفنگ چي كه در عين حال، استاد دانشگاه و مدرس 
علوم ارتباطات است، موضوع طبقه بندي دسترسي 

به اطالعات را از 2 زاويه متفاوت مي نگرد.
 به گفته او »ما بايد از محتواهاي توليد شــده صيانت 
كنيم و بايد براي ســنين مختلف)به ويژه كودكان و 
نوجوانان( دسترسي هاي متفاوت درنظر بگيريم تا از 

گزند محتواهاي نامناسب در امان بمانند«.
اين در حالي است كه براساس گفته هاي ابوالحسن 
فيروزآبــادي، رئيس مركز ملي فضــاي مجازي كه 
حدود يك   ماه پيش مطرح شد؛ »با همكاري كارگروه 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، دسترسي متفاوت 

بــه اينترنت  براي 4دســته خبرنگاران، پزشــكان، 
دانشجويان و حوزه هاي علميه تعريف شده است«. 
به اين ترتيب بقيه مردم كه جزو اين گروه ها نيستند، 

بايد از اينترانت استفاده كنند.
تفنگ چي كه استاد علوم ارتباطات دانشگاه است با 
انتقاد از اين تقسيم بندي به اين نكته اشاره مي كند 
كه »بسياري از كساني كه نياز به دسترسي مشروع به 
اطالعات و محتواي اينترنت دارند، از اين دايره خارج 
مي شوند. به عنوان مثال، پژوهشگران و محققانی كه 
محصل نبوده و به نهادهای پژوهشی و دانشگاهی نيز 
وابسته نيستند چگونه می توانند برای مطالعات خود 

از اينترنت استفاده كنند؟«

ادبيات متفاوت فيلترينگ
طرح سلســله مراتب دسترســي به اينترنت نوعي 
فيلترينگ بــا ادبيات متفاوت و نوين اســت كه اين 
كار به معنــاي تحديد دانش و تحديد دسترســي ها 

خواهد بود.
تفنگ چي با اشــاره به اثرات ســوء اين اقدام بر اين 
باور اســت كه »درصورتي كه اين اتفاق بيفتد شاهد 
داللي هاي نويــن خواهيم بود. چراكه پژوهشــگر 
مستقلي كه نياز به دسترسي به اطالعات دارد، بايد 
از كد ملي يك فرد مجاز)گروه اعالم شــده( استفاده 
كند يا به دنبال راه هاي متفــاوت براي دور زدن اين 
محدوديت بگردد«. به گفته او »اين طرح به پيشرفت 
دانش در كشــور كمك نمي كند و مردم را به سمت 

يك جامعه محدود هدايت مي كند«.
تفنگ چی با اشاره به محدوديت كنونی و فيلترينگی 
كه در شرايط فعلی در حال اعمال است، بيان می كند 
كه هم اكنون ســايت هايی وجود دارند كه به لحاظ 
محتوا از اطالعات معمولی يا مناســب برای پژوهش 
برخوردارند ولی با اين حال فيلتر شده اند و دليل قانع 

كننده ای برای مسدود بودن آنها وجود ندارد.

با اجراي طرح سلسله مراتب 
دسترسي به اينترنت، كاربران بايد 
در فضاي مجازي احراز هويت شده 
و براساس طبقه بندي به محتواي 

آنالين دسترسي پيدا كنند 

 فيلترينگ نوين
در راه است؟

جهان استارت آپي

آموزش استارت آپي براي ساز باستاني 

»كاليمبا« كه از آن به عنوان پيانوي آفريقايي نيز ياد مي شود، نسخه 
تجاري سازي شده يك وسيله سنتي متعلق به زيمبابوه معروف به 
امبيرا )mbira( است كه قدمت آن به هزاران سال قبل برمي گردد. 
در عين حال، ابزاري كاماًل جديد و پيشرفته با فناوري نو طراحي 
شده اســت كه به مردم ياد مي دهد چگونه از يك ابزار و دستگاه 
باستاني استفاده كنند. به گزارش وب سايت نيواطلس، كاليمباهاي 
مدرن متشكل از يك رديف انعطاف پذير فلزي هستند كه به يك 
تخته چوبي متصل شده است. نت هاي موســيقي با كشيدن آن 
دسته هاي فلزي با انگشت هاي شست و البته ساير انگشتان توليد 

مي شوند. گرچه مربياني براي آموزش كاليمبا قطعا وجود دارند، اما 
يافتن آنها به آساني پيدا كردن مربيان سازهايي كه به طور گسترده 
نواخته مي شوند نيست. اينجا دقيقا همان جايي است كه كاليمباگو 
)KalimbaGo( براي آن درنظر گرفته شده است. اين دستگاه را 
يك استارت آپ كانادايي به نام Evie Innotech كه دفتر مركزي 
آن در شهر تورنتو واقع شده، ساخته است. اين وسيله آموزشي، يك 
صفحه نمايش لمسي OLED متصل به »واي فاي« دارد كه تقريبا 
شبيه به كاليمباهاي موجود در بازار است. با راهنمايي هايي كه روي 
صفحه نمايش آن شكل مي گيرد، كاربران مي توانند نت هاي مختلف 
را روي ساز خود به صدا دربياورند و آهنگي را بنوازند. از طريق اين 
دســتگاه، كاربران مي توانند تعدادي از آهنگ هاي محبوب خود 
را از يك كتابخانه موســيقي اختصاصي مبتني بر ابر دانلود كنند. 
نت هاي اين آهنگ ها به ســبك بازي هاي ويدئويي از باال به پايين 
روي صفحه نمايش ظاهر مي شود و كاربران با پيروي از الگوهاي 
ارائه شــده، مي توانند آهنگ مورد نظر خود را به آســاني بنوازند. 
با پيشــرفت مهارت، كاربران مي توانند سرعت ظاهر شدن نت ها 
روي صفحه نمايش را افزايش دهند. همچنين به عنوان يك گزينه 
اضافه تر، از آنجا كه دستگاه داراي ميكروفون است، مي توان از آن 
براي راهنمايي كاربران استفاده كرد، زيرا آنها به طور دوره اي، بايد 
كالميباي خود را تنظيم كنند كه ميكروفون مي تواند با تشخيص 
صداهاي توليد شــده، زمان مدنظر براي تنظيم را تشخيص دهد. 
برق مورد نياز دستگاه توسط دو باتري نيم قلمي تامين مي شود كه 
طبق گزارش ها، مي تواند براي 8ساعت در اين ساز كار كند. قيمت 

خرده فروشي اين دستگاه 99دالر اعالم شده است.

ماجراجويي هــا در مريخ همچنان 
ادامه دارد. بــه زودي هليكوپتري فضا

به نــام Ingenuity كه بــه همراه 
مريخ نورد پشتكار 18فوريه فرود موفقيت آميزي 
روي سياره سرخ داشت، نخستين لحظه تاريخي 
پرواز در جو اين ســياره را به ثبت خواهد رساند. 
به گزارش سي ان ان، اين هليكوپتر بين سياره اي 
پيش از اين قرار بود در 8آوريل پرواز خود را انجام 
دهــد كــه به دليــل ايجاد بســتر مناســب و 
آمادگي هاي بيشــتر تاريخ 11آوريل براي اين 
لحظه تاريخي در فضــا و تكنولوژي برنامه ريزي 

شده است.
البراتوار جت پيشران ناســا در حساب توييتري 
خود نوشــت: هليكوپتر Ingenuity قرار است 
كاري انجام دهد كه تا پيش از اين انجام نشــده 
اســت؛ يك پرواز پرقدرت و كنترل شــده روي 

سياره اي ديگر.
Ingenuity درواقع در شكم مريخ نورد پشتكار 
جاسازي شده اســت و همراه آن به فضا پرتاب 
شده تا در كشفيات مريخ به پشتكار كمك كند. 
نخســتين مرحله براي آمادگي پرواز، خروج از 
محفظه اي است كه در شكم پشتكار تعبيه شده 
است. ناســا در يك بيانيه رســمي درباره پرواز 
هليكوپتر عنوان كرده اســت: به همين منظور 
در 21مارس، پشتكار يك سپر محافظ به زمين 

انداخت تا از آسيب احتمالي در فرود خطرناك 
هليكوپتر جلوگيري كند. البته برای هليكوپتر 

كمي زمان مي برد تا مهياي پرواز شود. تقريبا 
6روز مريخي. )هر روز مريخي به نام ســل، برابر 

است با حدود 24ساعت و 40دقيقه زميني(.

به محض اينكه اين هليكوپتر با موفقيت و بدون 
آسيب بتواند روي سطح مريخ بنشيند، اقدامات 
اوليه پرواز شروع خواهد شد و شاهد يك نمايش 
فناوري خواهيم بود. نخســتين پرواز از اين نوع 
ثابت مي كند كه پرواز در جــوي به غير از زمين 
امكان پذير اســت. Ingenuity قرار است چند 
پرواز كوتاه داشته باشد و تنها فناوري اضافه در 
آن، دوربين اســت. طي اين پروازها، مريخ نورد 
پشتكار در كنار او خواهد بود و با دوربين هايش 

وقايع را ثبت خواهد كرد.

تاريخی مانند پرواز برادران رايت
بسياري از كارشناسان، نخستين پرواز هليكوپتر 
Ingenuity را در جــو مريخ بــا لحظه تاريخي 
نخســتين پرواز برادران رايت مقايسه مي كنند. 
سال هاست براي اين پرواز تاريخي برنامه ريزي 
شــده اســت و حاال نوبت بهره برداري رسيده 
است. ميليون ها مايل دورتر از زمين و يك قرن 
بعدتر از لحظه تاريخي برادران رايت، هليكوپتر 
2كيلوگرمي از بال هاي 1.2متري خود استفاده 
خواهد كرد تــا در جو نازك مريخــي، به ارتفاع 
3متري برســد و در پــرواز 30ثانيــه اي خود، 
 عكس بگيرد، دور بزند و به سطح مريخ بازگردد.

مجموعــه  از  اســتفاده  بــا   Ingenuity
دســتورالعمل هاي ارسال شــده از خلبانان به 
JPL نخســتين پرواز خود و همچنين حداكثر 
4پرواز ديگر را طي 31روز زميني انجام مي دهد. 
اگر نخســتين پرواز موفق باشــد، پروازهاي 
بعدي بلندتر و 

طوالني تر انجام مي شــود تا محدوده سرعتي و 
قدرتي آن مشخص شود.

هاوارد گريــپ، خلبان ارشــد ايــن هليكوپتر 
مي گويد: پرواز اول بسيار خاص است و با فاصله، 
مهم ترين پروازي كه تاكنون داشته ايم. مريخ نورد 
پشــتكار با فاصله 60متري از محل مشــاهده، 
حركات اين هليكوپتر را زيرنظر خواهد داشت. 
فرح آليباي از اعضاي تيم پشــتكار مي گويد: به 
محلي كه پشتكار از آنجا هليكوپتر را نظاره خواهد 
كرد، فكر كنيد. وقتي پــارك مي رويد، ترجيح 
مي دهيد در جايي بايســتيد كه بتوانيد بهترين 
منظره را داشته باشيد. مريخ نورد ما هم همين 
كار را خواهد كرد و در اينجا بهترين منظره براي 

او، هليكوپتر خواهد بود.
در طــول نخســتين پــرواز ايــن هليكوپتر، 
ميكروفون هاي كار گذاشــته شــده در مريخ 
نورد تــالش مي كننــد همه صداهــا را ضبط 
كند. عكس ها و اطالعــات از هليكوپتر و مريخ 
نورد ســاعت ها و روزهاي بعد به زمين ارسال 
خواهند شد و اين يعني پشتكار نخستين شاهد 
اين لحظــه تاريخي اســت. در تاريخ 18فوريه 
مردم سراسر دنيا ساعت شــان را با زمان فرود 
موفقيت آميز پشتكار تنظيم كردند تا اين لحظه 
تاريخي را از دســت ندهند و اين در حالي است 
كه تنها 5نفر شاهد نخستين پرواز برادران رايت 
بودند. رؤياي ساخت اين هليكوپتر در دهه90 
شــكل گرفت؛ زماني كه باب باالرام، مهندس 
روباتيك البراتوار جت پيشران ناسا حرف هاي 
يان كرو، پروفسور استنفورد را در يك كنفرانس 
درباره يك وسيله نقليه هوايي مينياتوري شنيد، 
همان زمان باالرام مي توانست آن را روي مريخ 
تصور كنــد و حاال اين  رؤيا محقق شــده 

است.

شايد عده اي در جريان نباشند كه با استفاده از 
اپليكيشــن هاي موجود در تلفن هوشمند، اين 
امكان وجود دارد كه هر برنامه ديگري كه روي 
دســتگاه تان نصب شده، قابل مشــاهده باشد؛ 
ماجرايي كه سال هاست در ايران جنجالي بوده 
است. تاكنون چندين بار ماجراي بررسي فهرست 
اپليكيشــن هاي كاربران توسط كسب وكارهاي 
اينترنتي خبرساز شده است. به عنوان نمونه، يك 
سرويس تاكسي اينترنتي مانع از نصب اپليكيشن 
رانندگان شركت ديگر مي شد يا جلوي نصب ويز 

روي گوشي رانندگان را مي گرفت.
به همين دليل گوگل اعالم كرده اســت كه اين 
روش را از روز پنجم  ماه مه )15ارديبهشت( در 
فروشــگاه گوگل پلي تغيير مي دهد. به گزارش 
وب ســايت بيزينس اســتاندارد، شركت گوگل 
اخيرا اعالم كرده اســت كه در راستاي تغييرات 
پيــش رو، توســعه دهندگان اپ هــاي مختلف 
بايد دليل موجهي براي دسترســي به فهرست 
اپليكيشن هاي نصب شــده روي گوشي كاربران 
ارائه دهند كه بــه آنها اجازه داده شــود به اين 
برنامه ها در تلفن هاي هوشــمند كاربران آن هم 
با روشــي جديد دسترســي پيدا كنند. پيش  تر 
نگراني هاي بســياري درخصوص سوءاستفاده 
برخي  اپليكيشــن ها از گوشــي كاربران وجود 
داشته است، چرا كه مي توانستند فهرست كاملي 
از اپ هاي نصب شده در گوشي كاربران را مشاهده 
كنند و حتي اجازه كار با يك اپليكيشــن موازي 
را به آن گوشي هوشــمند ندهند كه اين مورد 
داستان ها و تبعات بسياري را در پي داشته است. 
 هم اكنون، برنامه هــاي اندرويــد11 كه مجوز 
»Query_All_Packages« را درخواســت 
مي كنند، مي توانند فهرســت كامل برنامه هاي 
ذخيره شده در دستگاه شــما را مشاهده كنند. 
گوگل اكنون سياســت ها و خط مشــي برنامه 
توســعه دهنده خود را به روز كرده و برنامه هايي 
را مجاز به اســتفاده از اين سيستم كرده است. 
اين شــركت مي گويــد: »برنامه هايي كه هدف 
اصلي آنها راه اندازي، جســت وجو يــا تعامل با 

برنامه هاي ديگر در دستگاه است، ممكن است 
براي ديدن ســاير برنامه هاي نصب شــده روي 
دستگاه، مناسب باشــند.« در مورد برنامه هاي 
مالي مانند برنامه هاي بانكــي و كيف پول هاي 
P2P يك اســتثنا وجود دارد كــه به گفته اين 
شركت ممكن اســت فقط براي اهداف مبتني 
بر امنيــت، ديــد گســترده اي در برنامه هاي 
نصب شده داشته باشد.« اگر برنامه شما مطابق 
با الزامات خط مشي استفاده قابل  قبول از  مجوز  
»Query_All_Packages« باشــد، شما بايد 
مجوزهاي الزم را در اين خصوص كســب كنيد 
كه براي اين كار الزم اســت فرم اظهارنامه گوگل 
را پر كرده و توضيحاتي را ارائه دهيد. اين شركت 
همچنين هشــدار داده اســت: »برنامه هايي كه 
نتوانند الزامات سياست هاي شــركت را برآورده 
كنند يا فرم اظهارنامه شــان را ارائه نمي دهند، از 
گوگل پلي حذف مي شــوند. همچنين اســتفاده 
فريبكارانه و اعالم نشــده از ايــن مجوزها ممكن 
است منجر به تعليق برنامه شما و يا خاتمه حساب 
برنامه نويس شــما شــود.« براي اپليكيشن هايي 
كه بايد با برنامه هاي ديگر ارتبــاط برقرار كنند، 
گوگل مي خواهد توسعه دهندگان به جاي اينكه 
فقط فهرســت كامل برنامه ها را به دســت آورند، 
از APIهاي كشف برنامه اســتفاده كنند. مجوز 
»Query_All_Packages« در اندرويــد11 
اضافه شده است و بنابراين فقط براي برنامه هايي 
كه سطح API اندرويد11را هدف قرار مي دهند، 
اعمال مي شود. بدين ترتيب اپليكيشن هاي رقيب 
ديگر فرصتي براي غيرفعال  كردن رقباي خود روي 

گوشي هاي هوشمند كاربران نخواهند داشت.

 خط قرمز گوگل 
براي مشاهده فهرست اپليكيشن ها 

سياست هاي جديد گوگل ديگر به توسعه دهندگان و برنامه نويس هاي اندرويد اجازه 
نمي دهد تا ساير اپ هاي نصب شده روي گوشي كاربر را رصد كنند

شمارش معكوس براي پرواز هليكوپتر در مريخ
يك هفته ديگر در عملياتي كه بسياري آن را با پرواز برادران رايت مقايسه مي كنند، قرار است براي نخستين بار يك 

هلي كوپتر در جو سياره سرخ به پرواز درآيد 

   تحديد دسترسي آزاد به اطالعات
به نظر مي رســد كه باوجــود تأكيد مســئوالن و 
كارشناسان به مسئله دسترســي آزاد به اطالعات، 
اين موضوع در كشور ما چندان محلي از اعراب ندارد. 
اين در حالي است كه تفنگ چي به بيانات مقام معظم 
رهبري اشاره مي كند كه ايشــان دسترسي آزاد به 
اطالعات را به معناي بســيج محتــوا و توليد محتوا 
مي دانند. اين كارشناس رســانه ادامه مي دهد: »در 
واقع دسترســي آزاد به اطالعات به اين معني است 
كه به جاي مسدود كردن شبكه هاي اجتماعي به دليل 
توهين صورت گرفته به يك مسئول، با محتواي مناسب 
و غني چنان اين فضا را ســيراب كــرد كه اثر توليد 
محتواي نامناسب ديده نشود. همچنين با شفافيت و 
اطالع رساني به موقع اتفاقي بيفتد كه كاربران نياز به 
كانال هاي ديگر نداشته باشند« .كارشناس رسانه هاي 
نوين همچنين به واژه »سلسله مراتبي« كردن اينترنت 
اشاره مي كند و مي گويد: اين واژه »نظامي انديشي« و 
طبقه بندي كردن اطالعات را در ذهن متبادر مي كند و 

صرفا مانع از كسب تجربه هاي جديد مي شود.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار
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با ممنوعيت و محدوديت 
در صــادرات واكســن 
كرونا به كشــورها، دايره 
واكسيناســيون عليه اين 
ويروس در ايران كوچك تر 
شده است. با اينكه تا قبل 
از تعطيالت نوروز، قرار بود 
چندين محموله واكسن 
وارد كشور شود، اما نه تنها 
اين اتفاق نيفتــاد، بلكه 
كشــوري مانند هند هم 
اعالم كــرد كه ديگر هيچ 

محموله اي از واكسن صادر نخواهد كرد. همين 
اتفاقات دســت به دســت هم داد تا سازمان غذا 
و دارو، اين بــار از شــركت هاي خصوصي براي 
واردات واكسن كمك بخواهد. اين سازمان سوم 
فروردين در اطالعيه اي خطاب به شــركت هاي 
وارد كننــده دارو، اعالم كرد كه اين شــركت ها 
درصورت توانايي در تامين واكسن كوويدـ 19 از 
منابع معتبر مورد تأييد اين سازمان، درخواست 
خود را به اداره بازرگاني اداره داروي اين سازمان 
ارائه دهنــد. چهارم فرورديــن، مديركل داروي 
اين ســازمان، در توضيحــات تكميلي گفت كه 
خريدار اين واكســن ها وزارت بهداشــت است 
و واكســن ها به صورت رايگان توزيع مي شــود. 
حيدر محمدي اين را هم اضافه كرد كه واكسن 
از ســوي هيأت امناي ارزي وارد مي شــود، اما 
بنا به نظر ســازمان غذا و دارو و وزير بهداشــت، 
همزمان به شركت هاي وارد كننده هم فراخواني 
براي تامين واكســن داده شده اســت. چند روز 

كارشناســان و وارد كنندگان دارو مي گويند كه دولت زمان  واردات واكســن 
كرونــا را از دســت داده    و شــركت هاي خصوصــي امــكان خريــد ندارند

همشــهري در گفت وگو بــا فعاالن حــوزه دارو، جزئيــات فراخوان 
واردات واكســن كرونا بــه شــركت هاي خصوصي را بررســي كرد

قبال در كنار واكســن آنفلوآنزا، واكسن اچ پي وي، 
واكســن هاي ســه گانه بدو تولد و... هم وارد شده 
كه بدون مشاركت بخش خصوصي امكان واردات 
آنها به كشــور نبود. با اين حــال، او اين توضيح را 
مي دهد كه واكسن كرونا به دليل پاندمي، وضعيت 
اســتثنايي پيدا كرده و بايــد 70درصد جمعيت 
كشور واكسينه شوند تا ايمني جمعي اتفاق بيفتد؛ 
بنابراين در قدم اول دولت بايد اين ميزان واكسن 
را وارد كند و مابقي آن به بخش خصوصي سپرده 
شود. او مي گويد، برخي اعالم مي كنند قصد خريد 
مســتقيم واكســن را دارند؛ بنابراين شركت هاي 
خصوصي مي توانند در اين زمينه كمك كنند، اما 
به اين روش انتقادات زيادي وارد است و تبعيضاتي 
ايجاد مي شود؛ چراكه قشر محدودي توانايي خريد 
واكسن را خواهند داشــت؛ بنابراين بخش اصلي 
واكسن بايد از مســير دولت وارد شــود. اما نكته 
اينجاست كه خيلي از توليدكننده ها نتوانسته اند 
براي خودشان واكســن تامين كنند. نقش دولت 
در تامين واكســن هم موضوعي است كه از سوي 
يكي از واردكنندگان ســابق دارو كه نخواســت 
نامش در گزارش بيايد، مورد اشاره قرار مي گيرد. 
او به همشــهري مي گويد در وضعيت اورژانسي، 
دولت ها به طور مستقيم با توليد كنندگان ارتباط 
پيدا مي كنند، ايران زمان را از دســت داده و براي 
واردات واكسن دير عمل كرده است. اگر زماني كه 
توليد واكسن در دنيا شروع شده بود، اين اختيار به 
شركت هاي خصوصي داده مي شد، شايد مي شد 
مقداري واكســن وارد كرد؛ به هر حال اين تأخير 
اتفاق افتاده است. به گفته او، امكان تامين واكسن 
وجود دارد، اما قطعا 3تا 4 مــاه زمان مي برد، بايد 
منتظر ماند تا نياز كشــورها كم شود و واكسن در 
اختيار ايران قرار بگيرد: »در شرايط تحريم، معموال 
شركت هاي وارد كننده كه نماينده رسمي هستند، 
توانايي باالتري براي واردات واكسن دارند، دولت 
مشــكل تصميم گيري دارد؛ بــه همين دليل هم 
نتوانسته تاكنون واكســن مورد نياز را وارد كند.« 
به گفتــه او، بايد ارز زيادي براي واردات واكســن 
اختصاص پيدا كند؛ درحالي كه در اين زمينه هم 

محدوديت هايي وجود دارد.

دیر عمل کردیم
از نظر محمود هادي پور، داروســاز شــركت هاي 
خصوصي براي واردات واكســن مشكلي ندارند، 
اما مسئله توانايي واردات نيست؛ موضوع به طرف 
حســاب بودن دولت برمي گــردد؛ چراكه دولت 
خوش حساب نيســت و به موقع پرداخت ندارد؛ 
مگر اينكه واكســن را پيش خريد كنند. به اعتقاد 
او، مشكل ديگر، دير عمل كردن است؛ يعني ايران 
مي توانســت به محض توليد، واكسن پيش خريد 
كند، اما ايــن كار را نكرد، حاال هم كشــورها در 
تالش  هســتند 60درصد جمعيت خودشــان را 
واكسينه كنند. حتي كشــوري مثل روسيه كه با 
ايران همكاري دارد، اولويت واكسيناسيون را براي 
جمعيت عمومي خود اعالم كرده اســت:  اينطور 
نيست كه واكسن را همين امروز درخواست كنيد 
و به شما هم بدهند؛ بنابراين كشور مجبور مي شود 
واكســن را از بازارهاي غيررســمي تهيه كند كه 
به نظر مي رســد اين موضوع مشكل جامعه را حل 
نمي كند و گروه هاي پرخطــر را نمي تواند تحت 

پوشش قرار دهد.«

از اين ماجرا نگذشته بود 
كه نايب رئيس كميسيون 
اقتصــاد ســالمت اتاق 
بازرگاني اعــالم كرد كه 
پيــش از اين، واكســن 
آنفلوآنــزا هم از ســوي 
شركت هاي خصوصي وارد 
كشور مي شد، اما مسئله 
اينجاست كه فرصت  براي 
تامين واكسن كرونا براي 
كشور از بين رفته؛ چراكه 
تمام كشورها نياز خود را 
از قبل رزرو كرده اند. اين همان نكته اي است كه 
محمود نجفي عرب، رئيس كميســيون اقتصاد 
سالمت اتاق بازرگاني در گفت وگو با همشهري 
مطرح مي كند. به گفته او، هم اكنون شركت هاي 
توليد كننده واكســن، در تالشــند تا واكسن را 
براي جمعيت كشــور خود تامين كنند. از سوي 
ديگر، كشورهاي متقاضي واكســن، از قبل نياز 
خود را پيش خريــد كرده اند و ديگر واكســني 
وجود ندارد كه شــركت هاي خصوصي بخواهند 
آن را تهيه كنند. به گفته او، از آنجايي كه در تمام 
دنيا، دولت ها براي خريد واكسن اقدام مي كنند، 
عمال بخش خصوصي خــودش را وارد اين ماجرا 
نكرد؛ چراكه امكان پرداخت براي واردات واكسن 
در تــوان شــركت هاي خصوصي نيســت و اگر 
قرار باشــد بعدا هزينه آن از دولت گرفته شــود 
اصال مشــخص نيســت كه چه زماني اين اتفاق 
بيفتد. نجفي عــرب مي گويد كــه در كنار همه 
اينها، شــركت هاي خصوصي توان تامين ميزان 

زيادي از واكســن كرونا را ندارند و از همان ابتدا 
يعني زماني كه شــركت ها در حال توليد بودند، 
از شــركت هاي خصوصي هم خواســته نشد تا 
واكســن وارد كنند: »هم اكنون برخي كشورها 
مثل هند و انگليس صادرات واكسن به كشورهاي 
ديگر را ممنــوع كرده اند؛ بنابراين بــا توجه به 
محدوديت ها و پيش خريد دولت ها، واكسن وجود 
ندارد كه بخواهد به ايــران بيايد. حتي كوواكس 
هم كه قرار بــود محموله اي به ايران بفرســتد، 
هنوز نتوانسته واكسن مورد نياز را تامين كند.« 
نجفي عرب معتقد است كه ايران خيلي زودتر از 
اينها مي توانست واكسن كرونا را پيش خريد كند، 
اين اتفاق براي واكسن آنفلوآنزا هم مي افتد، اما در 
ارتباط با واكسن كرونا موضوع پيچيده تر است و 
بخش خصوصي مانند واكسن آنفلوآنزا نمي تواند 

واكسن كرونا وارد كشور كند.

 هنوز شــرکتي موفق به تامين واکسن نشده 
است

با اينكه بيش از 10روز از فراخوان سازمان غذا و دارو 
براي واردات واكسن كرونا مي گذرد، اما نجفي عرب 
مي گويد تا جايي كه از شركت هاي وارد كننده دارو 
خبر دارد، هنوز شــركتي موفق به تامين واكســن 
نشده اســت. به گفته او، حتي سازمان نظام پزشكي 
كه در تالش بود مقداري واكسن براي بخش درمان 
وارد كند هم هنوز موفق به اين كار نشــده اســت: 
»شركت هاي خصوصي واكســن كرونا را بايد با ارز 
نيمايي بخرند؛ بنابراين بــا توجه به محموله بزرگي 
كه نياز است، قيمت تمام شده آن خيلي باال مي رود؛ 
حتي اعالم مي شود شركت هايي كه به دليل همكاري 

مشــترك براي تحقيقات كرونا، ســهميه واكسن 
داشته اند هم واكسن ها را دو تا دو و نيم برابر قيمت 
اصلي مي فروشند كه اين عدد براي كشور ما خيلي 
زياد مي شود.« مســائل پيچيده در تامين واكسن 
كرونا، در شرايطي در حال نشســتن كنار يكديگر 
است كه 24دي ســال گذشته، حســن روحاني، 
رئيس جمهوري اعالم كرده بود كه هيچ مشكلي براي 
خريد واكسن وجود ندارد و بانك مركزي هم اعالم 

كرده كه مشكلي در پرداخت ارز ندارد.

واکسيناسيون 70درصد جمعيت باید از سوي 
دولت انجام شود

ماجرا اما تنها به توانايي خريد واكســن خارجي 
از سوي اين شــركت ها محدود نمي شود. برخي 
از كارشناســان دارو مي گويند كه شــركت هاي 
وارد كننــده توانايــي تامين زنجيره ســرد براي 
واردات واكسن را ندارند؛ به ويژه براي واكسن فايزر 
كه گفته مي شــود بايد در دماي منفي 70درجه 
منتقل شــود. با اين حال اما، رئيس كميســيون 
اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانــي تأكيد مي كند 
كه اين مســئله تنها براي واكســن فايزر، مشكل 
ايجاد مي كند؛ درحالي كه اين واكســن براساس 
اعالم رهبــري ممنوعيت ورود به ايــران را دارد. 
به گفته او، شــركت هاي وارد كننده قبال واكسن 
آنفلوآنــزا وارد كرده اند و از نظــر تامين زنجيره 
ســرد، توانايي واردات واكسن كرونا را دارند. علي 
فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان ايران هم با 

او هم نظر است.
 او به همشــهري مي گويد واردات واكسن موضوع 
جديدي براي شــركت هاي خصوصي نيســت. 

واكسنيبرایوارداتپیدانمیشود

  رئيس كميسيون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگاني  : هنوز شركتي موفق 
به خريد واكسن نشده است. در 
همه جاي دنيــا، دولت ها براي 
خريد واكسن اقدام مي كنند، 

نه شركت هاي خصوصي

محمود هادي پور، كارشــناس دارو:   
ايران مي توانســت به محض توليد، 
واكسن پيش خريد كند، اما اين كار 
را نكرد، حاال هم كشــورها در تالش  
هستند 60درصد جمعيت خودشان 

را واكسينه كنند
زهرا جعفرزاده

خبرنگار

گرچه به نظر مي رسد 
خيز دوباره در آمار 
مبتالیان بــه کرونا 
سراســر کشــور، 
اضطراب مجددي در 
جامعــه ایجاد کرده 
باشد اما کارشناسان 
بهداشــت و درمان کشور به ویژه کادر 
درماني بيمارســتان هاي ویژه کروناي 
کشور در انتظار این روزها بودند. هادي 
یزداني، پزشك یكي از بيمارستان هاي 
شهر اصفهان در این مورد به همشهري 
مي گوید:»بدون شــك وقتي ميزان 
رعایت پروتكل هاي بهداشتي در سطح 
جامعه کاهش پيدا مي کند و همچنين 
قوانين تضميني براي رعایت پروتكل ها 
مانند منع تردد و تعطيلي اماکن وجود 
ندارد، رشد دوباره بيماري قابل انتظار 
است«. او با طرح این سؤال که آیا باید 
همچنان به وضع قوانين ســختگيرانه 
متوسل شــد؟ توضيح مي دهد:»نكته 

نخســت اینكه فراموش نكنيم امروز 
در فروردین 1۳۹۹ به ســر نمي بریم تا 
شناخت اندك ما از بيماري، سردرگمي 
ميان مردم و حتي مســئوالن ایجاد 
کرده باشد. امروز و بعد از گذشت یك 
ســال، مي دانيم واکسيناسيون روش 
پيشگيري از این بيماري است. بنابراین 
این موضوع اولویت حل مسئله است. 
مي دانيم که مسئله واکسيناسيون هم 
به برخي مباحث سياست هاي داخلي و 

خارجي ما گره خورده است.
 از ســوي دیگر اطالعات غلطي براي 
تصميم گيري مقام هاي اجرایي کشور 
وجود داشــت. مانند تئــوري ایمني 
جمعي. تــا همين چند ماه گذشــته 
که آخرین آمار از ابتــالي ۴۳ درصد 
مردم کشــور به کرونا خبر مي داد هم 
این تئوري مــورد توجه بــود. با این 
همه دو مسئله اساســي دیگر درباره 
تصميم گيري براي وضع مقررات وجود 
دارد«. یزداني با بيان اینكه نگاه عمومي 

جامعه به مسئله کرونا و مرگ ومير ناشي 
از آن، نگاهي براســاس اخالق و بخش 
بزرگي از نگاه مدیران براساس اجراست، 
مي گوید:»وقتي همه گيري به سطحي 
مي رسد که تمام ظرفيت درماني کشور 
را اشغال مي کند،  عمال ظرفيت درماني 

براي سایر بخش ها تعطيل مي شود.
 یعني طيف گسترده اي که پيش از این 
بدنه درمان به آن خدمات ارائه مي داد 
امكان ارائه خدمت ندارد. مثال بيماران 
سرطاني، بيماران آسمي و... پس نياز 
به خالي کــردن ظرفيت درمان دارید. 
قوانين سختگيرانه به مدد بدنه درمان 
آمده، با کاهش آمار، بخشي از ظرفيت 
عادي را به جامعه برمي گرداند. اینجا 
موضوع اقتصاد و بغرنجي جامعه خودش 

را نشان مي دهد«. 
او اضافه مي کند:»حاال در شــرایطي 
که توانستيد بخشي از ظرفيت درمان 
را دوباره احيا کنيــد با جمعيتي ضربه 
خورده و ورشكســته از نظر اقتصاد و 

خسته و آسيب دیده روحي و رواني سر 
و کار دارید. این ظرفيت احيا شده بدنه 
درمان به شما امكان این را مي دهد که 
در بازه زماني ســعي در ترميم شرایط 

اقتصادي و روحي مردم کنيد.
 این تلقي در ميان مدیران وجود دارد 
که با کاهش آمار مبتالیان، گشــایش 
در کسب وکارها و آسان گيري به نفع 
ترميم روحيه عمومــي جامعه مثال با 
برگزاري آیين نوروز ، سفر و...، جامعه 
را ترميم کنند«. یزدانــي مي گوید: 
»مگر چقدر مي توانيد مردم را ناچار به 
تعطيلي کسب وکارشان کنيد؟ چند ماه 
مي توانيد بگویيد نروید و نيایيد. اگر 
سياســت اجرایي در مورد کرونا را با 
این قوانين که مانند آونگ به ســمت 
سختگيري و آسان گيري نوسان دارد 
متعادل نكنند، نه فقط واکسيناسيون 
به مطالبه اي که عموم به شدت پيگير آن 
خواهند بود تبدیل مي شود، بلكه حجم 
زیادي از نارضایتي و ورشكستگي هاي 

اقتصادي هم در کشور ایجاد مي شود«. 
او ادامه مي دهد:»حقيقت این است که 
کرونا راه حل ميانــه ندارد. نمي توانيم 
موضوع را با همان سياست فعلي ادامه 
دهيم. پيك چهــارم، پنجم و... با این 
سياست هاي نوســاني اجتناب ناپذیر 
است. آنچه شرح دادم به معني تأیيد 
آن نيست. فقط دالیل رویكرد دولت 
است. وزیر بهداشت نسبت به اوج گيري 
و شدت شيوع هشــدار مي دهد اما 
وزراي دیگر هم نســبت بــه تبعات 
مقررات هشــدار مي دهند. هيچ کدام 
دروغ نمي گویند. وزیر گردشــگري 
گزارش درستي از ورشكستگي مراکز 
گردشــگري اش ارائه مي دهد، وزیر 
صنعت و اقتصــاد برآوردهاي حقيقي 
دارند. هشــدارهاي وزیر بهداشــت 
نسبت به جان مردم هم حقيقي است. 
اما تا زماني که واکسيناسيون در کشور 
انجام نشود در بر همين پاشنه خواهد 

چرخيد«.

ونا قابل انتظار بود خيز كر

كرج و تهران  قرمز مي شوند
 وزارت بهداشت جدول رنگ بندي رسمي شهرستان هاي 
كشــور در 14فروردين ماه را اعالم كرد و نســبت به روند 
سرعتي و افزايشي بستري هاي كرونا هشدار داد. براساس 
گزارش وزارت بهداشــت، هم اكنون 47شهرستان قرمز، 
126شهرستان نارنجي، 247شهرستان زرد و 28شهرستان 
آبي هستند. روند بستري در بيشتر نقاط كشور به سرعت 
افزايشي است و به زودي شهرهاي بيشتري ازجمله تهران، 

كرج و اصفهان قرمز خواهند شد.

افزايش 52درصدي فوتي ها 
و 75 درصدي بستري ها 

 اســتاندار تهــران از افزايــش 52درصــدي فوتي ها و 
75.5درصدي بستري ها از ابتداي سال جديد تا روز گذشته 
خبر داد. به گزارش ايسنا، انوشيروان محسني بندپي گفت: 
»باتوجه به ارائه گزارش از سوي معاونت درمان ستاد كرونا 
اســتان تهران از ابتداي ســال تا پايان ديروز 66.6درصد 
مراجعين ســرپايي افزايش داشته اســت و 75.5درصد 
بســتري ها نيز افزايش داشته، از ســوي ديگر 52درصد 
فوتي ها نيز افزايش پيدا كرده است«. به گفته او، هم اكنون 
7شهرستان اســتان تهران نارنجي، 3شهرستان قرمز و 
6شهرستان در وضعيت زرد قرار گرفته اند. استاندار تهران از 
شهرونداني كه در تعطيالت نوروز به سفر رفته اند خواست 
تا به صورت داوطلبانه تست كرونا بدهند، اين اقدام نقش 

مهمي در هم افزايي تشخيص و قطع زنجيره ويروس دارد.

 جريمه 200هزار توماني
براي نقض قرنطينه مبتاليان

سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا از جريمه 200هزار 
توماني براي نقض قرنطينه مبتاليان به كرونا در تعطيالت 
نوروز خبر داد. عليرضا رئيســي در توضيح بيشتر گفت: 
»بيش از 15هزار كرونا مثبــت در اين ايام نقض قرنطينه 
كردند كه كد ملي آنها مشــخص است و به مراجع قانوني 
اطالع داديم و بــه ازاي هــر روز 200هزارتومان جريمه 
مي شوند و برخورد الزم صورت خواهد گرفت.« او در ادامه 
از شروع خيز بلند اين بيماري در كشور خبر داد: »برخي 
استان ها وارد پيك جديد بيماري شدند و در برخي ديگر 
پيك آغاز شده اســت و اگر پروتكل ها رعايت نشود قطعا 
شاهد خيز بلندي خواهيم بود.« به گزارش ايسنا، رئيسي 
به روند صعودي بيماري در 11استان كشور اشاره كرد و 
گفت: »در حال حاصر البرز و ايالم وارد پيك كرونا شدند 
و خيز بلند در آنجا آغاز شده است و برخي استان ها هم در 
آستانه ورود به پيك جديد هستند. استان هاي مازندران، 
گيالن، چهارمحال و بختياري، مركزي و لرستان در آستانه 
ورود به موج جديد بيماري هســتند و ساير استان ها هم 
كم و بيش روند صعودي دارند و در استان هاي آذربايجان 
شرقي و غربي، زنجان، فارس، سمنان و خراسان جنوبي 
روند صعودي آغاز شده است. اگر اين روند ادامه دار شود در 
هفته آينده يا 10روز آينده كه تازه اثرات سفرها را مشاهده 
مي كنيم قطعا موج بسيار بلندي خواهيم داشت.« به  گفته 
او، در اين شرايط، ميزان بســتري در بيمارستان ها از مرز 
1300نفر گذشته است و اين نشان مي دهد در 10روز آينده 
مرگ هاي 3رقمي ادامه دار مي شود و پس از 10روز آينده  
احتمال می دهيم مرگ ومير كمتر از 100نفر كمتر داشته 
باشيم و مرگ ها بيش از 100نفر در روز باشد. براساس اعالم 
او، هم اكنون، تعداد شهرهاي قرمز به عدد 47، شهرهاي 

نارنجي به 126، شهرهاي زرد 247   رسيده است.

 آغاز واكسيناسيون همگاني
 در كشور از مهرماه

رئيس كميتــه علمي ســتاد مقابله بــا كرونــا از آغاز 
واكسيناسيون همگاني در كشور از مهرماه خبر داد. مصطفي 
قانعي، درباره آخرين اخبار درباره واكسن هاي ايراني كرونا، 
به ايسنا گفت: »واكسن كرونای بنياد بركت در حال طي 
كردن فاز دو و سه مطالعات باليني است. واكسن انستيتو 
رازي با نام كووپارس و واكســن وزارت دفاع با نام فخرا در 
مرحله اول كارآزمايي باليني قــرار دارند و احتماال تا آخر 
فروردين يا نيمه اول ارديبهشت هم يك يا 2واكسن ديگر 
بتوانند مجوز آغاز كارآزمايــي را دريافت كنند.« به گفته 
او، اگر مجوزها در اواسط فاز ســوم مطالعات كه به آن فاز 
تحليل بِينابيني گفته مي شــود، دريافت شود، مي توانند 
واكسيناسيون را از اوايل تيرماه آغاز كنند. ممكن است توليد 
انبوه واكسن بنياد بركت از خرداد آغاز شود و ذخيره سازي 
هم صورت گيرد و پس از دريافت مجوز اقدام به توزيع آن 
كنند. قانعي درباره سرانجام واكسن توليد مشترك انستيتو 
پاستور و كشــور كوبا، توضيح داد: »100هزار واكسن  به 
كشور وارد شده است و فكر مي كنم از دهه سوم فروردين ماه 
فاز سوم تست باليني آنها آغاز شود. اين 100هزار دوز قرار 
است به داوطلبين تزريق شود كه البته هنوز فراخواني براي 
جذب داوطلب صادر نشده است.« او درباره ديگر طرح هاي 
مطالعاتي واكسن ايراني كرونا، هم گفت: »از ابتدا 11پرونده 
وجود داشــت كه 3پرونده در مرحلــه كارآزمايي باليني 
قرار دارند و پيش بيني مي كنيم از تعــداد كلي، 8پرونده 
بتوانند موفق عمل كنند. نسبت به ساير كشورها اين تعداد 
توليد كننده بسيار خوب اســت.« قانعي درباره راه اندازي 
خط توليد واكسن اسپوتنيك وي در ايران هم گفت: »فكر 
مي كنم سوش خط واكسن اسپوتنيك يا وارد ايران شده 
است و يا تا آخر هفته به كشور مي رسد و حدودا پيش بيني 
مي كنيم اين واكســن هم طي 3 ماه آينــده توليد تحت 
ليســانس خود را در ايران آغاز كند.« از سوي ديگر، مينو 
محرز، عضو علمي ستاد ملي مقابله با كرونا هم اعالم كرد كه 

از اوايل تيرماه واكسن بركت، توزيع مي شود.

میز خبر

ستاره حجتي
خبرنگار



ات
ي بي

هد
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك

نقش تونل ها در شهر و كيفيت زندگي 
شهري

يكي از الزامات شهر پياده مدار يا انسان محور كه امروزه 
در همه دنيا درباره آن سخن مي رود - و به دنبال آن 
است كه شهر را از انحصار اتومبيل ها خارج كند - اين 
است كه از سازه هاي زيرزميني استفاده كند. اينكه اتومبيل ها به سطح زيرين زمين 
منتقل شــوند و در آن نقطه حركت كنند. اين امر باعث خواهد شد تا شهروندان 
بتوانند با كيفيت و رفاه بيشتري زندگي كنند. هرچند مردم به شكل عرف، رفاه 
را در استفاده از اتومبيل شــخصي مي دانند، اما در دنيا شهروندان به اين تشويق 
مي شوند كه از وســايل حمل ونقل عمومي، دوچرخه و اتومبيل يا موتورهايي با 
انرژي  تجديدپذير استفاده كنند. آنچه مي توان امروزه در كالنشهري مانند تهران، 
به دليل گستردگي و سطح اشغال باالي زمين، براي اتصال و تسهيل حمل ونقل 
استفاده كرد، ورود به اليه هاي زيرسطحي است. هرچند اين مسئله نيازمند صرف 
هزينه هاي گزافي هم خواهد بود، اما براي تسهيل در حمل ونقل، و رفاه شهروندان 
استفاده از اليه هاي زيرسطحي الزم است. از ســويي اتصال نقاط شهري بدون 
گسست بافت هاي شهري با اين تونل كشي ميسر مي شود. در طول شهرنشيني 
معاصر و از زمان ماشيني شدن، در هر اتصالي، بافت شهري را از بين برده و نقاط 
محلي را بي توجه به شكل اجتماعي، اقتصادي و... بريده و باعث گسستگي شهري 
شــده ايم. مثل بزرگراه نواب كه در دوران معاصر، بافت شــهري را از بين برد و با 
خيابان كشــي هاي جديد اين اتصال را نابود كرد. اما نقطه قوت در تونل كشي و 
ساخت سازه هاي زيرزميني اين اســت كه اتصال شهري بدون گسستگي اتفاق 
مي افتد. در تقاطع هاي هم سطح و متوالي در مسيرهاي طوالني، ديگر نيازي به 

سطح نيست و نياز از اليه هاي زيرين برآورده مي شود.
تهران يكي از بزرگ ترين كالنشــهرهاي دنياست كه به واسطه جمعيت زياد، در 
زمينه حمل ونقل از معضالت ترافيكي زيادي رنج مي برد. به همين دليل در آسيا، 
ايران سومين كشور است كه پس از چين و ژاپن به تونل هاي شهري توجه كرده و 
دومين تونل بزرگ شهري جهان، تونل نيايش، در تهران قرار گرفته است. هرچند 
نيايش پانزدهمين تونل جهان اســت، اما از نظر طول در تونل هاي شهري بعد از 
گودوآنكا در نروژ قرار گرفته است كه يك كيلومتر بيشتر از نيايش و 11كيلومتر 

است. همين امر موجب شده تونل نيايش در خاورميانه بي نظير باشد.
اما تونل كشي به واقع چه كمك هايي به شهرها و شهرنشينان كرده است؟ در واقع 
ايران و خصوصا تهران با توجه به لرزه  خيزي به كمك اين تونل هاي شهري ايمن تر 
شده است. اين تونل ها كه سازه هايي با مقاومت 8ريشتر در مقابل زلزله بنا شده، 
مي توانند به عنوان پناهگاه در برابر خطر زمين لرزه و پدافند غيرعامل در جنگ ها 
مورد استفاده قرار بگيرند. هرچند اين تونل ها كاركردهاي خاص خود را داشته و 

براي كاهش حجم ترافيك و اتصال همواره در شهرها راه گشا بوده اند.
با توجه به افزايش روزافزون سازه هاي زيرزميني و تونل ها و با توجه به اينكه تهران 
با 5تونل اصلي و تونل هايي كه در دست ساخت است، كيفيت و ايمني اين سازه ها 
بسيار مهم است. بايد به ايمني اين سازه ها حين ساخت و بهره برداري توجه شود. 
استفاده از فناوري هايي كه در شرايط اضطراري و در مواجهه با خطرات بتواند از 
ما محافظت كند. در زمان ساخت نيز بايد به مديريت اين سازه توجه كرد تا بعد 
از ساخت دچار مشكل نشود. مســئله ديگر توجه به ابعاد حقوقي قرارگيري اين 
سازه هاست. گرچه اين سازه هاي غول پيكر زير سطح زمين كشيده شده اند، اما 
بايد به مالكيت شهروندان روي سطح زمين به آنها توجه كرد. ناديده گرفتن اين 

مسئله حقوقي در آينده تبعاتي به دنبال خواهد داشت.
اثرات زيست محيطي اين تونل ها نيز شايد تا امروز بررسي نشده باشد، اما با توجه به 
اينكه سازه هاي غول پيكري زير پوسته زمين ساخته مي شود، بايد به ابعاد مؤثر در 
كيفيت زندگي انسان ها در آن توجه شود. مثال بايد به معماري داخل اين فضاهاي 
شهري توجه كرد. پايش تونل هاي شهري در زمان ساخت و بهره برداري و مديريت 
ريســك از ديگر موارد مهم در تونل سازي شهري اســت. زيرا پروژه هايي چون 
تونل ها هر زماني ممكن است دچار مشكل شود و رفع آن مشكل پس از ساخت 
چندان منطقي و امكان پذير نيست. كنترل كيفي را بايد در اين پروژه ها مدنظر 
قرار داد. احتمال آتش سوزي، ورود سيالب، نشت آب زيرزميني، وقوع تصادف، 
تعمير و نگهداري بعد از ساخت اين سازه ها كمتر از ساخت آن مهم نيست و گاه 

حياتي تر است.
در مراحل طراحي و احداث، تعيين پوسته يا حريم تونل هاي شهري الزامي است. 
ضمن درنظر گرفتن مالحظات ايمني، ريسك و آسيب هاي احتمالي در اراضي و 
سازه هاي مجاور احتمال خطر وجود دارد. همين امر ايجاد حريم براي تونل ها را 
مهم و حياتي كرده اســت. موضوع مهم ديگر در تهران، توجه به گسل هاي زلزله 
شهري است. همانگونه كه در مترو احتمال بروز خطر و حادثه وجود دارد، در تونل ها 
نيز اين خطر وجود دارد. از اين رو ساخت چنين سازه هايي نيازمند شناسايي خاك، 
زمين شناسي مهندسي و... است. برآورد پارامترهاي ژئوتكنيكي در مسير تونل در 
طراحي و اجرا، بسيار مهم است و اينكه امكان نشست، ريزش و... در بررسي هاي 
زمين شناسي مشخص شود. اين محاسبات بايد با توجه به تشديد اثرات آسيب هاي 
ناشي از نشست ريزش تونل ها شناخته و پيش بيني شود. اما در تهران كه شهري 
كوهپايه اي است، بايد تونل ها شمالي و جنوبي، باشد. زيرا اليه ها متفاوت است و از 
شرق به غرب و بالعكس ممكن است اين تونل ها از اليه هاي موازي عبور كند، اما 
در شمال به جنوب از اليه هاي متفاوتي خواهد گذشت كه مطالعه زمين شناسي را 
تغيير داده و اين كار را دشوار مي كند. پس مهم ترين عامل در طراحي تونل تامين 
پايداري آن است و چون در ميان مسائل طبيعي قرار گرفته، باعث مي شود مباحث 

زمين شناسي نقش اصلي در پايداري ايفا كنند.
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تونل مصايب
كاركرد اصلي شان تســهيل رفت وآمد اســت. »تونل ها« در شــهرها، فضاهايي 
زيرزميني اند كه براي رفت وآمد وسايل نقليه ساخته مي شــوند تا به روان سازي 
جريان ترافيك كمك كنند؛ نه آنكه خود به سدي در مقابل جريان ترافيك تبديل 
شود. امروز اما مي بينيم ورودي تونل هاي شهري در ايران - به خصوص در پايتخت 
- خود گره هاي اصلي ترافيكي شهرند و ماشين ها حتما در ورودي آنها توقف دارند؛ 
توقف هايي كه بنا به حجم ماشين موجود در اتوبان ها مي تواند تا ساعت ها ادامه پيدا 
كنند. تونل هاي تهران در اندازه هاي بزرگ تاسيس شده اند و تعداد آنها محدود است. 
ساخت تونل در شهرهايي مثل تهران سهل و ممتنع است. از يك سو برخوردار بودن 
از آب و هواي نرمال و اقليم مناسب مي تواند ميانگين زماني ساخت تونل ها را كاهش 
دهد و از سوي ديگر در شهرهايي مانند پايتخت كه مشكل آب هاي زيرزميني دارند، 

براي ساخت پروژه هاي اينچنيني وارد عمق نمي شوند.

40كيلومتر رانندگي زير آب
ساخت و ساز روي زمين، كاري پيچيده و نيازمند حساب و كتاب دقيق است. 
تصور اينكه منتقل ساختن اين فرايند به زير زمين تا چه اندازه تمامي معادالت 
را بر هم خواهد زد، اصال دشوار نيست. از اين روست كه ساخت تونل همواره براي 
مهندسان و معماران چالشي پرمسئوليت بوده است. براي ساخت مسيري در 
دل زمين بايد عوامل زيادي را درنظر گرفت كه تعدد آنها نسبت به چالش هاي 
روي زمين، بسيار بيشــتر است. دم دست  ترينشــان، چالش سفره هاي آب 
زيرزميني است كه به راحتي مي توانند همه حساب و كتاب هاي چند ساله را 
برهم بزنند و كل پروژه اي پرهزينه را با ريزشي ساده، به نابودي بكشانند. شايد 
به همين دليل باشد كه ســاخت طوالني ترين يا عميق ترين يا عجيب ترين 
تونل ها درجهان هميشه خبرساز مي شــود. براي مثال وقتي برخورددهنده 

بزرگ هادرون در روز دهم سپتامبر 2008آغاز به كار كرد...

عبور از گران ترين تونل تهران
تونل ها در كالنشهرها معجزه مي كنند. در وضعيتي كه نيمي از جمعيت جهان 
هم اكنون در شهرها زندگي مي كنند و تخمين زده مي شود طي 30سال آينده 
شهرها به ساخت فضاهاي جديد نياز دارند تا بتوانند 3ميليارد نفر ديگر را در خود 
بگنجانند. انفجار جمعيت در شهرها معضالتي مانند ترافيك بي امان، اتالف زمان 
در سفر هاي شهري يا افزايش هزينه زندگي در شهرها را به دنبال دارند. تنها راه حل 
براي رفع چنين مشكالتي ايجاد زيرساخت هايي است كه پويايي شهر و دسترسي 
شهروندان به فضاهاي سبز شهري را براي تمامي شهروندان فراهم آورد. تونل ها 
يكي از اين زيرساخت ها هستند كه وجودشان در شهرهاي متراكم حياتي است. 
اين سازه ها مي توانند معابر آلوده و مناطق پرترافيك و شلوغ شهر را به مناطقي 
سرسبز و پاك تبديل كنند. تونل ها با هدايت ترافيك به زير زمين امكان استفاده 

مفيدتر از فضاهاي شهري را فراهم خواهند آورد.
16 تونلهای1415

تهران

این شماره

این روزها رفت وآمد از تونل هاي شهري به بخشي از زندگي عادي 
روزانه شهروندان تهران تبدیل شده است اما بسياري از ما به یاد 
داریم كه در زمستان سال 88، زماني كه خبر افتتاح تونل توحيد 
به گوش رسيد، بسياري از شهروندان تهراني براي دیدن تونلي كه در آن زمان به عنوان بزرگ ترین تونل 
شناخته مي شد، خود را به مراسم افتتاح رساندند. ذوق و شوق آن روز مردم تهران باعث شد تا مراسم 
افتتاحيه با قفل شدن تونل توحيد همراه شود اما با گذر زمان این تونل، همانند تونل هاي دیگر شهري كه 
در سال هاي بعد افتتاح شدند، بدون آنكه باعث ذوق زدگي تهراني ها شوند، مسئوليت كاهش بار ترافيكي 
را برعهده گرفتند. تونل نيایش نيز یكي از پروژه هاي مهم شهر تهران بود و برخالف تونل رسالت و توحيد 
كه سيستم مدیریت ترافيكي و ایمني شان در گذر زمان و با فاصله زماني از بهره برداري تونل ها تكميل 
شد، مدیران پروژه تونل نيایش به دليل طوالني بودن این تونل تالش كردند تا تمام سيستم هاي مدیریت 
ترافيكي، ایمني تونل ازجمله سيستم هاي كنترل ســرعت، تهویه، آتش نشاني، روشنایي و... در زمان 
افتتاح تونل به بهره برداري برسند. بر همين اســاس مدیر بخش حمل ونقل هوشمند پل ها و تونل هاي 
شهري شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران در سال 97، اعالم كرده بود كه براي نخستين بار در تونل 
نيایش 3دسترسي اضطراري به بيرون از تونل تعبيه شده است كه حتي خودروهاي سنگين نيز مي توانند 
از این دسترسي اضطراري استفاده كنند. براساس اطالعاتي كه در زمان افتتاح تونل نيایش اعالم شده 
بود، یك كابل هوشمند در سقف تونل كشيده شده اســت كه اگر درجه حرارت افزایش یابد نسبت به 
اعالم هشدار اقدام مي كند و همچنين 62جت فن وظيفه تهویه هواي تونل را برعهده دارند. همچنين 
روشنایي تونل به صورت اتوماتيك است در واقع 200متر ابتدایي تونل آبشار نور قرار دارد و آبشار نور 
با توجه به سنسورهاي نوري حساس، وضعيت نور اطراف را رصد مي كنند و شدت نور نيز با تكيه بر این 
سنسورها تنظيم مي شود. روشنایي تونل از دو قسمت شرق و غرب تهران تأمين مي شود جز از این دو 
منبع، 5دیزل ژنراتور نيز فعال هستند. مدیر بخش حمل ونقل هوشمند پل ها و تونل هاي شهري شركت 
كنترل ترافيك شهرداري تهران در زمان افتتاح تونل نيایش توضيح داده بود؛ »دو سناریو براي تهویه 
تونل هاي شهري درنظر گرفته شده است، حسگرهاي نصب شده در تونل براساس ميزان دود، طول دید 
و ميزان مونواكسيدكربن در تونل سيستم تهویه هوا را كنترل مي كنند كه مي تواند وضعيت آن عادي یا 
به صورت اضطراري تعيين شود و براساس وضعيت تهویه هوا شدت مي گيرد. در طراحي، تونل ها براساس 
طول شان به زون هاي مختلف تقســيم بندي كردیم كه دوربين ها، سيستم صوتي، تابلوهاي اعالن و... 
براساس ميزان ترافيك در زون مربوطه تعيين مي شود و اگر تصادفي در تونلي رخ دهد این دوربين ها - كه 
به صورت صددرصد تونل را پوشش داده اند- به مراكز آتش نشاني و اورژانس به صورت خودكار هشدار 
مي دهد و اگر حادثه اي در تونل رخ دهد نشانگرهایي در تونل تعبيه شده كه در حالت عادي سبز است 
اما درصورت وقوع حادثه این نشانگرها به سمت راه هاي خروج، قرمز چشمك زن مي شوند و به راحتي 
مردم مي توانند از این تونل خارج شوند و در تونل نيایش نيز حتي 3دسترسي خاص براي خودروها درنظر 
گرفته شده است.« اهميت تونل ها موجب شد تا با كورش جدي ثاني، مدیرعامل شركت كنترل ترافيك 
تهران گفت وگو كنيم. او در این گفت وگو به سؤاالت روزنامه همشهري پاسخ داد و از دالیل ساخت تونل ها 

و تأثير آن بر ترافيك شهري گفت.

در دهه هاي اخير شاهد جاي گرفتن 
تونل هاي شهري در پروژه هاي شهري هستيم، 

دليل ساخت این تونل ها چيست؟
از داليل مهم ساخت تونل هاي شهري مي توان به 
كاهش تراكم ترافيك تقاطع  هاي هم سطح موجود 
به منظور كاهش زمان سفر شهروندان، آلودگي هوا 

و مصرف انرژي در شبكه شهري اشاره كرد.
پيچيده ترین تونل شهر تهران از نظر 

ساخت و تجهيزات كدام تونل است؟
 با توجه به ابعاد وســيع پروژه و مسيرهاي ايجاد 
شــده در پروژه تونل نياش، اين تونل را مي توان 

پيچيده ترين تونل شــهر تهران از نظر ســاخت و 
تجهيزات نصب شــده درنظر گرفت. الزم به ذكر 
اســت كه تونل توحيد نيز  هنگام ســاخت دچار 
پيچيدگي هاي فنــي و مهندســي قابل توجهي 

بوده است.
چطور بر فعاليــت تونل ها نظارت 

مي شود؟
براي تمامي تونل هاي شــهر تهران، مركز كنترل 
محلي درنظر گرفته شده اســت كه در آن مركز، 
اغلب سيســتم ها و تجهيزات نصب شده در تونل 
همانند سيستم توزيع برق، سيستم برق اضطراري، 

سيستم روشــنايي، سيســتم نظارت تصويري، 
سيســتم تشــخيص خودكار ســوانح، سيستم 
اعالم حريق، سيســتم تهويه، سيستم تلفن هاي 
اضطراري و همچنين سيســتم اعــالن صوتي و 
سيستم تابلوهاي متغير خبري بر حسب ماهيت، 
از ســوي اپراتورهاي آموزش ديده تحت كنترل و 
مانيتورينگ هستند. همچنين گروه هاي پشتياني 
فني سيستم ها و تجهيزات، به طور مستمر نسبت 
به انجام عمليات نگهداري و تعمير پيشــگيرانه، 
اصالحــي و اضطراري مورد نياز اقــدام مي كنند. 
گروه هاي امدادي مستقر در تونل ها نيز بر حسب 
نياز از ســوي مركز كنترل جهت بررســي اوليه و 
رسيدگي به حوادث و همچنين انتقال خودروهاي 
داراي نقص فني يا دچار ســانحه شده به بيرون از 

تونل اقدام مي كنند.
عمليات تهویه هــواي تونل ها چه 
سازوكاري دارد؟ ميزان دي اكسيد كربن تونل ها 

چطور اندازه گيري مي شود؟ 
عمليــات تهويه هواي تونل هــا را مي توان در دو 
حالت كلي توضيح داد. حالت اول در زمان عادي 
است به نحوي كه به طور مســتمر كيفيت هواي 
تونل براســاس مقادير ديد و منواكســيدكربن 
داخل تونل به وسيله سنسورهاي نصب شده مورد 
پايش قرار مي گيرد و براساس مقادير اندازه گيري 
شده، به صورت خودكار تعدادي از فن هاي نصب 
شده در تونل شروع به كار مي كنند تا هواي تونل 
به مقدار مطلوب خود برسد. حالت دوم در زمان 
آتش سوزي اســت كه به محض ارسال سيگنال 
حريق به سيستم تهويه، فن ها به صورت خودكار 
وظيفه هدايت دود ناشــي از حريق را براســاس 
سناريوهاي از پيش تعريف شــده برعهده دارند 
به نحوي كه از سرد شــدن و پخش شدن دود به 
سمت پايين و به سمت مخالف جهت ترافيك، در 
حد امكان جلوگيري به عمل مي آورد كه اين امر از 
طريق عملكرد تعداد معيني فن و پايش لحظه اي 
سرعت جريان هوا در تونل از طريق سنسورهاي 

مربوطه انجام مي شود.
تونل ها چه تأثيري بــر بار ترافيك 

شهري دارند؟
 تونل ها از طريق كوتاه كردن مســير و كاســتن 
از تشــكيل صف در تقاطع هاي هم ســطح باعث 
كاهش زمان سفر شــهروندان و افزايش ظرفيت 
شــبكه شــهري و همچنين باعث تأخير در بروز 
اشــباع و تراكم سنگين در ســاعات پر رفت وآمد 

شهر مي شوند.
اگر تصادفي در تونــل رخ دهد یا 

وزانه  از تونل های تهران 560هزار تردد ر

عمليات تهویه 
هواي تونل ها را 

مي توان در دو حالت 
كلي توضيح داد. 

حالت اول در زمان 
عادي است به نحوي 

كه به طور مستمر 
كيفيت هواي تونل 

براساس مقادیر دید 
و منواكسيدكربن 

داخل تونل 
به وسيله 

سنسورهاي نصب 
شده مورد پایش 

قرار مي گيرد و 
براساس مقادیر 

اندازه گيري شده، 
به صورت خودكار 
تعدادي از فن هاي 

نصب شده در 
تونل شروع به كار 
مي كنند تا هواي 

تونل به مقدار 
مطلوب خود برسد

شرایط بحراني ایجاد شود، چه شيوه هایي براي 
حل مشكل وجود دارد؟

با توجه به استفاده از ابزاري كه كمك به تشخيص 
سريع حوادث مي كنند، ازجمله سيستم تشخيص 
خودكار ســوانح و اعالم حريق، بر حســب مورد 
سناريوهاي از پيش تعريف شده فعال مي شوند- در 
اين ســناريوها اقداماتي ازجمله اطالع رســاني و 
هماهنگي با سازمان  هاي شهري شامل پليس راهور، 
سازمان ايمني و آتش نشــاني، مركز فوريت هاي 
پزشكي، نيروي انتظامي، معاونت خدمات شهري 
و... اطالع رساني مستقيم به كاربران داخل تونل از 
طريق تابلوهاي متغير خبري، سيستم اطالع رساني 
صوتي و امدادگران داخل تونل در راستاي هدايت 
كاربران به ســوي مســيرهاي خروج اضطراري و 
همچنين عملكرد مطلوب سيســتم هاي تهويه و 

ايمني تونل انجام مي شود.
ایمني تونل ها چطور تأمين مي شود؟ 
براي افزایش ضریب ایمنــي تونل ها و كاهش 

تصادفات چه اقداماتي انجام شده است؟
به كارگيري سيستم هاي مختلف همانند سيستم 
توزيع برق، سيســتم برق اضطراري، سيســتم 
روشــنايي، سيســتم نظارت تصويري، سيستم 
تشخيص خودكار ســوانح، سيستم اعالم حريق، 
سيســتم تهويه، سيســتم تلفن هاي اضطراري، 
سيستم اعالن صوتي، سيســتم تابلوهاي متغير 
خبري و سيســتم ثبت تخلف با هــدف ارتقاي 
ضريب ايمني تونل هــا، موجب كاهش تصادفات 

مي شوند.
پرترددترین تونل شهر، كدام تونل 
است و ظرفيت تردد روزانه تونل هاي مختلف 
چقدر است؟ هر روز به تفكيك چه تعداد خودرو 

از تونل هاي مختلف تهران تردد مي كنند؟ 
پرترددترين تونل رسالت است و اين تونل به طور 
ميانگين 180000 ، تونل توحيد000 160، تونل 
نيايش140000،  تونل اميركبير 50000و تونل 

شهداي غزه000 30،تردد روزانه دارند.
برق تونل ها چطور تأمين مي شود؟ 

منبع اصلي تامين برق تونل ها، برق شهري است. 
به نحوي كه تونل رســالت داراي يك انشــعاب، 
تونل توحيد 2 انشــعاب، تونل نيايش 2 انشعاب، 
تونل اميركبير 2انشعاب و تونل شهداي غزه يك 
اشعاب برق شــهر هســتند. همچنين در تمامي 
تونل ها سيستم برق بدون وقفه )يو.پي.اس( و برق 
اضطراري )ديزل ژنراتور( نيز درنظر گرفته شــده 
است كه درصورت قطع برق شهر، تامين برق تونل 

را برعهده مي گيرند.

 گفت و گو با مدیرعامل شركت كنترل ترافيك تهران درباره
هزینه ها، امنيت، تأثيرگذاري بر ترافيك و نحوه نگهداري تونل هاي تهران

ریزش تونل توحيد در سال 1388
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این شماره

اين سازه ها مي توانند معابر آلوده و 
مناطق پرترافيك و شلوغ شهر را به 
مناطقي سرسبز و پاك تبديل كنند. 

تونل ها با هدايت ترافيك به زير زمين 
امكان استفاده مفيدتر از فضاهاي 

شهري را فراهم خواهند كرد و به اين 
ترتيب بدون نياز به حذف خودروها از 
سطح شهر، امكان استفاده بيشتر از 

انواع مختلف وسايل حمل ونقل عمومي 
در شهر ايجاد خواهد شد

تونل مال پاس 
با كاربرد 

حفاري و انفجار 
باروت ساخته 

شده بود. در 
قرن 18انگلستان، 

جيمز بريندلي با 
نظارت بر طراحي 
و ساخت بيش از 

580كيلومتر كانال 
و تعدادي تونل، 

پدر كانال و تونل 
شناخته شد. او با 
ساخت كانالي به 
طول 16كيلومتر، 

مجموعه معدن 
زغال دوك 

بريدجواتر را به 
شهر منچستر 

متصل كرد

»نقم كاري« 
تونل سازي 

پس از اختراع 
وسايل مدرن 

برقي و سيستم 
هيدروليك تونل ها 
مورد استفاده قرار 

گرفت. از اين رو 
وقتي كشوري 

تصميم مي گيرد 
تونلي بسازد، به 
اين معني است 
كه نياز مبرمي 

به آن دارد. مثاًل 
تونل زيردريايي 

دانمارك كه 
كشورهاي 

اسكانديناوي را به 
اروپا متصل كرده 

يا تونل سالنگ 
در افغانستان كه 

شماِل اين كشور را 
به جنوب آن وصل 

كرده است

 از حجر تا همين
 حاالي حاالي حاال

نگاهي به تاريخ تونل سازي و مهم ترين تونل هاي دنيا

عجيب نيست اگر ذهن 
را در تاريخ بــه عقب باز 
گردانيم؛ آن قدر عقب كه 
به عصر حجر برسيم و بخواهيم بدانيم نخستين تونل ها چه 
زماني حفر شــدند. حفر براي بزرگ كردن محيط زندگي و 
ســرپناهي بزرگ تر. آنطور كه تاريخ روايت مي كند پيش از 
تمدن روم باســتان، مصر، يونان، هند، خاور دور و ايتالياي 
شمالي راه هاي دستي را براي حفر تونل مي آزمودند و اغلب 
از آتش براي حفر تونل اســتفاده مي شد؛ تونل هاي نظامي، 
راه هايي براي انتقــال آب و مقبره هايي بــراي مردگان. در 
ايران هم از چند هزار ســال پيش، براي استفاده از آب هاي 
زيرزميني از تونل هايي به نام قنات استفاده مي شد كه طول 
بعضي از آنها به 70كيلومتر و بيشــتر مي رسيد. تعداد اين 
تونل هاي زيرزميني بيش از 50هزار رشــته برآورده شده. 

اما اين راه هاي طويل و عميق با چه وسايلي ايجاد مي شد؟

مي گويند رومي ها در ســاخت قنات  و حفاري پركار بودند؛ 
كساني كه نخستين دوربين هاي مهندسي اوليه را هم براي 
كنترل تراز و حفاري تونل ها بــه كار بردند. اهميت احداث 
تونل ها در گذشــته، به تمدن ها گره خورده است. نخستين 
تمدن ها به اهميــت تونل ، به عنوان راه  دسترســي به مواد 
طبيعي چون ســنگ چخماق براي زندگي، پي برده بودند. 
كاربردهاي نظامي تونل ، به ويژه براي گريز از موقعيت خطر 
از ديگر جنبه هاي مهم كاربرد تونل بود. در ســال 250قبل 
از ميالد، مقارن با عصر اســکندر مقدونــي، تونلي بيش از 
2كيلومتر توســط يوناني ها در جزيره ســاموس حفر شد. 
هرچند مشهورترين تونل در زمان هاي قديم توسط مصريان 
در ناحيه الكســور زير زمين حفر شده  كه به صدها راهروی 
پيچيده  مجهز است. مصريان عادت داشتند  كه جسد پادشاه 
خود را با تعدادي جواهر قيمتي دفن كنند. به خاطر جلوگيري 
از دســتبرد، ابتدا تونل حفر مي كردند و جسد شاه خود را 
در اتاق مي گذاشــتند. كانال ســوئز هم يکي از بزرگ ترين 
آثار ساخت دست بشــر است كه توســط هخامنشيان بنا 
شد. تونل ســازي همزمان با انقالب صنعتي، به گسترش و 
پيشرفت كانال سازي كمك كرد و همين امر موجب شد در 
قرون 18و 19ميالدي سهم بسزايي در توسعه صنعت به ويژه 
در انگلستان داشته باشد. كانال ها از پايه هاي انقالب صنعتي 

بودند و توانستند هزينه  حمل ونقل را كاهش دهند.
تونل مال پاس بــا طول 157متر روي كانــال دوميدي در 
جنوب فرانسه نخستين تونلي بود كه در دوره هاي مدرن در 
سال 1681ساخته شد. اين تونل با كاربرد حفاري و انفجار 
باروت ساخته شده بود. در قرن 18انگلستان، جيمز بريندلي 
با نظارت بر طراحي و ساخت بيش از 580كيلومتر كانال و 
تعدادي تونل، پدر كانال و تونل شــناخته شد. او با ساخت 
كانالي به طــول 16كيلومتر، مجموعه معــدن زغال دوك 
بريدجواتر را به شهر منچستر متصل كرد. همين كار او باعث 
شد كه قيمت زغال در شــهر نصف شود. اوايل قرن نوزدهم 
براي عبور از قسمت پايين رودخانه تايمز هيچ سازه اي وجود 
نداشت و 3700عابر مجبور بودند با طي كردن راهي انحرافي 
3كيلومتر با قايق مسير روترهايت به ويپنيگ را طي كنند. 
تا اينکه در ســال1825مارك ايرامبارد برونل از فرانسه با 
ايده استفاده از ســپر در 1843اين تونل را بازگشايي كرد. 
تونل تامس، نخســتين تونل زير آبي بدون انحراف رودخانه 
بود. از ديگر مزاياي تونل ها در راه هاي ارتباطي كوتاه تر شدن 
مســيرها و افزايش راندمان ترافيکي، بهبود مشــخصات 
هندسي مســير، جلوگيري از خطرات ريزش كوه و بهمن، 
ايمني بيشتر در برابر زلزله و... بود. تونل مشهور مونت بالن 
هم دو كشور فرانســه و ايتاليا را به هم متصل كرد. از ديگر 
نمونه ها سازه هاي زير زميني، كشور فنالند است كه به صورت 
غارهاي عظيم بدون پوشش بتني، به منظور انبار مواد نفتي 
مورد اســتفاده قرار داده شــده و هم اكنون بيش از 75انبار 
نفتي در سراسر كشور فنالند با گنجايشي بيش از 10ميليون 

مترمکعب است.
اما چاه كندن، صوف كشيدن، شکاف يا سوراخ كاري در اجسام 
با ابزار مدرن تر آسان تر شد. »نقم كاري« تونل سازي پس از 
اختراع وسايل مدرن برقي و سيستم هيدروليك تونل ها مورد 
استفاده قرار گرفت. از اين رو وقتي كشوري تصميم مي گيرد 
تونلي بسازد، به اين معني اســت كه نياز مبرمي به آن دارد. 
مثاًل تونل زيردريايي دانمارك كه كشورهاي اسکانديناوي را 
به اروپا متصل كرده يا تونل سالنگ در افغانستان كه شماِل 

اين كشور را به جنوب آن وصل كرده است.
امروزه يکي از مشــاغل مهم همين تونل سازي است؛ راهي 
كه گذرهاي ســخت  را آســان مي كند. اكنون تونل سازان 
توانســته اند زير درياها، بين كوه ها و زير زميــن راه اتصالي 
براي انتقال سيم برق و تلفن، خط ريل، مخفي گاه  و... ايجاد 
كنند. يکي از كارهاي مشکل تونل سازي حفر يا ايجاد سوراخ 
تونل اســت كه بايد دقيق به محلي كه تونل مي رسد، ختم 
شــود. كمپاني ها از وســايل مدرني به نام تي بي ام براي اين 
كار استفاده مي كنند. اســتفاده از ماشين هاي غول پيکر در 
ســاخت تونل هاي طويل، كاري اقتصادي، سريع و به صرفه 
است ولي در ساخت تونل هاي كوتاه، اين كار جنبه اقتصادي 
ندارد و از وسايل كوچك تري چون TBMs استفاده مي شود. 
تونل ها به شکل مستطيل و مدورند و تونل هاي مدور مقاومت 

بيشتري در برابر وزن واردشده دارند.

زهرا رستگار مقدم
روزنامه نگار

40كيلومتررانندگيزيرآب
نکته هايي درباره مشهورترين تونل هاي جهان

ساخت و ساز روي زمين، كاري پيچيده و نيازمند حساب و كتاب دقيق 
است. تصور اينكه منتقل ساختن اين فرايند به زير زمين تا چه اندازه 
تمامي معادالت را بر هم خواهد زد، اصال دشوار نيست. از اين روست كه 
ساخت تونل همواره براي مهندسان و معماران چالشي پرمسئوليت بوده است. براي ساخت مسيري در دل زمين بايد 
عوامل زيادي را درنظر گرفت كه تعدد آنها نسبت به چالش هاي روي زمين، بسيار بيشتر است. دم دست  ترينشان، 
چالش سفره هاي آب زيرزميني اســت كه به راحتي مي توانند همه حساب و كتاب هاي چند ساله را برهم بزنند و 
كل پروژه اي پرهزينه را با ريزشي ساده، به نابودي بكشانند. شايد به همين دليل باشد كه ساخت طوالني ترين يا 
عميق ترين يا عجيب ترين تونل ها درجهان هميشه خبرساز مي شود. براي مثال وقتي برخورددهنده بزرگ هادرون 
در روز دهم سپتامبر 2008آغاز به كار كرد، تنها نكته عجيب درباره آن كارايي اش نبود. اين برخورد دهنده ذره اي 
غول پيكر، درون تونلي به طول 27كيلومتر زير مرز ميان سوئيس و فرانسه واقع شده است. تونل به شكلي مدور در 
عمق 50تا 175متري از سطح زمين بنا شده است و بزرگ ترين و پيچيده ترين مركز پژوهشي جهان به شمار مي رود. 
برخالف تونل هاي معمول، تونل برخورددهنده بزرگ براي تردد خودروها يا مهندسان اين مركز مطالعاتي ساخته 
نشده است. اين تونل با هدف حركت دادن ذرات پروتون با سرعت 99.99درصد از سرعت نور ساخته شده است تا 
با برخورد داده شدن اين ذرات به يكديگر، وضعيتي مشابه ابتدايي ترين لحظات شكل گيري جهان هستي به وجود  
آيد تا محققان بتوانند روي ذرات ناشناخته فيزيكي، مانند بوزون هيگز كه به كمك همين برخورددهنده كشف شد، 

مطالعه كنند. اين قابليت، از ديگر ويژگي هاي خبرساز اين تونل بزرگ بود.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

با اين همه، شــايد فرايند احداث تونل هايــي كه با هدف 
كوتاه كردن يا همواره كردن مسيرهاي جاده اي بنا مي شوند، 
به نسبت تونل هايي كه با اهداف و كارايي هاي ديگري طراحي 
و ساخته مي شوند با چالش هاي بيشتري مواجه باشند زيرا 
اين سازه ها با جان تعداد زيادي از مردم سر و كار دارند و بايد 
براي مدت زماني طوالني از مقاومت و ايمني كافي برخوردار 
باشند و در برابر حوادث طبيعي مانند زمين  لرزه يا رانش زمين 
مقاوم سازي شوند. درحال حاضر طوالني ترين تونل جهان 
در سوئيس واقع شده است. اما عالوه بر سوئيس، تونل هاي 
مشهور جهان را در كشورهاي ديگري هم مي توان يافت. در 

ادامه به چند مورد از آنها اشاره مي كنيم.

تونل گوتارد باس
طوالني ترين و عميق ترين تونل جهان نام گرفته اســت و 
طولي برابر 75كيلومتر دارد. اين تونل زير رشته كوه آلپ بنا 
شده و در سوئيس به سازه قرن شهرت يافته است. ساخت 
آن 17سال زمان و 12ميليارد دالر هزينه برده است؛ يعني 
هرسال 4.4كيلومتر از اين تونل ساخته و 705ميليون دالر 
براي ســاخت آن هزينه شده اســت. طول اين تونل كه از 
11دسامبر ســال 2016به بهره برداري رسيد، با احتساب 
رمپ ها و شــفت ها به 151.8كيلومتر مي رســد. اين تونل 
همچنين عناويني مانند طوالني ترين تونل خط راه آهن در 

جهان و نخستين مسير هموار در كوهستان آلپ يا هر مسير 
كوهستاني ديگري در جهان را هم از آن خود ساخته است. 
بيشينه عمق تونل 2.4كيلومتر است و بدون وجود سيستم 
تهويه هوا، دماي داخل تونل به 46درجه ســانتي گراد هم 
خواهد رسيد. ســاخت اين تونل باعث شد زمان سفر ميان 
زوريخ در سوئيس و ميالن در ايتاليا يك ساعت كاهش پيدا 
كند. عبور قطار با سرعت 250كيلومتر بر ساعت از اين تونل 
20دقيقه طول مي كشد. از ديگر نکات جالب توجه درباره 
اين تونل، اســتفاده از 3هزار و 200كيلومتر كابل مسي در 
فرايند ساخت آن بوده است. اين ميزان كابل برابر مسافت 

ميان مادريد تا مسکو است.

تونل كانال
طوالني ترين تونل زيرآبي جهان، انگلســتان را به بدنه قاره 
اروپا متصل مي سازد. اين تونل از بلندترين قسمت زيرآبي در 
جهان، به طول 37.9كيلومتر برخوردار است. در زماني كه 
تونل كانال ساخته شد، ايده ساخت آن موضوع جديدي به 
شمار نمي آمد. مهندسي فرانسوي به نام آلبر ماتيو در سال 
1802ايده ساخت تونلي زيرآبي را مطرح كرد؛ اگرچه طرح 
او شامل ساخت جزيره اي مصنوعي در ميانه مسير تونل بود 
تا كالســکه ها و گاري ها بتوانند براي استراحت و تعميرات 
احتمالي توقف كنند. به گفته مت سايکز، متخصص عمران 

عبورازگرانترين
تونلتهران

بررسي اطالعاتي آماري از تونل هاي ترافيکي
 در پايتخت ايران 

تونل ها در كالنشهرها معجزه مي كنند، در وضعيتي كه نيمي از جمعيت جهان 
هم اكنون در شهرها زندگي مي كنند و تخمين زده مي شود طي 30سال آينده 
شهرها به ساخت فضاهاي جديد نياز دارند تا بتوانند 3ميليارد نفر ديگر را 
در خود بگنجانند. انفجار جمعيت در شهرها معضالتي مانند ترافيك بي امان، اتالف زمان در سفر هاي شهري يا 
افزايش هزينه زندگي در شهرها را به دنبال دارند. تنها راه حل براي رفع چنين مشكالتي ايجاد زيرساخت هايي 
است كه پويايي شهر و دسترسي شهروندان به فضاهاي سبز شــهري را براي تمامي شهروندان فراهم آورد. 
تونل ها يكي از اين زيرساخت ها هستند كه وجودشان در شهرهاي متراكم حياتي است. اين سازه ها مي توانند 
معابر آلوده و مناطق پرترافيك و شلوغ شهر را به مناطقي سرسبز و پاك تبديل كنند. تونل ها با هدايت ترافيك 
به زير زمين امكان استفاده مفيدتر از فضاهاي شهري را فراهم خواهند آورد و به اين ترتيب بدون نياز به حذف 
خودروها از سطح شهر، امكان استفاده بيشتر از انواع مختلف وسايل حمل ونقل عمومي در شهر ايجاد خواهد 
شد. گرايش به سرمايه گذاري و احداث تونل ها در ميان شــهرهاي جهان و دريافت عوارض از شهروندان براي 
جبران سرمايه گذاري امروزه در بيشتر شهرهاي جهان مشهود است. نمونه اين گرايش را در شهرهايي مانند 
مادريد،  اسلو يا استكهلم مي توان ديد. تهران، مشابه تمامي ديگر كالنشهرهاي جهان، همواره با مشكالتي در 
حوزه ترافيك، آلودگي و طوالني بودن مسافت هاي شهري دست به گريبان بوده است. در طول سال هاي متوالي 
تالش شده تا با ايجاد زيرساختارهاي كاربردي شهري ازجمله تونل ها از حجم ترافيكي و هزينه تردد و زندگي در 
شهر كاسته شود و عالوه بر اين مسيرهاي ميانبري با هدف كوتاه كردن مسيرهاي تردد در شهر و افزايش سرعت 
دسترسي به نقاط مختلف شهر ايجاد شود. تهران هم اكنون از 6تونل شهري برخوردار است كه شمال به جنوب 
و شرق به غرب تهران را به يكديگر متصل ساخته و ترافيك خيابان ها را به زيرزمين هدايت كرده اند. در ادامه 

7تونل ترافيكي شهر تهران را كه يكي از آنها هنوز از فاز صفر ساخت وساز فراتر نرفته است معرفي مي كنيم.

سميرا مصطفي نژاد 
روزنامه نگار

تونلتوحيد

2136متر
هزینه ساخت

300ميلياردتومان
ســاخت اين تونــل از 29خــرداد 
1386آغاز شــد و در تاريخ 12بهمن 
1388به بهره برداري رســيد. كلنگ 
ساخت اين تونل توســط محمد باقر 
قاليباف زده شد و توسط او و در دوران 
شهرداري او افتتاح شد. توحيد نخستين تونل شمال به 
جنوب تهران است كه به مسير اتصال بزرگراه چمران به 
بزرگراه نواب صفوي تبديل شــده است. تونل از تقاطع 
خيابان باقرخان در بزرگراه چمران آغاز شده و پايين تر 
از خيابان آذربايجان در بزرگراه نواب به پايان مي رسد. 
به گفته شــهردار وقت، احداث اين تونل 300ميليارد 
تومان هزينه داشــته و منابع مالي آن از محل عوارض 
مردمي تامين شده است. ساخت 30ماهه اين تونل يکي 
از ركورد هايي اســت كه در پرونده آن ثبت شده است. 
توحيد از 2 تونل به طول 2.136كيلومتر برخوردار است 
كه هر تونــل 3باند تردد خــودرو دارد. توحيد ازجمله 
تونل هاي هوشــمند شهر تهران اســت كه از سيستم 
هوشمند تنظيم نور بيروني و دروني و سامانه هوشمند 
براي پيش بيني زلزله برخوردار اســت. تونل توحيد در 
برابر لرزه هاي  8 ريشتري مقاوم است. همچنين توحيد 
به سامانه برق اضطراري براي تامين روشنايي تونل در 
زمان قطعي برق مجهز اســت. 70دســتگاه جت فن و 
11دستگاه گزاســت فن از ديگر تجهيزاتي هستند كه 
به منظور تهويه هواي اين تونل طويل مورد استفاده قرار 
گرفته اند. با اين همه آلودگي هــوا در اين تونل تاكنون 
بارها منجر به بيهوشي موتورســواران و رانندگان شده 
اســت. در ســاخت اين تونل از بيش از 3هزار شمع و 

25هزار قطعه بتني استفاده شده است.

تونلرسالت

 950متر
 هزینه ساخت

600ميلياردتومان
تونل رسالت مسير زيرزميني شرق به 
غرب اســت كه در محدوده شمالي و 
شــمال مركزي تهران بنا شده است. 
مسئوليت اين تونل كاهش بار ترافيك 
بزرگراه هــاي موازي ماننــد بزرگراه 
همت و خيابان هاي شــهيد بهشــتي و شهيد مطهري 
است. اين تونل 950متري از دو تکه تشکيل شده است. 
بخش اول به طول تقريبــي 822متر از ميدان آفريقا تا 
دره نظامي گنجوي كشيده شده است و بخش دوم آن  كه 
متشکل از 2تونل به هم چسبيده است، با طول 160متر 
از دره نظامي گنجوي تا خيابان اســد آبادي ادامه دارد. 
ساخت تونل رسالت كه طولي بســيار كوتاه تر از تونل 
توحيد دارد، از اول ارديبهشت 1376آغاز شده و 9سال 
بعد، در تاريخ 24تير 1385تکميل شده است. بنا بر اين 
بود كه ساخت تونل در عرض 32 ماه به پايان برسد اما با 
76 ماه تأخير، تونل رسالت در عرض 108 ماه به سرانجام 
رسيد. تونل رسالت هم ازجمله تونل هاي هوشمند تهران 
است كه به سامانه هوشــمند نورپردازي، سامانه هاي 
نظارت ترافيکي، تشخيص خودكار حوادث، تشخيص 
ارتفاع غيرمجاز وسايل نقليه، سيستم شمارشگر خودرو 
و عالئم متغير هشــداردهنده مجهز است. برآورد اوليه 
براي ساخت اين تونل 130ميليارد تومان بوده است اما 
در نهايت 600ميليارد تومان براي ساخت آن هزينه شده 

است.

تونلاميركبير

 2/5 كيلومتر
 هزینه ساخت

   200ميلياردتومان
ناتواني در كاهش بار ترافيك منطقه 
هدف يکي از نقدهايي است كه همواره 
به اين تونل وارد است. در زمان ساخت 
تونل اميركبير، قرار بود بار ترافيکي 
بازار كاسته شــده و به سمت بزرگراه 
امام علي)ع( هدايت شود. اكنون اين تونل غرب به شرق، 
واقع در شــرق بازار تهران، بعد از عبــور از زير خيابان 
17شهريور و خيابان شــکوفه تا ميدان كالنتري ادامه 
دارد. پس از دوشاخه شدن در تقاطع خيابان دروديان، 
يك شــاخه آن از زير خيابان نيکنام به سمت جنوب به 
شــمال بزرگراه امام علي)ع( و شــاخه ديگر در امتداد 
خيابان دروديان به مسير شمال به جنوب بزرگراه متصل 
مي شود. ساخت اين تونل در سال 1388آغاز شد و فاز 
اول آن، يعني محور شمالي تونل در سال 1393و پروژه 
در شهريور 1399تکميل و به بهره برداري رسيد. هزينه 
ساخت اين تونل 200ميليارد تومان برآورد شده است و 
همواره با انتقاداتي مبني بــر ناكارآمدي در كاهش بار 

ترافيك منطقه هدف، مواجه بوده است.
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تونلهای
تهران

این شماره

موضوع عبور بحراني 
از زيربناهاي تاريخي 
نياز به مطالعات خاص 
و استفاده از ابزارهاي 
دقيق سنجش فشار و 
كرنش هاي سه بعدي 
و تغييرات در اطراف 
اين مناطق دارد

عبور بحراني از زير و 
يا تداخل با چاه هاي 
آب و فاضالب و 
قنوات، ريسك باالي 
ريزش و حوادث در 
زمان ساخت هم از 
پيامدهايي است 
كه بايد به آن اشاره 
كرد. متأسفانه آمار 
حوادث باالي تونل در 
زمان احداث، تونل 
را در گروه سازه هاي 
با ريسك باال براي 
ساخت قرار داده 
است. امروزه انجام 
مطالعات و تحليل 
ريسك از الزامات 
قراردادهاي اجرايي 
در شهرداري تهران 
است

پيامدهاي اجتماعي 
تونل هاي تهران

رشد شهر و شهرنشيني 
و افزايــش ترددهــا و 
ترافيك، مديران شهري 
را ناگزير به استفاده از 
فضاهاي روي زميني و 
زير زميني بــراي افزايش امکانات 
شهري كرده است. اين ويژگي هاي 
ذاتــي حمل ونقــل )حمل ونقــل 
ذاتــا تركيبي)چند وســيله اي(، 
چنــد پيشــنهادي، چند تابعي و 
چند ضابطــه اي( متخصصان امور 
شهري را ملزم به بررســي هاي جامع جهت اتخاذ روش هاي 
مناسب تر براي مديريت ترددهاي سواره و پياده و بار در شهر 
مي كند. الزامات و محدوديت هاي ناشــي از وجود بافت هاي 
متراكم، ساختمان هاي بلند، مناطق و ساختمان هاي ويژه، 
عبور همســطح از اين مناطق را دشــوار و حتي ناممکن و 
طراحان شهري را ناگزير از بررسي و طرح عبور از باال)پل( و يا 

پايين)زيرگذر يا تونل( در اين مناطق مي كند.

 امروزه بررسي اثرات اجتماعي و زيست محيطي پروژه هاي شهري 
جزوالينفك قراردادهاي ساخت وساز در شهرداري تهران شده 
است. ساخت تونل به عنوان يك سازه استراتژيك فوايدي مانند 
امکان اخذ عوارض از ترددها )در اغلب كشــورهاي دنيا عبور از 
تونل هاي شهري مستلزم پرداخت هزينه است. مبالغ دريافتي 
جهت تعمير و نگهداري تونل و ارتقاي خدمات شــهري به ويژه 
براي ســاكنان مناطق همجوار تونل مي شــود(، مقاوم در برابر 
زلزله و بمب هاي ســطحي، مقاوم در برابر بــارش و توفان هاي 
سطحي، كاهش ترافيك و آلودگي هاي زيست محيطي، افزايش 
 اميد به آينــده، رضايت شــهروندي و ســرمايه هاي اجتماعي
 )Social Capital(، افزايش دسترســي ها، جلوگيري از كند 
و كوب و تخريب روي ســطحي، متعارض نبــودن با معماري و 
ساختارهاي روي ســطحي، اثرات مطلوب اقتصادي، تونل هاي 
شــهري در زمان بهره برداري با افزايش ســرعت دسترسي ها 
و كاهش مصرف ســوخت و كاهش زمان ترددهــا در ماتريس 
سفرهاي درون شهري اثرات بســيار مطلوب اقتصادي به همراه 
دارند، متداخل نبودن با زيرساخت هاي شهري به ويژه در عبور 
با عمق زياد، تونل هاي شــهري مزاحمتي براي لوله هاي گاز و 
آب )و ساير سازه ها و تاسيسات زير ســطحي(ندارند، استفاده 
چند منظــوره در زمان جنگ و بحران به عنــوان پناهگاه امن و 
بيمارستان زيرزميني، تونل هاي شهري به ويژه در عبور از اعماق 
زياد مي توانند پناهگاه هايی بســيار خوب بــراي زمان جنگ و 
بمباران به ويژه جنگ هاي اتمي باشند و از اين جهت سازه هاي 
بسيار استراتژيك شــهري هســتند. اين ويژگي بر مطلوبيت 
اجتماعي تونل ها در زمان جنگ و بحران هاي ديگر مي افزايد. اما 
ساخت اين تونل ها معايب و پيامدهاي اجتماعي نيز به همراه دارد. 
هزينه هاي ساخت و بهره برداري از تونل ها باالست اگرچه دركشور 
ما به طور نسبي و وابسته به جنس زمين و قطر دهانه تونل، ساخت 
تونل با توجه به قيمت هاي پايين تر دستمزدها و انرژي و مصالح، 
بسيار ارزان تر از ساير مناطق دنيا انجام مي شود اما با وجود اين 
در مناطق شهري به ازاي هر متر طول بين 150تا 750ميليون 
تومان هزينه دارد. در ساير كشورها هزينه ساخت هر متر تونل 
حدود 10هزار تا 50هزار دالر به ازاي هر متر تونل متغير است. 
اين تونل ها در مناطق واقع شده مي تواند دردسرهايي مانند ايجاد 
نشست در سازه هاي روي زميني و مشکل آب هاي زير زميني را 
براي ساكنان منطقه ايجاد كند. منتفع نشدن ساكنان محدوده 
اطراف تونل از آن و ارزان شدن زمين ها و امالك در مناطق اطراف 
تونل ها نيز از پيامدهاي اجتماعي ای  اســت كه زندگي ساكنان 
محالت را تحت الشعاع قرار مي دهد و اين موضوع يکي از معايب 
بزرگ تونل اســت. البته براي رفع اين اشکال مي توان با گرفتن 
عوارض تردد از تونل ها و اختصاص بخشي از آن به ارائه خدمات 
به ساكنان مناطق اطراف تونل و ايجاد مراكز تجاري و تفريحي 
و پاركينگ مناسب، اين عيب و تهديد بزرگ را تبديل به فرصت 
كرد. ضعف در برابر حادثه )آتش ســوزي و عمليات تروريستي و 
انتحاري( و عبور بحرانــي از زيربناهاي تاريخي، مذهبي و خاص 
نيز از ديگر پيامدهاست. البته موضوع عبور بحراني از زيربناهاي 
تاريخي نياز به مطالعات خاص و استفاده از ابزارهاي دقيق سنجش 
فشار و كرنش هاي سه بعدي و تغييرات در اطراف اين مناطق دارد. 
بسياري از طرح هاي تونل شهري در مسيرهاي بهينه و اقتصادي 
براي اجرا، به دليل برخورد با مناطق ويژه ناگزير از تغيير مسير و 
تحميل هزينه هاي باال به اقتصاد پروژه شده اند. عبور بحراني از زير 
و يا تداخل با چاه هاي آب و فاضالب و قنوات، ريسك باالي ريزش و 
حوادث در زمان ساخت هم از پيامدهايي است كه بايد به آن اشاره 
كرد. متأسفانه آمار حوادث باالي تونل در زمان احداث، تونل را در 
گروه سازه هاي با ريسك باال براي ساخت قرار داده است. امروزه 
انجام مطالعات و تحليل ريسك از الزامات قراردادهاي اجرايي در 
شهرداري تهران است. افزايش آالينده ها در داخل تونل در زمان 
ترافيك و لرزش و آلودگي صوتي در زمان ساخت و بهره برداري 
براي ساختمان هاي اطراف تونل نيز مشکل ساز است. الزم است 
ذكر كنيم كه با اســتفاده از دانش فني متخصصان و مهندسان 
ايراني و مديريت هاي پويا در حوزه ســاخت تونل هاي شــهري 
)ترافيکي و مترو( امروزه از نظر دانش فني ســاخت تونل، به ويژه 
ساخت تونل هاي شــهري به روش مکانيزه شاهد پيشرفت هاي 
چشمگير و خودكفايي و استفاده نکردن از كارشناسان خارجي 
بوده و حتي نايل بــه دريافت جوايز و رتبه هــاي اول متعدد در 
ســمينارها و جشــنواره هاي معتبر و يا از مؤسسات سرشناس 
بين المللي در اين حوزه هستيم. عالوه بر آن بايد دقت كنيم عالوه 
بر خودكفايي در جنبه هاي فني و مهندسي، از نظر مالي هم متکي 
به اعتبارات و ســرمايه هاي خارجي نبوده و ساخت تونل تنها با 
استمداد و متکي به منابع داخلي اعم از عوارض شهري و كمك هاي 
دولتي و استقراض از بانك هاي داخلي انجام مي شود؛ امري كه جز 

تعداد معدودي از كشورها در ساير كشورهاي دنيا كم نظير است.

مهندس ميرفاضل نيك زاد
جانشين مجري طرح هاي ويژه و 
تونلي سازمان مهندسي و عمران 

شهرداري شهر تهران

و مدير شركت مهندسي آروپ، اين پروژه مفهوم اَبَرپروژه را 
به واقعيت تبديل كرد و توانست در جغرافياي اروپا تغييري 
بنيادين به وجــود آورد. مجموع طول اين تونل كه بخشــي 
37متري از آن از زير آب عبور مي كند، 50كيلومتر اســت و 

بيشترين بخش آن در انگلستان قرار گرفته است.

تونل الردال
طوالني ترين تونل جاده اي جهان در نروژ واقع شده است. هزينه 
ساخت اين تونل در ازاي هر متر، 6هزار و 250دالر برآورد شده 
است؛ برابر 153ميليون دالر. مسافت طوالني سفر از درون اين 
تونل باعث شده تا مهندسان در زمان ساخت آن ويژگي هايي 
را درنظر بگيرند تا از عوارض خستگي يا ترس از فضاهاي بسته 
بکاهند. عبور از داخل اين تونل 20دقيقه زمان مي برد، از اين رو 
مهندسان براي طراحي آن از علوم رفتاري و روانشناسي كمك 
گرفته اند تا امنيت رانندگان را باال ببرند. در نتيجه اين مداخالت 
روانشناســانه، در نقاطي با فاصله 6كيلومتري از هم در تونل 
الردال، محوطه هايي درخشــان و نوراني و رنگارنگ طراحي 
شده اند. الردال 24.5كيلومتر طول دارد و مهندسان درواقع 
براي كاهش خستگي رانندگان، آن را به بخش هايي كوچك تر 
تقسيم كرده اند تا راننده تصور كند به جاي عبور از درون يك 
تونل بسيار طوالني، درحال عبور از چند تونل كوتاه است كه 

حتي ميان اين تونل ها مي تواند توقف كرده و استراحت كند.

تونل سيكان
اين تونل خط راه آهن به طول 23كيلومتر در ژاپن بنا شــده 
و نکته منحصربه فرد درباره آن قــرار گرفتن 23كيلومتر از 
آن در عمق 140متر پايين تر از ســطح درياست. تا پيش از 
ساخته شــدن تونل گوتارد باس در ســوئيس، تونل سيکان 
طوالني ترين و عميق ترين تونل راه آهن در جهان محسوب 
مي شد. اين تونل استان آموري در جزيره هونشو را به جزيره 
هوكايدو متصل مي كند. ساخت اين تونل 53كيلومتر در سال 

1964آغاز شد و 24سال ادامه داشت.

تونل اسمارت
طوالني ترين تونل كشــور مالزي با هدف حل كردن مشکل 
سيل در كواالالمپور ساخته شده است و نام آن مخفف عبارت 
Stormwater Management and Road Tunnel به 
معني مديريت ســيالب ها و تونل  جاده اي است. اين تونل با 

طول 9.7كيلومتر، سه نوع كارايي دارد. 
در زمان خشکي و نبود ســيل، به عنوان تونل ترافيکي 
معمولي مورد اســتفاده قرار مي گيــرد. در زمان وقوع 
باران هاي شديد، مي توان ســيالب ها را به سمت كانال 
زيريــن تونل هدايــت و از بخش بااليــي آن به صورت 
عادي به عنوان تونل ترافيکي اســتفاده كرد. زماني كه 
بارش باران با شــدتي باالتر رخ مي دهد و ســيل به راه 

مي  افتد، تونل روي خودروها بسته  می شود و دريچه هاي 
آبراه هاي آن روی آب ســيالب ها باز خواهد شد تا آب 

ناشي از سيالب از ميان آن عبور كند.

تونل آيزنهاور
اين تونل جاده اي يکي از مرتفع ترين تونل ها در جهان است 

زيرا در ارتفاع 3هزار و 401متري از ســطح دريــا در ايالت 
كلرادوي آمريکا بنا شده است. اين تونل يکي از طوالني ترين 
تونل هاي كوهستاني هم به شــمار مي رود. تونل آيزنهاور با 
طولي برابر 2.7كيلومتر در سال 1973مورد بهره برداري قرار 
گرفت و در نظام بزرگراه هاي آمريــکا از مرتفع ترين جايگاه 

برخوردار است.

عبورازگرانترين
تونلتهران

بررسي اطالعاتي آماري از تونل هاي ترافيکي
 در پايتخت ايران 

تونل ها در كالنشهرها معجزه مي كنند، در وضعيتي كه نيمي از جمعيت جهان 
هم اكنون در شهرها زندگي مي كنند و تخمين زده مي شود طي 30سال آينده 
شهرها به ساخت فضاهاي جديد نياز دارند تا بتوانند 3ميليارد نفر ديگر را 
در خود بگنجانند. انفجار جمعيت در شهرها معضالتي مانند ترافيك بي امان، اتالف زمان در سفر هاي شهري يا 
افزايش هزينه زندگي در شهرها را به دنبال دارند. تنها راه حل براي رفع چنين مشكالتي ايجاد زيرساخت هايي 
است كه پويايي شهر و دسترسي شهروندان به فضاهاي سبز شــهري را براي تمامي شهروندان فراهم آورد. 
تونل ها يكي از اين زيرساخت ها هستند كه وجودشان در شهرهاي متراكم حياتي است. اين سازه ها مي توانند 
معابر آلوده و مناطق پرترافيك و شلوغ شهر را به مناطقي سرسبز و پاك تبديل كنند. تونل ها با هدايت ترافيك 
به زير زمين امكان استفاده مفيدتر از فضاهاي شهري را فراهم خواهند آورد و به اين ترتيب بدون نياز به حذف 
خودروها از سطح شهر، امكان استفاده بيشتر از انواع مختلف وسايل حمل ونقل عمومي در شهر ايجاد خواهد 
شد. گرايش به سرمايه گذاري و احداث تونل ها در ميان شــهرهاي جهان و دريافت عوارض از شهروندان براي 
جبران سرمايه گذاري امروزه در بيشتر شهرهاي جهان مشهود است. نمونه اين گرايش را در شهرهايي مانند 
مادريد،  اسلو يا استكهلم مي توان ديد. تهران، مشابه تمامي ديگر كالنشهرهاي جهان، همواره با مشكالتي در 
حوزه ترافيك، آلودگي و طوالني بودن مسافت هاي شهري دست به گريبان بوده است. در طول سال هاي متوالي 
تالش شده تا با ايجاد زيرساختارهاي كاربردي شهري ازجمله تونل ها از حجم ترافيكي و هزينه تردد و زندگي در 
شهر كاسته شود و عالوه بر اين مسيرهاي ميانبري با هدف كوتاه كردن مسيرهاي تردد در شهر و افزايش سرعت 
دسترسي به نقاط مختلف شهر ايجاد شود. تهران هم اكنون از 6تونل شهري برخوردار است كه شمال به جنوب 
و شرق به غرب تهران را به يكديگر متصل ساخته و ترافيك خيابان ها را به زيرزمين هدايت كرده اند. در ادامه 

7تونل ترافيكي شهر تهران را كه يكي از آنها هنوز از فاز صفر ساخت وساز فراتر نرفته است معرفي مي كنيم.

تونلدوطبقهآرش

 2/5  كيلومتر
هزینه ساخت

220ميلياردتومان
تونل آرش ميانبري است كه شرق 
بزرگراه مدرس را به بزرگراه هاشمي 
رفسنجاني متصل مي  سازد. تونل در 
ســال 1397و در دوران شهرداري 
محمدعلي افشــاني به بهره برداري 
رسيد. طول اين تونل با احتســاب رمپ ها درحدود 
2.5كيلومتر و بدون درنظر گرفتن رمپ ها، طول خود 

تونل 1.45كيلومتر است.
 هدف از احداث آن كاهش بار ترافيك بزرگراه مدرس 
بوده است. تونل آرش در مسيري شرقي- غربي بنا 
شده اســت و خيابان آرش را از زير بزرگراه مدرس 
به بلوار اسفنديار متصل ســاخته است. تونل آرش 
نخستين تونل 2طبقه شــهري در كشور محسوب 

مي شود.

تونلشهيدشوشتری

8 كيلومتر
اين تونل قرار است در آزادراه شهيد شوشــتري، حدفاصل بزرگراه شهيد ياسيني تا بعد از دره رزك 
احداث شود. طول اين تونل در 2مسير رفت و برگشت به 8كيلومتر مي رسد. به دليل وجود دغدغه ها و 
مالحظات محيط زيستي، احداث اين تونل پيشرفت قابل توجهي نداشته است و عمال روند ساخت وساز 

آن تا دريافت تأييد از سوي سازمان محافظت از محيط زيست كشور، متوقف شده است.

تونلشهدایغزه

3/256  كيلومتر
 هزینه ساخت

440ميلياردتومان
در امتداد بزرگراه شهيد حکيم حدفاصل 
تقاطــع بزرگــراه آزادگان تا ســه راه 
كاروانسراسنگي، تونل شــهداي غزه با 
هدف حفظ محيط زيســت و درختان 
منطقه چيتگر بنا شده اســت و به اين 
ترتيب بدون قطع هيچ درختي امکان توسعه بزرگراه حکيم 
را فراهم آورده است. اين تونل دوقلو بدون احتساب رمپ ها و 
تونل ارتباطي، 2.162كيلومتر طول دارد و مشابه تونل نيايش 
و اميركبير آب بند كامل اســت و براي مواقع اضطراري به 
4دسترسي ويژه مجهز است. تونل شهداي غزه از 34جت فن، 
هزار و 267چراغ تونلي، 7دســتگاه پمپ، 2سيستم اعالم 
حريق نقطه اي و 90دستگاه دوربين كنترل ترافيك برخوردار 
است و سيستم روشنايي آن نيز مشابه ديگر تونل ها هوشمند 

است. تونل در سال 1396به بهره برداري رسيد.

تونلنيايش

 10/252  كيلومتر
 هزینه ساخت

2هزارو454ميلياردتومان
طول اين تونل كه طوالني ترين تونل 
شــهر تهــران به شــمار مــي رود، 
8.56كيلومتر اســت كه با احتساب 
رمپ ها طــول كلي آن بــه 10/252 

كيلومتر مي رسد.
 نيايش از 2تونل رفت و برگشت برخوردار است و از 
حدود 700متري غرب بزرگراه كردستان آغاز شده و 
تا حدود 300متري شرق بزرگراه مدرس ادامه دارد. 
به عنوان تونلي غربي- شــرقي، از شرقي ترين نقطه 
تهران يعني بزرگراه صدر آغاز مي شود، از زير بزرگراه 
آفريقا، بوستان ملت و خيابان ناهيد عبور مي كند و در 
بزرگراه هاشمي رفسنجاني به سطح زمين مي رسد. 
ساخت تونل نيايش رسما از ســال 1390آغاز شد و 
در سال 1391به مرحله بهره برداري رسيد اما ضلع 
جنوبي تونل در ســال 1392به صورت آزمايشــي 
افتتاح شد. هزينه ساخت آن به نقل از مقامات شهري 
 در دوران تاســيس، بيش از 2هــزار ميليارد تومان

 بوده است.
 نيايش كه مشــابه تونل اميركبير به شــيوه آب بند 
كامل ساخته شده است، به سيستم هوشمند كنترل 
دما مجهز اســت و بيــش از 115دوربين وضعيت 
ترافيکي آن را كنترل مي كننــد. همچنين 62جت 
فن مســئوليت تهويه آن را به عهده دارند. سيســتم 
نورپــردازي تونل هم هوشــمند اســت و با كمك 
حسگرهاي نوري و متناسب با وضعيت نوري اطراف 

تونل تنظيم مي شود.

هزینه ساخت
نامشخص
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این شماره

ماجراي يك اليحه جنجالي 
اليحه اخذ عوارض تردد خودرو از معابر خاص پايتخت شامل پل ها و تونل ها 
تاكنون در دو مرحله از سوي معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري مطرح 

و هر دو بار هم رد شده است
دي ماه 97، خبري منتشر شــد كه معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
پيش نويس اليحه اي را به معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي 
شهرداري تهران ارائه كرده كه بر اســاس آن، تردد از 5تونل شهري تهران 
شامل تونل هاي نيايش، رسالت، توحيد، شهداي غزه و اميركبير و اتوبان صدر مشمول دريافت عوارض عبورومرور 
مي شود. اين خبر واكنش هاي زيادي به  همراه داشت و صداي مخالفان باال گرفت. اعضاي شوراي شهر تهران اعالم 
كردند كه در اين زمينه اليحه اي به شورا نيامده است. پيروز حناچي، شهردار تهران، هم واكنش نشان داد و اعالم 
كرد هنوز بحث قطعي نيست و موضوع در مرحله كارشناسي است. او افزود: زماني يك موضوع عملياتي مي شود 
كه شهرداري اليحه را به شورا ارسال كند، شورا نيز آن را بپذيرد و بعد عوارض تردد از تونل هاي پايتخت تعيين 
شود كه هيچ كدام از اين اتفاقات نيفتاده است. اليحه »اخذ عوارض تردد خودرو از معابر خاص پايتخت« در زمستان 
سال93 نيز پيشنهاد شده بود كه مي گفت طبق برنامه پنج ساله دوم، شهرداري موظف است به منظور كاهش ازدحام 
ناشي از تردد وسايل نقليه شخصي در بزرگراه ها، كاهش آلودگي هوا و افزايش اقبال به وسايل حمل ونقل عمومي و 
همچنين دريافت هزينه ساخت زيرساخت هاي حمل ونقل درون شهري از قبيل پل ها و تونل ها، از استفاده كنندگان 
شخصي آنها عوارض دريافت كند. اين اليحه يك سال بعد، يعني در دي ماه 94، مطرح شد، اما رأي نياورد. يك دليل 
رأي نياوردن اليحه، شرايط نامناسب اقتصادي مطرح شد. دليل ديگر مخالفت اعضاي شورا اينگونه عنوان شد كه 
چرا پروژه هايي كه با پول مردم ساخته شده اند، شامل عوارض شوند و از طرفي درآمد طرح به گونه اي خواهد بود 
كه كفاف هزينه هاي اجراي آن را هم نمي دهد، چه برسد به آنكه به يكي از منابع درآمدي پايدار شهر تهران تبديل 
شود. چه در سال 94و چه سال 97، اليحه اخذ عوارض تردد خودرو از بعضي معابر پايتخت رد شد و مسئوالن اعالم 
كردند كه به بررسي كامل تري نياز است و اجراي آن را به زمان ديگري موكول كردند. براي اطالع از جزئيات اين 

اليحه جنجالي با 2عضو شوراي شهر، محمد عليخاني   و سيدمحمود ميرلوحي، صحبت كرديم.

با وجود مشكالت معيشتي، اجراي اليحه ناممكن است
رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل با بيان اينكه دريافت 
عوارض تردد خــودرو از معابر كالنشــهرها از روش هاي 
مديريت و كنترل ترافيك در دنياســت،  مي گويد: وقتي 
اين اليحه مطرح شد، 2ديدگاه شــكل گرفت. مخالفان 
مي گفتند اگر تونلي با پول مردم ســاخته شده است، حق 
نداريم از آنها عوارض دريافت كنيم اما اگر پروژه اي از سوي 
بخش خصوصي و ســرمايه گذار خصوصي احداث شده يا 
خواهد شد، مديريت شهري مي تواند با پيمانكار توافق كند 
كه با وضع عوارض، عالوه بر تأمين هزينه هاي نگهداري، 
زمينه كسب سود و بازگشــت هزينه ها براي سرمايه گذار 
فراهم شود، مانند بزرگراه هايي كه توسط وزارت راه به همين 
روش در حال احداث است. درواقع، آنها با اجراي اين روش 
در مورد پروژه هايي كه در آينده با سرمايه بخش خصوصي 
ايجاد مي شوند، موافق هستند و مخالف اجراي آن در مورد 

پروژه هاي گذشته اند. محمد عليخاني به ديدگاه موافقان 
اخذ عوارض هم اشاره مي كند: ديدگاه موافقان اين است 
كه اين كار در دنيا رسم است و ما نيز مانند كشورهاي ديگر 
براي مديريت ترافيك بايد آن را در دستور كار قرار دهيم. اما 
از آنجا كه ما محدوده طرح ترافيك و طرح كاهش آلودگي 
هوا )زوج و فرد ســابق( را در حال اجرا داريم، به نظر ديگر 
نيازي به اين طرح نيســت. نظر رئيس كميسيون عمران 
و حمل ونقل شوراي شهر اين است كه در شرايط كنوني، 
مشكالت معيشتي مردم سد راه اجراي طرح اخذ عوارض 
تردد از معابر است و طرح دوباره آن با واكنش ها و انتقادات 
زيادي همراه خواهد شــد. بنابراين، اجراي آن در شرايط 

كنوني كه باعث فشار بر مردم شود، ناممكن است.

تحريم ها و تورم مانع اجراي طرح شد
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 

يك فقدان همه جانبه؛ از نور تا ايمني 
فاز صفر پروژه هاي زيرساختي مربوط به مطالعات 
اوليه است؛ مطالعاتي كه مي تواند سرنوشت نهايي 
پروژه را تغيير دهد و بر كارآمد بودن آن اثر ويژه اي 
بگذارد. متأسفانه در ايران اين مطالعات اوليه عموما به شكل فرماليته انجام مي شوند و 
كارفرماها به راحتي از اين فاز عبور مي كنند و وارد فازهاي اجرايي مي شوند. در فاز صفر 
بايد اليه بندي خاك، جريان آب های زيرزميني، سطح آب های زيرزميني، قنات ها، 
سازه هاي كنوني موجود اطراف، سازه هاي كه بعدا قرار است اضافه شوند و... مورد بررسي قرار بگيرند. درصد قابل 
توجهي از كارفرماها اما به اين مطالعات - كه در ساخت تونل، سد و پروژه هاي مشابه بسيار ضروري اند - اهميتي 
نمي دهند و صرفا مقرون به صرفه بودن يا سرعت به پايان رسيدن پروژه را اولويت قرار مي دهند. براي مثال در 
سد گتوند كه امروز شاهد حواشي بسياري است همين فاز صفر و فقدان مطالعات اوليه است كه كار را به اينجا 
رسانده است. هيچ بعيد نيست كه تونل هاي بزرگ تهران هم در آينده شاهد مشكل هاي گوناگوني باشند كما اينكه 

مي بينيم معضل نشت آب در تونل تازه ساز توحيد از همان ابتداي امر شروع شده و همچنان هم ادامه دارد.
فاز بعدي اما فاز طراحي است كه خود شامل چند بخش است كه يكي از اين بخش ها، طراحي سازه است ) انتخاب 
ميلگرد، بتن يا پايدارسازي خاك و...( بخش ديگر زهكشي آب هاي زيرزميني است كه پروژه با آنها به نوعي درگير 
است. در حوزه راهسازي، طراحي درست ورودي و خروجي، شيب مورد نظر و... بايد در دستور كار قرار بگيرد و 
در نهايت هم در اين فاز بايد به ايمني و نور تونل پرداخت. براي مثال امروز مي بينيم كه تمام تونل هاي تهران از 
مشكل فقدان طراحي درست نور رنج مي برند. در تمام تونل هاي تهران وقتي راننده از بيرون - هنگامي كه در 
معرض نور آفتاب قرار دارد- وارد تونل بسيار تاريك مي شود، حتما براي لحظاتي دچار ضعف بينايي مي شوند 
چرا كه مردمك چشم براي سازگاري با تغيير حجم نور نياز به زمان دارد. ورودي و خروجي يك تونل نقاط بسيار 
مهم اين سازه به شمار مي روند و مختل شدن بينايي در اين نقاط مي تواند منجر به تصادف هاي خطرناك شود.

از سوي ديگر سيستم جمع آوري آب هاي سطحي در تهران تقريبا وجود ندارد و سيستم زهكشي درستي براي 
پايتخت طراحي نشده كه مي تواند پل ها و تونل هاي شهري را هم دچار مشكل هاي جدي كند. آيا كارفرما پيش 
از ساخت تونل در تهران نسبت به موقعيت يابي و شناسايي سفره هاي آب زيرزميني و قنات ها اقدام مي كند؟ من 
كه فكر نمي كنم چرا كه تجربه نشان داده كه يا حين ساخت يا بعد از اتمام پروژه تازه با اين مشكل مواجه مي شوند 

و حاال به دنبال راه حل آن مي گردند.
هوا بايد مدام در جريان باشد. تهويه يكي ديگر از مهم ترين فاكتورهاي طراحي تونل است كه باز هم تونل هاي 
تهران از فقدان آن رنج مي برند. هواكش هاي يك تونل بايد بعد از انجام مدل سازي هاي مختلف براساس مختصات 
آن تونل طراحي و اجرا شده و به شكل آنالين قابل كنترل باشند. امروز مي بينيم كه در تونل توحيد جريان هوا 
به درستي انجام نمي شود و حتي نمي شود شيشه خودرو  را براي دقايقي پايين كشيد. اين تونل در آن زمان با 
فشارهاي شــهردار وقت در نزديكي انتخابات، با هزينه هاي چندبرابري ساخته شد بدون آنكه روند استاندارد 

ساخت )مطالعه، طراحي و اجرا( را طي كرده باشد.
آسيب بعدي، امروز نه اما در زمان يك زلزله سخت، مي تواند به شكل جدي بروز پيدا كند. در تهران گسل هاي 
بزرگي وجود دارد كه  هنگام ســاخت تونل ها به آنها چندان توجهي نمي شــود و حتي نقشه درستي از همه 

گسل هاي پايتخت در دست نيست كه براساس آن سازه هاي مهم طراحي و ساخته شوند.
در نهايت »ايمني« مورد ديگري است كه بايد حتما تمام فاكتورهاي آن لحاظ شود، از تابلوگذاري هشدار درست 

گرفته تا تعريف خطوط اضطراري براي خروج نيروهاي امداد و آتش نشاني.

ساخت تونل با زيرساخت هاي علمي
مشكل اصلي اين روزهاي تهران ترافيك است. 
امروز مي بينيم كه گنجايش پايتخت تكميل شده 
و درحال انفجار از تراكم خودرو است. ترافيك در 
مقاطعي سنگين و نيمه سنگين مي شود و واقعيت اين است كه اگر قرار باشد مردم 
اينگونه بي محابا، با خودروهاي خود در شهر تردد كنند، هرگز نمي شود ترافيك را 
كنترل كرد. نكته اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه همه افرادي كه اين روزها 
وارد خيابان ها مي شوند، كارمند نيستند كه رفت وآمدشان ضروري باشــد. اگر همه اين افراد كارمند بودند، 
نهايتا بايد تا ساعت ۹ صبح ترافيك را شاهد مي بوديم نه اينكه در بيشتر ساعات شاهد ترافيك در معابر باشيم.

براي مهار ترافيك راهكارهاي بسياري چاره انديشي شد تا اينكه به ساخت تونل ها رسيد. تونل هاي ترافيكي، 
متصل كننده زيرزميني در مناطق شهري است. بنابراين استفاده از بزرگراه هاي طبقاتي و تونل ها در دستور كار 
مديران شهري براي خروج از بن بست ترافيك در كالنشهرها قرار گرفته است. در اين بين بايد توجه داشت كه 
براي حل مشكل ترافيك بايد به سيما و منظر شهري و پيوستگي محالت و تعامالت اجتماعي ساكنان آن نيز 
توجه كرد. تونل هايي مانند چمران، رسالت، تونل آرش در نيايش، تونل اميركبير در حوالي بازار و حتي پل هاي 
روگذر و زيرگذر درماني براي برطرف كردن مشكل ترافيك است و اگر اين تونل ها نبودند، قفل ترافيكي اين 

مناطق باز نمي شد و حتي بايد به سوي دو طبقه كردن ترافيك برويم.
البته بايد به صورت كارشناسي و علمي به سوي ساخت تونل ها پيش رفت. تصميم براي ساخت اين تونل ها بايد 
براساس يك تجزيه و تحليل مقايسه اي هزينه هاي درازمدت مانند ساختمان تونل، هزينه هاي بهره برداري 
 و نگهداري حالت هاي مختلف و فاكتورهاي زيســت محيطي باشــد. به عنوان مثال تونل اميركبير در اتوبان
 امام علي)ع( از  اتوبان امام علي )ع( به سمت ســه راه امين حضور يك طرفه است و به داليل مختلف از سوي 

مديران شهري، يك طرف آن فعال نيست.
موضوعي كه كمتر به آن توجه مي شود ساخت تونل هاي چند منظوره است. تونل ها مي توانند  هنگام حوادث 
طبيعي مانند زلزله و  هنگام جنگ به عنوان پناهگاه نيز استفاده شوند يا خدمات و كاربري خاصي مانند كتابخانه، 

فروشگاه، رستوران و يا موزه داشته باشند ولي بايد هنگام طراحي به اين موارد توجه كرد.
وجود تونل به شرط آنكه كارشناسي و علمي باشد ضرورت دارد. شــهرداري با كمك راهنمايي و رانندگي با 

بررسي هاي كارشناسي راه حلي مناسب پيدا كنند تا مشكالت ترافيكي حل شود.

مرضيه ثمره حسينی
روزنامه نگار

تونل مصايب
مثبت يا منفي؟ كارشناسان چه نظري درباره تونل سازي  در 

تهران دارند؟ 
كاركرد اصلي شان تســهيل رفت وآمد اســت. »تونل ها« در شهرها، 
فضاهايي زيرزميني اند كه براي رفت وآمد وسايل نقليه ساخته مي شوند تا 
به روان سازي جريان ترافيك كمك كنند؛ نه آنكه خود به سدي در مقابل 
جريان ترافيك تبديل شود. امروز اما مي بينيم ورودي تونل هاي شهري در ايران - به خصوص در پايتخت - خود 
گره هاي اصلي ترافيكي شهرند و ماشــين ها حتما در ورودي آنها توقف دارند؛ توقف هايي كه بنا به حجم ماشين 
موجود در اتوبان ها مي تواند تا ســاعت ها ادامه پيدا كنند. تونل هاي تهران در اندازه هاي بزرگ تاسيس شده اند و 
تعداد آنها محدود است. ساخت تونل در شهرهايي مثل تهران سهل و ممتنع است. از يك سو برخوردار بودن از آب و 
هواي نرمال و اقليم مناسب مي تواند ميانگين زماني ساخت تونل ها را كاهش دهد و از سوي ديگر در شهرهايي مانند 
پايتخت كه مشكل آب هاي زيرزميني دارند، براي ساخت پروژه هاي اينچنيني وارد عمق نمي شوند و درصورت 
ورود به عمق زياد تمهيدات الزم را درنظر مي گيرند. براي مثال تونل توحيد همواره از مشكل نشتي آب رنج برده 
تا جايي كه در سال ۹5براي مدتي به طور كل بسته شد. محمدمهدي تندگويان، عضو سابق شوراي چهارم شهر 
تهران يك سال بعد از اين اتفاق در رسانه ها گفته بودمتأسفانه مطالعات خاصي در مورد تونل توحيد صورت نگرفته 
و هزينه هاي آن نيز 3برابر استاندارد جهاني است. تا وقتي كه آب هاي زيرزميني وجود دارد آب بندي تونل معنا 
ندارد و هرسال فقط صرفا هزينه  اي صرف انجام اين كار مي شود و تا زماني كه تونل كار مي كند بايد اين فعل تكرار 
شود. درصورتي كه مطالعه درستي قبل از احداث تونل انجام مي شد مشكالتي از اين قسم نيز به وجود نمي آمد. او 
همچنين تأكيد كرده بود كه هزينه آب بندي بسيار باالست و با اشاره به اينكه در واقع يكي از مشكالت شهرداري 
عدم استفاده از نظرات كارشناسان و متخصصان در اجراي پروژه هاست، گفته بود: گويا پروژه آب بندي تونل توحيد 
شكست خورده اما روي مان نمي شود كه به مردم اين موضوع را اعالم كنيم. تونل مشهور ديگر تهران نيايش هم البته 
مشكالت خودش را دارد. اين تونل به روايت رانندگان و البته مشاهدات خود ما هرگز كمكي به ترافيك محدوده 
نكرده و چه بسا ترافيك ساز هم بوده است. كارشناسان به همشهري مي گويند كه ساخت تونل بايد علمي انجام شود، 
مطالعات پيش از ساخت در همه بخش ها براي آن انجام شود و ميزان بار ترافيكي احتمالي آن تخمين زده شود. 
همچنين نكات مربوط به كنترل ايمني كه رابطه مستقيم با طول تونل دارد و تأثير بسزايي در هزينه هاي اجرايي 
آن دارد،  درنظر گرفته شود. ملزوماتي مثل تهويه مناسب و تصفيه هوا هم از ملزومات تونل سازي در شهرها به شمار 
مي روند چرا كه تونل هاي غيراستاندارد مي توانند آلودگي شهري را در خود جمع كنند و سالمت رانندگان را به خطر 
بيندازند. علي فرخ نژاد، مهندس عمران به همشهري مي گويد: يكي از مسائل مهم در تونل ها، »تعمير و نگهداري« 
است كه متأسفانه تجربه نشان داده مسئوالن و كارفرماها در ايران به مراقبت ها و تعميرهاي دوره اي اعتقادي ندارند 
و تا زماني كه يك سازه دچار آسيب يا خرابي نشوند، سراغ آن نمي روند. اين رويكرد نه تنها عمر سازه را كم مي كند و 

هزينه هاي تعمير نهايي را باال مي برد بلكه مي تواند منجر به رخ دادن خسارات جاني جبران ناپذير شود.

فتانه احدي- آوين آزادي 
روزنامه نگار

عليخاني:  در 
شرايط كنوني، 

مشكالت معيشتي 
مردم سد راه اجراي 

طرح اخذ عوارض 
تردد از معابر است 

و طرح دوباره 
آن با واكنش ها و 
انتقادات زيادي 

همراه خواهد شد. 
بنابراين، اجراي آن 

در شرايط كنوني 
كه باعث فشار بر 

مردم شود، ناممكن 
است

ميرلوحي: براي رفع 
مشكل ترافيك 
و آلودگي هوا و 
آلودگي صوتي 

ناشي از آن بايد 
مرحله به مرحله 

پيش رفت؛ مرحله 
نخست، توسعه 

مترو و اتوبوس و 
تاكسي است. بعد از 

آن، در مركز شهر 
كه اوج ترافيك و 

شلوغي است، بايد 
محدوديت هاي 

سفت و سخت تر 
اعمال شود تا تردد 

مردم تنها زير 
زمين جريان داشته 

باشد

شهر هم به تجربه جهاني اخذ عوارض از بزرگراه ها و ديگر 
امكانات شهري اشاره مي كند و مي گويد: تقريباً مديران همه 
كالنشهرهاي دنيا به اين جمع بندي رسيده اند كه نمي توان 
به همگان امكان استفاده همزمان از خودروی شخصي را 
داد. حال تصور كنيد خودروهايشان مانند خودرو هاي مورد 
استفاده در داخل پرمصرف هم باشند! اما تحريم ها و تورم 
نگذاشت طرح مذكور كه از اهداف اصلي اش كنترل ترافيك 
بود، به درستي مطرح شود. اين در حالي است كه در تهران 
با 700كيلومترمربع وسعت، روزانه حدود 6ميليون خودرو 
و 3ميليون موتورسيكلت در حال تردد هستند. ميرلوحي 
به موقعيت جغرافيايي پايتخت اشاره مي كند و مي افزايد: 
مصرف سوخت در ايران باالســت و تقريباً يك چهارم آن 
در تهران مصرف مي شــود. از آن طرف 3طــرف تهران را 
كوه ها احاطه كرده اند، اگر حتي در دي ماه كه اوج وارونگي 
دماست، هيچ خودرويي بيرون هم نيايد، باز احتمال اينكه 
شاخص آلودگي هوا به زير 100برسد، كم است. حال با اين 
حجم از خودرو واضح است كه چرا شاخص از مرز خطرناك 
عبور مي كند و به عدد  200مي رسد! عضو كميسيون برنامه 
و بودجه شوراي شهر راه حل اول و آخر ترافيك و كاهش 
آلودگي هوا را در توســعه حمل ونقــل عمومي مي داند و 
مي گويد: تهران تا تحقق شعار شــهر انسان محور فاصله 
زيادي در پيش دارد و تنها با توسعه مترو و افزايش اتوبوس 
و تاكسي است كه مي توان به اين شعار دست يافت. 
بايد بخش زيادي از منابع در اين بخش هزينه 
شود. پس از گسترش وســايل حمل ونقل 

عمومي، بايد به دنبال سياست هاي بازدارنده رفت تا استفاده 
از خودروي شــخصي براي افراد هزينه داشته باشد و آنها 
به ويژه در شرايط حساس و وارونگي دما،  به سمت استفاده از 
حمل ونقل عمومي سوق يابند. وي مي افزايد: اما در شرايط 
كنوني به هيچ وجه نمي توان به مردم فشار آورد، چون وسايل 

نقليه عمومي كافي نيست.

منابع شهر بايد در مترو خرج شود
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر با نقد سياست ها 
و برنامه هاي موجود در حوزه توســعه حمل ونقل عمومي 
مي گويد: ما در تأمين منابع كافي براي اداره شــهر موفق 
نبوده ايم و نتيجه آن، نيمه كاره ماندن طرح هاست. اشتباه 
بزرگ اين اســت كه به جاي توســعه مترو و حمل ونقل 
زيرزميني، به توســعه بزرگراه ها و خيابان هاي ماشين رو 
رو آورديم. درحالي كه بايد منابع شــهر را به جاي احداث 
پل وتونل، در مترو هزينه كرد و به جــاي تعريض اتوبان، 
اتوبوس خريد و با اجراي اين كارها به سمت تحقق خيابان 
كامل هم نزديك خواهيم شد. ميرلوحي معتقد است كه 
براي رفع مشــكل ترافيك و آلودگي هوا و آلودگي صوتي 
ناشي از آن بايد مرحله به مرحله پيش رفت؛ مرحله نخست، 
توسعه مترو و اتوبوس و تاكسي است. بعد از آن، در مركز 

شهر كه اوج ترافيك و شلوغي است، بايد محدوديت هاي 
سفت و سخت تر اعمال شود تا تردد مردم تنها 
زير زمين جريان داشته باشد. بعد از پيمايش 

خودروهاي شخصي در داخل تهران، بايد 

ورود خودرو به تهران را قانونمند كــرد. مرحله بعد، اخذ 
عوارض تردد است، مانند طرح آزادراه جنوبي تهران كه با 
مشاركت دولت و سرمايه گذار خصوصي افتتاح شد و با وجود 
دريافت عوارض، استفاده از اين مسير كامالً به نفع رانندگان 
است، چون با صرفه جويي در زمان، در مصرف سوخت نيز 

صرفه جويي قابل توجهي به دنبال دارد.

از مردم تقاضاي مشاركت داريم 
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر با بيان اينكه 
بدون كمك دولت نمي توان پيش رفت، مي افزايد: با توجه 
به افزايش روزافزون جمعيت، ساخت مترو بايد در تهران 
سرعت بگيرد اما متأسفانه دولت سهم خود را نمي پردازد. 
دولت مطابق قوانين مختلــف از جمله قانون هدفمندي 
يارانه ها، بهينه سازي مصرف سوخت و حمايت از حمل ونقل 
ريلي موظف اســت براي اجراي پروژه هاي ريلي، بودجه 
الزم را تأمين كند. قانون مي گويد كه در بخش حمل ونقل 
ريلي يك سهم را مردم بايد بدهند، يك سهم را شهرداري 
و يك سهم را هم دولت بپردازد. اما شهرداري مجبور است 
مابه التفاوت قيمت تمام شده بليت را هم پرداخت كند. اين 
در حالي است كه ساخت هر يك كيلومتر مترو )با محاسبه 
10واگن، هزينه ريل گذاري، ساخت تونل، سيگنالينگ، 
 هواكش و ايستگاه( هزار ميليارد تومان هزينه دارد. با اين 
حساب اگر دولت سهم خود را بدهد و بتوانيم سهم مردم 
را هم دريافت كنيم، شايد بتوان ساالنه 10كيلومتر مترو 
احداث كرد. اين ميزان كافي نيســت، امــا با منابع مالي 
موجود بيشتر از اين قابل تصور نيست؛ براي نمونه، با اين 
حســاب و كتاب، خط 10كه 40كيلومتر است، با خرج 
ساالنه 10هزار ميليارد تومان، 4سال طول خواهد كشيد. 
اما با وجود بودجه 64ميلياردي كه دولت براي 1400تعيين 
كرده است، مشكالت رفع نخواهد شد. درحالي كه تهران 
به 2هزار واگن نياز دارد، بودجه دولت تنها به اندازه 2واگن 
از اين تعداد را شامل مي شود! اينجاست كه ما صادقانه با 
مردم صحبت مي كنيم و از آنها تقاضاي مشاركت داريم. 
ميرلوحي در پايان مي افزايد: تاكنــون تنها 11درصد از 
برنامه ها محقق شده است و بايد 4برابر آنچه تا امروز كار 
شده است تالش شود تا بلكه جمعيت 10ميليوني تهران 
به  احساس راحتي برسند. برنامه ما براي توسعه حمل ونقل 
عمومي اين است كه هر فردي هر جاي شهر بود، 500متر با 
ايستگاه مترو و 200متر با ايستگاه تاكسي و اتوبوس فاصله 
داشته باشد و حتي بتواند از در منزل تا ايستگاه ها 
را نيز با دوچرخه طي كنــد. اميد داريم كه 
با تأمين منابع، اين برنامه ها به ســرعت 

محقق شود.

علي فرخ نژاد
كارشناس عمران

محمدعلي پورنيا
كارشناس شهري

تقويت حمل ونقل عمومي بهتر از ساخت تونل 
از اصلي ترين فضاها در توســعه پايدار شــهري، 
تونل هاي ترافيكي و مترو به شــمار مي روند كه با 
هدف تســهيل و كاهش ترافيك در معابر شهري 
ساخته مي شــوند. البته اجراي اين قبيل تونل ها در محيط هاي شهري همواره با 
چالش هاي جدي و مســائل ويژه اي چون وضعيت خاك، تاسيسات زيرزميني، 
ســازه هاي موجود زيرســطحي، خطر نشســت زمين و... مواجه بوده است. در 
كالنشهرهايي مثل تهران با توجه به افزايش روزافزون تعداد وسايل نقليه نياز به افزايش شريان هاي عبوري 
به شدت احســاس مي شــود. همچنين براســاس تجربه هاي بين المللي، به طورعموم بزرگراه ها از تونل ها 
خطرناك ترند. علت آن اين اســت رانندگان در تونل ها با هشياري بيشتررانندگي مي كنند و مسائل ترافيكي 
و فني در تونل ها بهتر قابل پيش بيني است. تونل هاي ترافيكي همچنين مي توانند به تونل هاي كوتاه يا بلند 
تقسيم شوند. تونل هاي كوتاه احتياجي به تهويه مكانيكي و روشنايي ندارند و از نظر بهره برداري و نگهداري 
مانند قسمت هاي ديگر راه يا خيابان قابل قياس هستند. براي تونل هاي بلند، اندازه و هزينه مستقيم تهويه با 
افزايش طول تونل زياد مي شود. همينطور مسئله كنترل ايمني و تجهيزات آن كه رابطه مستقيم با طول تونل 
دارد و تأثير بسزايي در هزينه هاي اجرايي آن دارد. به عنوان مثال تونل نواب تهويه درستي نداشت و آلودگي را 

در خود نگه مي داشت. حتما بايد براي اين موارد قبل از ساخت تونل فكري اساسي كرد.
به طور كل براي رهايي از ترافيك بايد زيرســاخت هاي حمل ونقل عمومي را تقويت كــرد. اكنون در دوران 
كرونا مردم بيش از پيش از حمل ونقل خصوصي استفاده مي كنند درصورتي كه با فاصله اجتماعي و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و با تقويت ناوگان عمومي بايد راه گريزي براي فرار از ترافيك يافت. اگر اين اتفاق بيفتد 
نيازي به ساخت تونل نداريم. براي ساخت تونل بايد همه جوانب سنجيده شود تنها هدايت ترافيك به هر طريق 
مالك نباشد. مثال چهارراه وليعصر كه مكاني نوستالوژي اســت و به واسطه خاطرات تاريخي كه از سينماها، 
رستوران ها و دانشگاه داريم براي همه مردم اهميت دارد. مردم را به زير زمين هدايت كرده و خودرو را به سطح 
شهر آورده اند. به عنوان كارشناس شهرسازي معتقدم براي حل مشكل ترافيك بايد به سيما و منظر شهري نيز 
توجه كنيم و به جاي از بين بردن بافت چندين محله و ساخت بزرگراه به تونل به عنوان راه حلي جايگزين نگاه 

ويژه اي داشته باشيم.

گيتي اعتماد 
كارشناس شهري
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4شباهت تيم ملي امروز با تيمي كه به جام جهاني 2006رفت

   عيدي آمريكايي ها 
به كريمي!

AFC استاندارد دوگانه     

     واقعا به فوالد  ظلم شد؟
جي دن كاكس، كشتي گير مطرح آمريكايي و 
رقيب عليرضا كريمي به مسابقات انتخابي 

نرسيد و شانس رقابت در المپيك را از 
دست داد

شنيده ها حاكي از آن است كه كنفدراسيون فوتبال آسيا اعتراض  
تيم فوالد خوزستان به ميزباني رياض را نپذيرفته است

در مورد تيمي كه 3 بازيكن خارجي عالي دارد

18

1819 20

پرســپوليس كه بازي رفت را با 3گل از پديده برده بود، ديروز در حالي به 
اين تيم امتياز داد كه بيشتر از بازي رفت فرصت گلزني داشت. اولين بازي 
پرسپوليس در سال جديد، صحنه فرصت سوزي شاگردان يحيي گل محمدي 
بود كه انگار از ابتدا با غرور به زمين آمده بودند و از سر شكم سيري فوتبال 
بازي مي كردند. مصاف پرسپوليس با پديده در هفته نوزدهم ليگ برتر در 
حالي آغاز شد كه بعد از مدت ها تعدادي تماشاگر هم در ورزشگاه حضور 
داشتند. ورزشگاه امام رضا )ع( مشــهد ديروز ميزبان حدود 500 تا هزار 
تماشاگر بود و حتي مراسم ابتداي بازي هم به شيوه روزهاي قبل از كرونا 
برگزار شد. پرسپوليس كه در بازي ايران و ســوريه 4نماينده در تركيب 
تيم ملي داشــت از اين جمع فقط به كنعاني زادگان بازي داد و 3نفر ديگر 
را روي نيمكت نشــاند. يحيي گل محمدي حتي سيامك نعمتي را كه فقط 
17دقيقه براي تيم ملي بازي كرده بود به ميدان نفرستاد تا تركيب جديدي 
را براي مصاف با پديده امتحان كند. به اين ترتيــب كمال كاميابي نيا در 
تركيب اصلي قرار گرفت و پهلوان و ترابي هم به طور همزمان در خط مياني 
قرار گرفتند. پديده بازي را بسيار محتاطانه آغاز كرد و مشخص بود برنامه 

مهدي رحمتي براي تقابل با حمالت پرســپوليس، تجمع در زمين خودي 
است. تيم ميزبان در نيمه اول كامال در يك ســوم دفاعي خودش تجمع 
كرده و پرسپوليسي ها با نفرات پرتعداد در زمين اين تيم به ايجاد موقعيت 
مي پرداختند. اما موقعيت هاي گلزني پرسپوليس يكي يكي از دست رفت 
تا پديده كه نيم نگاهي به ضدحمالت داشــت در آخرين لحظات نيمه اول 
روي يكي از همين ضدحمالت به گل برسد. گل پديده را چهره ويژه اين تيم 
يعني امين قاسمي نژاد به ثمر رساند كه چند هفته اي با اخبار پيوستن به 
استقالل در صدر اخبار بود و حاال يك هفته هم با گلزني به پرسپوليس در 

صدر اخبار خواهد ماند.
در نيمه دوم طبيعتا پرسپوليس براي جبران گل خورده و فرار از شكست 
به زمين آمد. اما در حالي كه تصور مي شد پديده دفاعي تر و محتاطانه تر از 
نيمه اول بازي كند، در اتفاقي جالب مهدي رحمتي بازيكنان بيشتري را به 
زمين پرسپوليس مي فرستاد و تيمش حتي در ضدحمالت هم پرتعدادتر 
و خطرناك تر از نيمه اول ظاهر شــد. در آن ســوي ميدان پرسپوليس 
هم هجومي تــر و خطرناك تر از نيمه اول باز به خلق موقعيت مشــغول 

بود و بعد از به ميدان آمدن مهدي عبدي، اميــري، نوراللهي و آل كثير 
موقعيت هاي سياه پوشان پرسپوليس بيشتر و بيشــتر هم شد. اما در 
كمال ناباوري، حاصل اين همه موقعيت فقط يك گل بود كه با شوت ميالد 
سرلك از داخل محوطه جريمه به دست آمد. ساير موقعيت ها را عبدي، 
نوراللهي، عاليشاه، مغانلو و... به نوبت از دست دادند تا پرسپوليس 2امتياز 
حساس را در ابتداي سال جديد از دست بدهد. پرسپوليس كه سپاهان 
را شانه به شانه خودش در صدر جدول مي بيند حاال با يك امتياز بيشتر 
موقتا در صدر ايستاده اما به احتمال زياد بايد منتظر فرار سپاهان بعد از 
بازي فردا باشد. آن وقت حسرت پرسپوليسي ها از موقعيت هاي سوخته 
ديروز بيشتر خواهد شــد و بيش از همه مهدي عبدي است كه بايد فكر 
كند چطور در مقابل دروازه خالي پديده توپ را آرام به سمت تنها مدافع 

اين تيم فرستاد!

 ذوب و نساجي؛ قعرنشين هاي خوشحال
ديروز در فاصله بازي پرسپوليس در مشهد و مسابقه استقالل در تهران 3بازي 

ديگر هم برگزار شد كه دو تيم نساجي و ذوب آهن با پيروزي بر رقباي خود نشان 
دادند عزم شان را براي فرار از سقوط جزم كرده اند. ذوب آهن كه در نيم فصل 
اول فقط يك برد داشت در 4هفته اي كه از نيم فصل دوم گذشته 2بار پيروز شده 
است. نساجي هم بعد از آمدن ســاكت الهامي هر دو بازي اش را برده و مهم تر 
اينكه هر دو حريف بازنده مقابل نساجي تيم هايي بوده اند كه مي توانند گزينه 

سقوط به جاي نساجي و ذوب آهن باشند.
 ساكت الهامي در آخرين روزهاي سال99 بازي 6امتيازي را از سايپا برد و در 
ابتداي سال1400 هم در يك دوئل 6امتيازي ديگر مقابل نفت مسجدسليمان 
برنده شد. ذوب آهن و نســاجي با وجود اين بردها همچنان در رتبه 14 و 15 
هستند اما به يك قدمي رقباي باالتر رســيده اند و ديگر كم كم مي توان سايپا 
و نفت مسجدسليمان را در خطر سقوط ديد. ديگر بازي ديروز ميان تراكتور و 
مس رفسنجان بدون گل تمام شد تا رسول خطيبي فرصت رساندن تراكتور به 

رتبه چهارم را از دست بدهد.
 در آخرين بازي ديروز هم اســتقالل مقابل پيكان با تساوي بدون گل متوقف 

شد و نتوانست از فرصتي كه پديده در اختيارش قرار داده بود، استفاده كند.

     پرسپوليس با 21شوت مقابل پديده ركورد اين فصل خودش را شكست 
مهدي رحمتي هم  با متوقف كردن يحيي تيم هاي سابقش سپاهان و استقالل را خوشحال كرد

   تكرار معجزه بعد از 16سال؟
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علي محمدي: موفقيت نويدكيا شانسي نيست
هافبكسپاهان،پرسپوليسواستقاللرارقيباصلياينتيمدرمسيرقهرمانيميداند

عليمحمدي جاللالدين
پسازيكفصلحضوردر
پيكانامسالبهسپاهان
برگشتهودر18بازيگذشتهاينتيم،در14بازيبهميدانرفته
است.اورويهمرفتهامسال852دقيقهدرليگبرايسپاهان
بازيكردهوتوانستهيكگلبرايهمتيميهايشبسازد.در
آستانهبازياينهفتهسپاهانمقابلسايپاگفتوگوييكوتاه

بااينبازيكن30سالهداشتهايم.

برخيمعتقدندصدرنشينيممكناستبههرتيمي
استرسبدهد،نظرتوچيست؟

طبيعتا هر تيمي ممكن است با رسيدن به صدر جدول با استرس مواجه 
شود ولي بايد اين را هم درنظر گرفت كه سپاهان در فوتبال ايران يك 
تيم معمولي و بي تجربه نيست. بازيكنان ما همه به اندازه كافي تجربه 
دارند، در ضمن فاكتور مثبت صدرنشيني اين است كه اعتماد به نفس 
تيم را هم باالتر مي برد. البته صدرنشيني در ليگ برتر كار ما را سخت تر 
خواهد كرد چون نگاه ها به تيم صدرنشين متفاوت است و همه تيم ها 

هم با چند برابر انگيزه برابر سپاهان بازي خواهند كرد.

اصليترينرقيبســپاهانبرايقهرمانيكدام
تيماست؟

پرسپوليس و اســتقالل را رقيبان اصلي سپاهان مي دانم، هرچند 
كه تيم هاي ديگر هم بــراي ما قابل احترام هســتند و بايد با همه 
آنها رقابت كنيم و براي قهرمان شــدن امتياز بگيريم. با اين حال 
بايد بگويم كه پرسپوليس و اســتقالل تيم هاي باكيفيتي هستند 
و خودتان مي بينيد كــه فاصله 3 تيم باالي جــدول خيلي به هم 

نزديك است.

عملكردخودترادراينفصــلچطورارزيابي
ميكني؟

من در هفته دوم به سپاهان اضافه شدم و از اول در كنار تيم نبودم 
ولي با توجه به اينكه قبال هــم اينجا بازي كردم، خيلي زود با تيم 
هماهنگ شــدم. در بعضي از بازي ها نيز به ميدان نرفتم و در تيم 
بزرگي مثل ســپاهان همــه بازيكنان باكيفيت هســتند كه اين 
موضوع رقابت را سخت مي كند. در برخي از بازي ها هم به عنوان 
هافبك دفاعي بازي كردم كه پست تخصصي من نيست ولي كادر 
فني هر جا صالح بداند بازي مي كنم. من از بازي كردن در سپاهان 
لذت مي برم و اينجا همه  چيز خوب است. سپاهان به معناي واقعي 

يك باشگاه حرفه اي است.

مثلاينكهتاحاالقهرمانيدرليگبرترراتجربه
نكردي،درستاست؟

بله، به همين دليل خيلي دوســت دارم در ايــن فصل قهرماني با 
ســپاهان را در ليگ برتر تجربه كنم. ايــن اتفاق قطعا 

براي همــه ما شــيرين خواهد بود و هــدف همه ما 
 اين اســت كه تالش كنيم تا ســپاهان به قهرماني

 برسد.

محرمنويدكيادرنخستينسال
مربيگرياشتااينجانتايجخوبيگرفته،

كاركردنبااوچطوراست؟
من با آقا محــرم در همين تيم همبازي 
بودم و تفكرات او را مي شناســم. وقتي 
نويدكيا كارش را با سپاهان شروع كرد 

شايد برخي درخصوص عملكرد او ترديد 
داشتند ولي نويدكيا در مربيگري هم باهوش 
و كاربلد است. نتايج خوب ما مقطعي نبوده 
و نمي توان گفت كه اين نتايج و عملكرد آقا 
محرم شانسي است. نويدكيا تيم خوبي را 
براي اين فصل تشكيل داد و خوشبختانه 
تا االن نتايج خوبي گرفتيم. اميدوارم اين 
روند را ادامه دهيم و در پايان قهرمان ليگ 

برتر شويم.

نكته بازي

آماربازي

سرت را روي شانه هايم بگذار

تفاوت وحيد

از زمين به آسمان مي بارد

كنفدراسيون فوتبال آسيا اوج تعامل 
را با فوتبال ايران در پيش گرفته 
است. سياست اين نهاد بر آن است 
كه همه امتيــازات را از فوتبال ما 
بگيرد و بعدش بــا 2خط نامه گرم 
و صميمي، ابراز همدلي كند؛ مثال بعد 
از سلب ميزباني دور برگشــت پيش مقدماتي جام جهاني از 
ايران و اعطاي آن به بحرين، AFC به فدراسيون فوتبال ايران 
اطمينان داد بن سلمان از اين ماجرا بي خبر بوده است. احتماال 
او هم صبح جمعه همه  چيز را فهميــده)!( اما آيا اين براي ما 
نان و آب مي شود؟ پرسپوليس هم نامه زده كه نگران شرايط 
كرونايي در هندوستان هستيم، بعد كنفدراسيون جواب داده: 
»دغدغه شما را درك مي كنيم. هر زمان از چيزي نگران بوديد 
با ما مكاتبه كنيد.« يعني سرتان را روي شانه هاي ما بگذاريد 

و گريه كنيد.

اينكه وحيد هاشــميان مربي خوبي 
خواهد شــد يا نه، در گــذر زمان 
مشخص مي شــود. حتي ممكن 
اســت عده اي از فوتبــال او هم 
خوش شان نيايد. هيچ كدام از اينها 
اشــكالي ندارد. با اين حال بعيد است 
بشود در مورد شخصيت خوب و مثبت هاشميان ترديد كرد. او 
اواخر دوران فوتبالش به پرسپوليس پيوست و حاال به صراحت 
مي گويد: »من بازيكن حرفه اي هستم و اگر آن زمان از استقالل 
هم پيشنهاد داشتم شايد قبول مي كردم.« اين حجم از صداقت 
در فوتبال دروغ زده ايران جاي تبريك و تحسين دارد. كساني را 
مي شناسيم كه اواخر فوتبال شان به اين دو تيم پيوسته اند و كلي 
هم ادعاي آب و گل دارند. باز دست هاشميان درد نكند كه تريپ 
تعصب برنمي دارد و با نمايش تعلق خاطر دروغين، دنبال رزرو 

نيمكت پرسپوليس نيست.

در فوتبال ايران قشــنگ از زمين به 
آسمان مي بارد. اين يعني رسانه هاي 
رســمي و آدم هاي خاص به جاي 
اينكه براي بهبود فرهنگ هواداري 
مردم تالش كنند، برعكس بنزين 
روي آتش مي ريزند. تلويزيون كه رسما 
به جايگاه تيفوسي هاي پرســپوليس و استقالل تبديل شده 
و بدترين كري ها آنجا به گوش مي رســد. مسئوالن 2تيم هم 
در اين مورد دســت كمي ندارند؛ مثال بعد از اعتراض ضمني 
پرسپوليسي ها به لغو بازي استقالل با نفت آبادان، مدير رسانه اي 
استقالل پيام عجيب و غريبي منتشر كرد كه برخي كليدواژه هاي 
آن عبارت بود از وقاحت، مضحكه و... ؛ البته آن طرف هم مدير 
رسانه اي پرســپوليس پيغام مشابهي منتشــر كرده بود. آقا 
مي خواهيد چند تماشاگرنما بفرستيم تا شما را آرام كنند؟ جالب 
اينجاست كه اسم اين رفتارها را هم مي گذارند دفاع از حق تيم.

متريكا

سپاهان در آستانه رسيدن به ركورد 6برد 

متوالي پرسپوليس در ليگ جاري است. در 06
ليگي كه جز پرسپوليس و سپاهان ساير 
تيم هايش حتي نتوانسته اند 3بازي متوالي 
را ببرند، زرد و قرمزها دائما در حال رقابت براي شكســتن ركوردهاي 
يكديگر هستند. پرســپوليس از بازي يازدهم تا شــانزدهم به ترتيب 
ماشين سازي، تراكتور، مس رفسنجان، پيكان، گل گهر و سايپا را شكست 
داد و نهايتا مقابل نفت آبادان متوقف شــد. ســپاهان اما بعد از آنكه در 
سيزدهمين بازي اش متحمل يك شكست خانگي سنگين مقابل پديده 
شــد، 5حريف بعدي را يكي يكي برد و فردا در صورت بردن ســايپا به 
ششمين برد متوالي مي رسد. اين در حالي است كه ركورد بردهاي متوالي 
در فصل گذشته 7برد بود كه پرســپوليس يك بار با كالدرون و يك بار با 

گل محمدي به آن رسيد.

در آخرين بازي هاي ليگ برتر در سال99 

نساجي باالخره طلسم 13هفته نبردن را 13
شكســت و با بردن ســايپا بــه روزهاي 
حسرتش پايان داد. مديران نساجي براي 
فرار از سقوط نيمكت رهبري تيم را از مجيد جاللي گرفتند و به ساكت 
الهامي دادند و جالب اينكه الهامي در 2بازي اولش براي نساجي 2بار مقابل 
سايپا قرار گرفت! بار اول در جام حذفي بعد از 120دقيقه بازي بدون گل 
دو تيم راهي ضربات پنالتي شدند و بار دوم هم بازي تا دقيقه86بدون گل 
بود كه در نهايت نساجي گل پيروزي را زد. نساجي با اين برد از رسيدن به 
ركورد 14بازي بدون برد كه در اختيار ماشين سازي است، فرار كرد. ركورد 
بدون برد ماندن در فصل گذشته 17بازي بود كه تيم شاهين بوشهر به آن 

رسيد.

تيم ســپاهان با برتري مقابل تراكتور در 

آخرين بازي سال99 عالوه بر اينكه سال 1000
گذشته را با صدرنشيني به پايان رساند يك 
اتفاق مثبت ديگر را هم براي خودش رقم 
زد. سپاهان با 3امتيازي كه از تراكتور گرفت تعداد امتيازاتش در تاريخ 
ليگ برتر را چهاررقمي كرد و به سومين تيم هزار امتيازي در تاريخ اين 
ليگ تبديل شد. پيش از اين اســتقالل و پرسپوليس هم به امتياز هزار 
رســيده بودند كه هم اكنون تيم هــاي اول و دوم رده بندي تاريخ ليگ 
خليج فارس هستند. اســتقالل تا پيش از بازي هاي ديروز 1073امتياز 
داشت و با 890گل بيشترين گل زده را هم در اختيار داشت. پرسپوليس 
هم با 1045امتياز تا قبل از بازي ديروز دومين تيم موفق در تاريخ ليگ 

برتر است. سپاهان با 1000امتياز سوم است.

استدالل باشــگاه فوالد خوزســتان براي تغيير ميزبان بازي پلي آف 
ليگ قهرمانان آسيا مقابل العين امارات منطقي به نظر مي رسد. آنها 

مي گويند شهر رياض عربستان امن نيســت، چون اخيرا مورد حمله 
هواپيماهاي بدون سرنشين حوثي ها قرار گرفته است.

2ســال پيش قرار بود تيــم ذوب آهن در شــهر كربــال ميزبان تيم 
النصر عربســتان باشــد. ذوب آهن به كربال رفت اما در آستانه بازي، 
كنفدراسيون فوتبال آســيا بازي را به تأخير انداخت. دليل تصميم 
AFC انفجار در بغداد عنوان شد، 90كيلومتر دورتر از كربال. مديرعامل 
آن روزهاي ذوب آهن سعيد آذري بود. او حاال مديرعامل فوالد است 
و در نامه اي به كنفدراسيون فوتبال آســيا موضوع را به آنها يادآوري 

كرده است.
با وجود اين مقايســه منطقي، گفته مي شــود مديران باشگاه فوالد 

خوزستان اميد زيادي به تغيير محل بازي شان با العين ندارند. ديروز 
ايسنا به نقل از ســايت عربي الكوره نوشت كه احتماال اعتراض فوالد 
رد مي شود و اين تيم مجبور خواهد بود به عربستان سفر كند. برخي 
منابع داخلي هم خبر دادند كه باشگاه فوالد با علم به همين موضوع 

برنامه سفرش به عربستان را طراحي كرده است.
شاگردان جواد نكونام در حالي بايد بازي مرحله پلي آف مقابل العين 
امارات را شنبه آينده در عربستان برگزار كنند كه كنفدراسيون فوتبال 
آسيا پيش از اين هم حقوق آشــكار آنها را ناديده گرفته بود. قرار بود 
 اين بازي در اهواز برگزار شــود اما به بهانه كرونا، محل بازي را تغيير 

دادند.

AFCاستاندارددوگانه
شنيدههاحاكيازآناستكهكنفدراسيونفوتبالآسيااعتراض

تيمفوالدخوزستانبهميزبانيرياضرانپذيرفتهاست

گزارش

اميرحسيناعظمي
خبر نگار

 تيم فوالد اگرچه امســال عملكرد درخشاني در 
ليگ برتر نداشته و فعال در رتبه اي پايين تر از فصل 
گذشته اش قرار دارد؛ اما در اين تيم يك خصوصيت 
ويژه ديده مي شود كه هواداران را به نتيجه گيري 
مقابل العين امارات اميــدوار مي كند. تيم جواد 
نكونام متخصــص خراب كردن بــازي تيم هاي 
بزرگ و بــه هم ريختن نظم آنهــا در زمان حمله 
است. فوالد مقابل تيم هاي بزرگ ليگ نتايج نسبتا 
خوبي گرفته و هر بار هم شكست خورده، تيم برتر 
ميدان بوده است. تيم هاي پرسپوليس، استقالل و 
سپاهان كه از لحاظ ميانگين تعداد پاس، بهترين 
تيم هاي ليگ هستند كمترين آمار پاس هايشان 
را در بازي با فوالد به جا گذاشته اند. ميانگين پاس 
پرســپوليس در اين فصل 518پاس در هر بازي 
است. اما همين پرسپوليس در مقابل فوالد فقط 
347پاس ردوبدل كرده است؛ كمترين آمار اين 
تيم در كل فصل. اســتقالل هم به طور ميانگين 
در هر بازي 506پاس داشته و بعد از پرسپوليس 
دومين تيم ليگ از اين لحاظ است. اما آبي ها هم در 
مقابل فوالد از 376پاس فراتر نرفتند و پايين ترين 
آمار خودشــان را به جا گذاشــتند. از سرخابي ها 
بدتر تراكتور بوده كه در مقابل فوالد به 300پاس 
هم نرســيد و تعداد شــوت هايش صفر بود! اين 
آمارها نشان دهنده موفقيت فوالد در پرس شديد 
حريفان و به هم ريختن نظم تاكتيكي آنها هنگام 
حمله است. تيم نكونام از اين لحاظ يكي از بهترين 

تيم هاي ليگ ايران بــوده و دقيقا به همين جهت 
است كه بعد از پرسپوليس كمترين گل خورده را 
داشته و حتي باالتر از پرسپوليس كمترين فرصت 
شــوت زني را به حريفان داده است. فوالد به طور 
ميانگين در هر بازي متحمل 6.9شــوت شده كه 
2.5شــوت در چارچوب بوده و در هــر دو زمينه 

بهترين ركورد ليگ برتر را در اختيار دارد.
اما تيم نكونام هر چه در دفاع كردن موفق است در 
حمله كردن و گل زدن دچار تزلزل و فرازونشيب 
بوده اســت. فوالد اين فصل 7بار در گلزني ناكام 
مانده و به خصوص مقابل تيم هايي كه با 5مدافع 
چيده مي شوند نتوانسته فشــردگي خط دفاعي 
حريفانش را بشــكند و به دروازه آنها دست پيدا 
كند. نفت مسجدســليمان، آلومينيوم و پيكان از 
جمله تيم هايي هســتند كه با اين حربه فوالد را 
به مشكل انداخته و از اين تيم امتياز گرفته اند. به 
گواه آمارهاي متريكا، اين تيم هم در شوت زني و 
هم در »شوت در چارچوب« رتبه دهم را در ميان 
تيم هاي ليگ در اختيــار دارد. ضمن اينكه فوالد 
در 8مســابقه اي كه گل اول را زده هرگز شكست 
نخورده و در 6مسابقه اي كه گل اول را خورده فقط 
يك بار پيروز شده است. بنابراين استحكام فوالد در 
خط دفاعي و توان بــاالي اين تيم در پرس كردن 
حريف، شانس اهوازي ها را در بردن تك بازي مقابل 
العين باال مي برد و اگر شاگردان نكونام گل اول را 

بزنند اين شانس بسيار باالتر خواهد رفت.

العين،سادهترازپيكان!
 آناليزها نشــان مي دهند فوالد مقابل تيم هاي كوچك به مشكل مي خورد 

ولي استاد به هم ريختن تيم هاي بزرگ است

 واقعا به فوالد
 ظلم شد؟

درموردتيميكه3بازيكنخارجيعاليدارد
پنجرهنقلوانتقاالتيفوالدخوزستاندرزمستان،بهخاطرجذبغيرقانونيمحمد
بلبليبستهماندواينتيمنتوانســتبازيكنجديدبگيرد.بههمينبهانههمجواد
نكونامبعدازتوقفشــاگردانشمقابلآلومينيوماراكدرآغازســال1400،براي
چندمينباراينمسئلهراظلمدرحقفوالدوحتيمردمخوزستانعنوانكرد.به
هرحالتيماهوازيتخلفكردهوفدراســيونهمحكمداده؛اگرهمينمجازاتها
درداخلبهراحتيشكســتهشــود،همهايرادخواهندگرفتكهچرافدراسيون
اهلمسامحهوانفعالاســت.حاالهمكهقانونسفتوسختاجراشده،اسمشرا
ميگذارند»ظلم«!دراعتراضبهاينپرونده،باشــگاهفوالدبهدادگاهعاليورزش
شكايتكردهودرآيندهمشخصخواهدشدآيافدراسيوناشتباهكرديانه.تاآن

زمانامانميتوانمرثيهخوانيعواملفوالدراچندانجديگرفت.
بهانهنگارشاينمطلباماچيزديگرياســت.دستبرقضاابتدايفصلزمانيكه
قانونمنعجذببازيكنخارجيتصويبشــد،بسيارييكايرادمنطقيودرست
نسبتبهشكلاجرايآنگرفتند.دراينقانونذكرشدهبودتمديدقراردادبازيكنان
خارجيصرفادرهمانتيمقبليبالمانعاســت.اينتبصره،كلفلسفهقانونرازير
ســؤالميبردويكانحصاركاذببرايتيمهاييدرستميكردكهازقبلبازيكن
خارجيداشتند.اينشبيهآناستكهبهفرضمحالامروزاستفادهازتلويزيوندر
ايرانممنوعشودوبگويندصرفاكســانيكهتاقبلازاينتاريختلويزيونداشتند

ميتوانندازآناستفادهكنند،وگرنهخريدايندستگاهبرايبقيهمجازنيست!
اينقانونطبيعتااشكالداردوخندهداراســت،اماباهمينشكلناقصاجراهيچ
تيميدرايرانبهاندازهفوالدازآنسودنبرد.تيمخوزستانيازقبل3بازيكنسطح
بااليخارجيبهنامهايكوليبالي،پاتوسيوشيمبادراختيارداشتوتوانستهر
3نفرراحفظكند.بســياريبهاينموضوعاعتراضكردندوآنراظلمبهسايرين
دانستند،امانظرسازمانليگعوضنشدوفوالدفصلرابايكامتيازاضافينسبت
بهسايرينشروعكرد.بهاينترتيببهنظرميرسدحرفزدنجوادنكونامازظلم
بهفوالد،كميبيراهوغيرمنطقياست.اينباشگاهاگردرپروندهبلبلياشتباهكرده

باشد،بايدتاوانشرابدهد.
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  گلباران فريبنده
تيم ملي ايران 16سال پيش در مرحله پيش مقدماتي با الئوس، اردن و قطر همگروه 
شده بود. شاگردان برانكو مسابقات را با پيروزي 3بر يك مقابل قطر آغاز كردند و در 
ادامه 7بر صفر الئوس را در هم كوبيدند تا اين تفكر شكل بگيرد كه ما در اين مرحله 
كار سختي نداريم. شــايد اگر بردن الئوس اينقدر پرگل و راحت اتفاق نمي افتاد، 
بچه ها از خود بي خود نمي شدند. با اين حال اين برد فريبنده كار دست مان داد و در 
ادامه در تهران يك بر صفر به اردن باختيم. اين دقيقا شبيه همان اتفاقي است كه 
در دور رفت بازي هاي امســال رخ داد. پيروزي هاي پرگل ايران برابر هنگ كنگ و 
كامبوج، بازيكنان را غره كرد و مخصوصا مارك ويلموتس تازه وارد گمان برد ايران 
غول شكست ناپذير آسياســت. بحرين و عراق اما بدجوري ما را به خاطر اين شادي 

زودرس تنبيه كردند.
   شكست غيرمنتظره

چنان كه گفتيم 16ســال پيش بعد از پيروزي بر قطر و الئوس، يك باخت خانگي 
باورنكردني را برابر اردن تجربه كرديم. در روزي كه شــاگردان برانكو كار را آسان 

گرفته بودند و به عالوه هر چه هم زدند به در بسته خورد، اردن يك توپ آورد و يك 
گل زد تا وضعيت ايران در گروه گره بخورد. از هر گروه تنها يك تيم به دور بعد صعود 
مي كرد، پس حسابي به مشــكل خورديم. ما بايد در دور برگشت برابر قطر و اردن 
پيروز مي شديم و اين كار دشواري بود. ماموريت ساده، چنان پيچيده شد كه »آشتي 
ملي« به وجود آمد، وحيد هاشميان و خداداد عزيزي به تيم ملي برگشتند و از قضا 
در ادامه مسابقات مؤثر عمل كردند. امسال هم همان تراژدي با باخت برابر بحرين و 
عراق رقم خورده و باز ما ناچاريم در دور برگشت هر دو تيم را شكست بدهيم. كاش 

پايان اين داستان مثل 16سال پيش شيرين باشد.

   مصاف برگشت در خانه حريف
تيم ملي ايران خردادماه بايد در بحرين به مصاف اين تيم و نيز عراق برود. ما در دور 
رفت هم در بحرين برابر اين تيم بازي كرديم و شكســت خورديم. بنابراين خيلي 
ظالمانه است كه هر دو بازي در منامه باشد. اين از شــاهكار كنفدراسيون فوتبال 
آسيا و انفعال فدراسيون فوتبال ايران اســت كه هيچ كدام جاي دفاع ندارد. با اين 

حال نبايد نااميد باشيم. 16سال پيش هم در دور برگشت همين شرايط را داشتيم 
و موفق شديم. آن زمان چون در تهران به اردن باخته بوديم، محكوم به پيروزي در 
خاك اردن بوديم. در نهايت هم اگرچه 81دقيقه جان به لب شــديم، اما گل اول با 
ضربه نيكبخت واحدي به ثمر رســيد و دايي هم گل دوم را زد. بنابراين حاال هم از 

صعود و پيروزي نااميد نباشيد، حتي اگر گره كار تا دقيقه 90 پا بر جا باقي بماند.

   ترديد در مورد كادرفني
امروز را نگاه نكنيد كه برانكو ايوانكوويچ جايگاهي بي نظير در فوتبال ايران پيدا كرده 
است. 16سال پيش زماني كه او سرمربي تيم ملي بود ترديدهاي بسياري در مورد 
اين مربي وجود داشت و خيلي ها او را در حد نيمكت ايران نمي دانستند. حاال هم كم 
و بيش همين شرايط در مورد دراگان اسكوچيچ وجود دارد و بسياري هنوز بر اين 
باورند كه او بهترين انتخاب براي تيم ملي نبود. با اين حال اميدواريم اسكوچيچ هم 
)با همه نقاط ضعف و ابهامش( در نهايت بر اين تصور خط بطالن بكشد و به عنوان 

سرمربي تيم ملي نامي نيك از خودش به جا بگذارد.

نقل قول

امباپه،  ستاره فرانسوي پاري سن ژرمن: هر وقت به زمين مسابقه 
مي روم، هميشه به خودم مي گويم بهترينم و اين در حالي است 
كه در مسابقاتي به ميدان رفته ام كه كريستيانو و مسي هم در آن 
حاضر بوده اند. آنها از من بهترند و كارهاي بيشتري نسبت به من 
انجام داده اند اما در مغزم، هميشه به خودم مي گويم بهترينم، 
زيرا با اين كار خودم را محدود نمي كنم و ســعي دارم بهترين 

عملكرد را داشته باشم.

توماس توخل،   سرمربي چلسي: صادقانه بگويم اگر فردا بگويند 
پنجره نقل و انتقاالت چلسي بسته شده، باز هم فصل بعد مربي 

خوشحالي خواهم بود.

پيام روحيه بخش رونالدو برای آنسو فاتی: به پيش آنسو. زود 
برگردد.

مورينيو،  سرمربي تاتنهام: تمركزمان بيشتر روي اتفاقات حال 
حاضر است تا بعدا، اما مي دانم باشگاه به چه بازيكناني نياز دارد 
و ايده هايم را با باشگاه و مشخصا دنيل لوي در ميان گذاشته ام. 
مي دانيم چه مي خواهيم و مي توانيم انتظار تابستاني عجيب را 

داشته باشيم.

يورگن كلوپ:  از دعوت نشدن آرنولد به تيم ملي انگليس خيلي 
تعجب كردم. به تصميم گيري گرت احترام مي گذارم اما آن را 
درك نمي كنم. الكساندر آرنولد در 2فصل اخير و در سني كم، 

يكي از بهترين مدافعان كناري جهان بوده است.

فليكس ماگات، سرمربي ســابق بايرن: من هانسی فليک را 
بهترين گزينه برای جانشينی لوو می بينم.

تكرار معجزه بعد از 16سال؟
4شباهت تيم ملي امروز با تيمي كه به جام جهاني 2006رفت

بهروز رسايلي|  يكي از فكت هاي غلط و رايج در فوتبال ايران اين است:»تيم ملي برانكو در سال 2006راحت 
به جام جهاني رسيد.« هرگز اينطور نيست.اگرچه ما در مرحله انتخابي اصلي و پاياني عالي كار كرديم، اما 
دور اول مسابقات انتخابي يا به اصطالح »پيش مقدماتي« براي فوتبال ايران تبديل به يک برزخ تمام عيار 
شد. ما بسيار دشوار، در حالي از آن مرحله گذشــتيم كه نفس ها در سينه حبس شده بود. امروز دقيقا در 

همان نقطه ايستاده ايم و در همان مرحله گير كرده ايم. شكست برابر بحرين و عراق، تيم ملي را در آستانه 
حذفي زودهنگام از اين بازي ها قرار داده اســت. با اين همه بين اين تيم و آن تيم شباهت هايي هست كه 
 اميدوارمان مي كند. 4نقطه اشتراك بين تيم برانكو و اسكوچيچ، شايد نويدبخش تكرار معجزه بعد از 16سال

 باشد.

پدرخوانده رقيبي ندارد

ديشب رئال مادريد با تركيبي نصفه و نيمه و با مصدومان زياد به مصاف ايبار رفت. اين 
ســاده ترين حريف رئال در 10، 12 روز سرنوشت ساز آينده اين تيم بود كه مي تواند 
تكليف رئال را در 2جام الليگا و ليگ قهرمانان روشن كند. نكته خاص مسابقه ديشب 
اين بود كه فلورنتينو پرس توانست براي هزارمين بار بازي تيم فوتبال باشگاه را در دوره 
رياست خود تجربه كند. اهميت اين ركورد در اين است كه سال آينده بايد انتخابات 
رياست باشگاه مثل انتخابات امسال بارسلونا برگزار شود و در حضور پرس نامزدهاي 
ديگر به خود جرأت نمي دهند بــراي اين رقابت ثبت نام كنند. نامزدهاي رياســت 
رئال مادريد از 3 تا 12 آوريل معرفي مي شــوند. اگر بيش از يك نامزد وجود داشته 
باشد، هيأت انتخابات تاريخ مشــخصي را براي انتخابات اعالم مي كند و رأي گيري 
از طريق پست انجام مي شود وگرنه رياست پرس براي يك دوره ديگر تمديد خواهد 
شد. عالوه بر كارنامه و نفوذ فلورنتينو شرايط اقتصادي باشگاه هم باعث فراري دادن 
نامزدها خواهد شد. مدعيان ترجيح مي دهند يك دوره ديگر هم براي رياست صبر 
كنند. نام افرادي چون انريكه ريكلمه و ويسنته بولودا مطرح شده، اما به نظر مي رسد 
انتخابات تنها با يك نامزد كه كسي جز »پدر خوانده« نخواهد بود، برگزار شود. پرس 
در هزار مســابقه موفق شــده 25جام با تيم فوتبال )جدا از تيم بسكتبال( ببرد كه 
سانتياگو برنابئو كه بزرگ ترين رئيس تاريخ رئال بود در 1402مسابقه 32جام آورد. 
زيزو با 250بار باثبات ترين سرمربي زيرنظر فلورنتينو بوده؛ باالتر از دل بوسكه با 185و 
مورينيو با 178بار سرمربيگري. كي روش بعد از آنچلوتي با 59بازي بيشترين دوره 
حضور روي نيمكت رئال در دوره پرس را به نام خــود ثبت كرده و در رده پنجم قرار 
دارد. بيشترين بازي در ميان بازيكنان در دوره او كريم بنزما با 545بازي بود كه ركورد 
او باالتر از كاسياس با 528 و راموس با 527بازي است. اگر راموس مصدوم نبود ديشب 
مي توانست به ركورد كاسياس برسد. ركورد بيشترين كاپيتاني هم در دوره گادفادر 

در اختيار سرخيو راموس با 282بازي است.

فلورنتينو پرس به تنهايي در انتخابات رياست باشگاه 
رئال مادريد شركت مي كند

گزارش

جهان

كريســتيانو رونالدو با گلزني برابر 
لوكزامبورگ، تعــداد گل هاي 
ملي اش را به عدد 103رساند و 
در فاصله 6گل تا برابري با ركورد 
علي دايي قرار گرفت. حاال همه 
نگاه ها به ســتاره پرتغالي اســت كه 
باالخره از اين حد نصاب مهم عبور مي كند يا نه. شايد اين 
اواخر به داليل مختلف در گلزني كريــس وقفه افتاد، اما 
به نظر مي رسد اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، او در خردادماه 
به شــدت به حد نصاب ثبت شده از ســوي دايي نزديك 
خواهد شد يا حتي آن را مي شــكند. ماجرا اين است كه 
تيم ملي پرتغــال در خرداد و اوايل تيــر به فاصله 19روز 
5بازي ملي برگزار مي كند و جبــران فاصله 6گله در اين 
تعداد مسابقه چندان بعيد نيست. پرتغالي ها ابتدا  2بازي 
دوستانه برابر اسپانيا و رژيم صهيونيستي برگزار مي كنند 
و ســپس در 3بازي آغازين جام ملت هاي اروپا به مصاف 
مجارستان، آلمان و فرانسه مي روند. البته اين 2بازي آخر 
چندان ساده نيست، اما به هر حال با رونالدو طرف هستيم 
و نمي توان او را يك فوتباليست عادي دانست. كريس در 
اين مدت و در زمان نزديك شدن به ركورد دايي، با انبوهي 
از مصايب مثل ابتال به كرونــا و زنبورگزيدگي)!( مواجه 
شد، اما در 2ماه آينده اگر اتفاق خاصي براي او رخ ندهد، 

مي تواند خرداد خطرناكي براي دايي بسازد.

خيلي ها نســل فعلي تيم ملي انگليس را نســلي طاليي 
مي دانند و اين دردســر بزرگي براي گرت ســاوث گيت 
است كه بازيكنانش را براي يوروي تابستان انتخاب كند. 
همين حاال هم گفته مي شود ستاره هاي گران قيمتي مثل 
جك گريليش از استون ويال و جيدن سانچو از دورتموند 
از فهرســت نهايي خط خواهند خــورد. انگليس فقط در 
پست دفاع راســت 9بازيكن تراز اول دارد كه انتخاب اول 
ساوث گيت مدافع راست منچسترسيتي يعني كايل واكر 
اســت. 2مدافع وسط كه وضعيت تثبيت شــده اي دارند؛ 
مگواير و جان استونز از 2تيم منچستري. در دفاع چپ بن 
چيلول گزينه اول است. در خط هافبك هم كلي استعداد 
جوان حضور دارند كه جسي لينگارد هم ذخيره آنهاست؛ 
بازيكناني نظير دكالن رايس، هندرسون، ميسن ماونت و... 
در خط هافبك جايگاه تضمين شده اي دارند. خط حمله 
هم كه دربست دراختيار هري كين است و كالورت لوين 
ذخيره اوست. در 2جناح خط حمله به نظر مي رسد رحيم 
استرلينگ و هادســن اودوي در تركيب قرار بگيرند مگر 
آنكه تيم بــا 2مهاجم يعني اســترلينگ و كين به ميدان 
فرستاده شــود. ســانچو و گريليش بعيد است جايي در 
تركيب و حتي فهرســت نهايي داشته باشند. در تيم ملي 
انگليس چنين موضوعي سابقه دارد. در يورو2012 روي 
هاجسن نام ريو فرديناند را خط زد. در جام جهاني1998 
فرانســه هم گلن هادل پس از آنكه پل گاســكوين را از 
فهرست حذف كرد مورد حمله اين بازيكن پرحاشيه قرار 
گرفت. پل مرسون را بابي رابسون كبير از فهرست تيم ملي 
انگليــس در جام جهاني1990 حذف كرد؛ درســت مثل 
هم تيمي اش در آرسنال يعني توني آدامز كه توسط همين 

مربي براي يورو1996 خط خورد.

خرداد عليه ركورد دايي

حذف سانچو و گريليش از يورو؟

تيم ملي پرتغال در 19روز 5بازي برگزار مي كند

ترافيك ستاره ها ممكن است اين دو بازيكن را به يورو 1+2020 نرساند

بازسازيمسيپسند
   بارسلونا براي جلب رضايت ستاره آرژانتيني اش مي خواهد نقشي فعال در نقل وانتقاالت تابستاني داشته باشد

در بارســلونا همه از الپورتا انتظار دارند كه در دوره جديد رياست اش بر باشگاه 
بتواند تيم را كهكشاني كند اما هنوز پولي در بســاط نيست. بارسا بدهكارتر از 
آن است كه بتواند براي جلب رضايت مســي و قانع كردن او به ماندن تيمي براي 
فتح ليگ قهرمانان اروپا ببندد. خود مسي هم معضل بزرگي است؛ او كه در 4سال 
آخر قراردادي 555ميليون يورويي بســته بود، معلوم نيست براي عقد قرارداد 
جديد چقدر بخواهد. با اين حال در رســانه هاي كاتالونيايي اخبار جذابي درباره 
نقل وانتقاالت تابستاني منتشر مي شود كه با توجه به بزرگي نام بازيكنان مورد نظر 
بايد ديد مبلغ خريد يا پرداخت حقوق آنها به چه طريقي فراهم خواهد شد؛ شايد 

از طريق دريافت وام كالن يا فروش نام ورزشگاه نوكمپ.

  نام هاي تكراري
ممفيس ديپاي در زمستان همين امسال با 5ميليون يورو از ليون قابل خريداري 
بود اما همين پول هم در بساط باشگاه موجود نبود. او هنوز هم گزينه شماره يک 
رونالد كومان براي نوك حمله در فصل آينده اســت؛ به شرطي كه خود سرمربي 
هلندي با كسب يک يا 2 جام در اين فصل آينده خودش را تضمين كند و بتواند يک 
فصل ديگر بماند. مسي با او رابطه خوبي برقرار كرده و مخالف بازگرداندن لوييس 
انريكه است. به تازگي بار ديگر نام الئوتارو مارتينس، مهاجم آرژانتيني اينتر بر سر 
زبان ها افتاده و بارسايي ها باور دارند خريد او از انتقال هالند به اين تيم محتمل تر و 
ساده تر خواهد بود. اينتر در اين تابستان مهاجم خود را مي فروشد اما بعيد است به 
زير 100 ميليون راضي شود. واينالدوم هلندي هم با ليورپول تمديد نكرده اما گويا 
نسبت به گذشته هدف اصلي نيست. باشگاه اصرار دارد به جاي او روي پديده جديد 
الماسيا يعني روي ماريبا سرمايه گذاري كند. ضمن اينكه پدري هم در خط هافبک 
خوب جواب داده و با توجه به حضور دي يونگ و بوسكتس به خريدي تازه نيازي 
نيست. حتي گفته مي شود ريكي پوچ هم يک سال قرضي جدا خواهد شد. اريک 
گارسيا تنها ورودي قطعي فصل آينده خواهد بود كه رايگان از منچسترسيتي به 

تيم كاتالونيايي برمي گردد تا اومتيتي جدا شود.

  نام هاي جديد
قرارداد سرخيو آگوئرو با من سيتي به پايان خود نزديک شده. خودش از سؤاالت 
كاربران بارسايي در شبكه هاي اجتماعي خسته شده و آخرين بار جواب تندي به 
يكي از آنها داده است. حتي يک بار گفته اگر رئال مادريد او را بخواهد نه نمي گويد. 
چلسي هم جزو گزينه هاست و با توجه به رايگان بودنش باشگاه هاي ديگري هم 
خواهان اين بازيكن هستند. البته آرسنال عالقه به جذب اين مهاجم آرژانتيني را 
تكذيب كرد. نام هالند هم مطرح شده و با توجه به كنار كشيدن من سيتي از رقابت 
بر سر خريدش قيمت او كمي تعديل مي شود اما بعيد است بارسا پولي براي خريد 
او داشته باشد. با اين حال هنوز هم هواداران به اين انتقال به ديده اميد مي نگرند. 
گزينه بعدي هري كين است كه گفته شده در پايان فصل از تاتنهام جدا مي شود 
اما قيمت او هم كم از هالند نيســت. هري كين مي تواند به من ســيتي، پاريس، 
يونايتد، رئال يا يوونتوس هم برود اما قيمتش خيلي باالست و تاتنهام روي كه كه تا 

سال2024 قرارداد دارد، 175ميليون پوند معادل 205ميليون يورو قيمت گذاشته. 
به هر حال الپورتا قول يک خريد بزرگ را داده اما شايد درنهايت بتواند ايساك از 

رئال بتيس را براي پست مهاجم شماره9 جذب كند.

  استعدادهاي آكادمي
نتو كه فعال ذخيره تراشتگن محسوب مي شود در پايان فصل به فروش خواهد رسيد 
اما دروازه باني جاي او جذب نمي شود و 2 دروازه بان تيم ب يعني پنيا و تناس به تيم 
اصلي مي آيند. در قلب دفاع هم با آمدن اريک گارسياي ملي پوش و حضور پيكه 
و لنگله، به طور قطع اومتيتي به فروش مي رسد اما چون به دليل دستمزد بااليي 
كه مي گيرد مشتري جدي ندارد، ممكن اســت جدايي او مثل ويدال و راكيتيچ و 
سوارس باشگاه بدون دريافت پولي يا در ازاي مبلغي ناچيز او را واگذار كند تا از شر 
دستمزدش خالص شود. اومتيتي اگر دستمزدش را كاهش دهد مي تواند به آرسنال 
يا منچستريونايتد برود. آرائوخو و مينگوئسا هم در اين پست هستند كه هر دو از 
تيم »ب« به تيم اصلي رسيده اند. در دفاع كناري امرسون به تيم اضافه مي شود و 
سرخي روبرتو و فيرپو به ليست فروش مي روند تا مبلغي از محل فروش آنها براي 
جذب بازيكنان جديد يا بخشي از دستمزد مسي به خزانه باشگاه واريز شود. براي 
ذخيره آلبا هم كه فردا دويست وپنجاهمين بازي اش را با پيراهن بارسا در الليگا 
انجام خواهد داد بالده از تيم »ب« به ليست اضافه مي شود، هرچند بسياري عالقه و 
اميد دارند كه گايا، مدافع چپ ملي پوش والنسيا را در اين پست به خدمت بگيرند.
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 اردوي تيم ملي در محاصره كرونا

 استعفا؛ اجباري يا...

رئيس فدراسيون واليبال پيش از نوروز وعده داد كه براي ترميم و 
تكميل اركان فدراسيون اقدام مي كند و حاال ما در مقدمه سال نو 
مي نويسيم آقاي داورزني الوعده وفا. فدراسيون در نخستين اقدام 
مدير روابط عمومي فدراسيون اژدر شهابي را كنار گذاشت، اما اگر 
مروري بر عملكرد تشكيالت فدراسيون در بخش هاي مختلف 
داشته باشيم، از نحوه برگزاري مسابقات نوجوانان گرفته تا صف 
آسانسور و وسترن بازي در ليگ يك و باقي اتفاقات به اين نتيجه 
مي رسيم كه فدراسيون به تغييرات بيشتري نياز دارد. نمونه اش 
جام حذفي، اگر سعيد درخشــنده عضو سابق كميته مسابقات 
جهاني دست رد به سينه رئيس مي زد و وارد گود نمي شد، معلوم 

نبود فرجام دور حذفي ليگ برتر چه مي شد.

اردوي تيم ملي درست زماني آغاز شــد كه تست چند چهره 
شاخص تيم ملي مثبت بود. علي اصغر مجرد، پوريا يلي، پوريا 
فياضي، محمدرضا حضرت پور، آرمــان صالحي كرونا دارند و 
فعال نمي توانند در اردوي تيم ملي باشند. اين اتفاق زنگ خطر 
را براي تيم ملي به صدا درآورد. اگــر خداي ناكرده زمان اعزام 
تيم به جام ملت هاي واليبال جهان چنين باليي عارض شود چه 
خواهد شد؟ عالج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. در چند روز اخير 
متأسفانه شهرام و بهنام  محمودي چهره هاي شاخص واليبال 
ايران و مجيد اســكويي بازيكن ســابق تيم ملي و از نخستين 
لژيونرهاي واليبال در ده ۶۰ هم درگير كرونا شده اند كه هنوز 

در قرنطينه به سرمي برند.

چند ســاعت پيش از اعالم اســامي بازيكنان تيم ملي، ناگهان 
بمب روحيه تيم ملي اعالم  كناره گيري كرد. فرهاد قائمي كه به 
شير تركمن صحرا شــهرت دارد ازدواج و مشغله زندگي را دليل 
خداحافظي اش عنوان كرده اســت ولي برخي ها كه نيمه خالي 
ليوان را مي بينند و هميشه به همه  چيز سوءظن دارند معتقدند 
كه به او ديكته شده است كه از تيم ملي خداحافظي كند. آنها دليل 
هم مي آورند و مي گويند نظر فدراسيون اين است كه فرهاد پير 
شده است. قائمي بهترين آبشار زن جوانان جهان در پوناي هند 
در حمله چندان فيزيكي و تعيين كننده نبود ولي در سرويس و 

درافت از بهترين هاي قاره و حتي دنيا بود.

عيدي آمريكايي ها به كريمي!
جي دن كاكس، كشتي گير مطرح آمريكايي و رقيب عليرضا كريمي به مسابقات انتخابي نرسيد و شانس رقابت در المپيك را از دست داد

پشت خط زن

الوعده وفا 

جي دن كاكس گربه سياه عليرضا كريمي و مدعي 
اصلي پوشــيدن دوبنده تيم ملــي آمريكا در وزن 
97كيلوگرم به دليل دير رسيدن به مراسم وزن كشي، 
شــانس حضور در المپيك توكيو را از دســت داد! 
كاكس دارنده 2 مدال طالي جهان و برنز المپيك 
ريو كه سابقه 4بار پيروزي بر عليرضا كريمي را در 
كارنامه خود دارد پس از كسب مدال طال در مسابقات 
جهاني2۰19قزاقســتان براي حضور در المپيك 
توكيو تغيير وزن داد و از 92كيلوگرم به 97كيلوگرم 
آمد. كادر فني تيم ملي آمريكا هم نگاه ويژه اي روي 
او داشت به طوري كه قرار بود تمام 97كيلوگرم هاي 
حاضر در انتخابي با هم كشتي بگيرند و در نيمه نهايي 
به مصاف كاكس بروند و برنده، فينــال را با كايل 
اسنايدر با قانون 2برد از 3مسابقه برگزار كند. با دير 
رسيدن كاكس به مراسم وزن كشي نام او از جدول 
مسابقات كنار گذاشته شد و فينال اين رقابت ها بين 
كايل اسنايدر و كولين مور برگزار شد. آمريكايي ها 
طي ساليان گذشته به قانون انتخابي پايبند بوده اند 
و نفر برتر انتخابي بدون هيــچ مالحظه اي راهي 
مسابقات جهاني و المپيك شده است، دقيقا نقطه 
مقابل انتخابي تيم ملي ايران! قانون سفت وسخت 
انتخابي تيم ملي آمريكا براي عنوان دار المپيك و 
دارنده 2 مدال طال و يك برنز جهان هيچ استثنايي 
قائل نشد و حاال كاكس بايد المپيك را از خانه تماشا 
كند. اين خبر براي نماينده ايران در المپيك خبر 

خوبي است. كاكس تا به حال به هيچ ايراني نباخته 
ولي كايل اسنايدر ســابقه ضربه فني شدن مقابل 

محمدحسين محمديان را در كارنامه دارد.

   مقايسه با انتخابي تيم ملي ايران
زياد الزم نيســت به ســال هاي دور برگرديم؛ در 
مســابقات انتخابي  تيــم ملي كشــتي ايران كه 
همين اسفندماه در 2 وزن برگزار شد، تا لحظات 
آخر مشــخص نبود رقابت تك مســابقه است يا 
2 برد از 3 مســابقه! در توضيحات قبل مســابقه 
عنوان شــده بود كه درصــورت صالحديد كادر 
فني مســابقه تكرار خواهد شد! سال2۰1۶پرويز 
هادي طبق فرايند براي المپيك ريو بايد خودش 
را آماده مي كرد اما آنقــدر تبصره به فرايند اضافه 
شــد كه درنهايت كميل قاســمي جاي هادي را 
گرفت. تبصره اضافه شده كه كامال سليقه اي بود 
نتيجه اش درگيري در سالن شماره2خانه كشتي 
بود. سال2۰17ســعيد داداش پور فاتح انتخابي 
تيم ملي در وزن 74كيلوگرم بود ولي مسافر جهاني 
مصطفي حسين خاني بود كه همين چند روز قبل 
در قالب يك اســتوري به بي عدالتي در مســابقه 
انتخابي اعتراض كرد! حسين خاني به حضور امامي 
در مسابقات كسب ســهميه و حضور خودش در 
قهرماني آسيا اعتراض داشت. محمدجواد ابراهيمي 
ديگر قرباني مسابقات انتخابي تيم ملي بوده كه در 
سال2۰18 در مسابقه رودررو عليرضا كريمي را 
شكست داد ولي كريمي نماينده ايران در مسابقات 

جهاني بود.

جمشيد حميدي 
كارشناس واليبال

يسركروتسميفطصم
دنارانروسيللي
كميسويدنااهك
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بيجتملظرماسف
وتانشراگنقيال
سردنافوجاسيو

تاياباتاسپيلك
دومنهررمايلو

يولهدتراتسالخ
هاگوزياعيمسس
وررديشكزببهار
ديدزابوديدراقو

جد         ول 8186

81
85

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
 1- اكنون- نظــم و ترتيب- 

اجاره بها
2- از شــهداي هســته اي 

كشورمان
3- بي كم و كاست- محصول 
سينما- شهرآورد- نت چهارم

4- غــذا در قوطــي- جمع 
شيء- ثروتمند

5- رفتن- نامــي دخترانه- 
فرمان هاي مغز را به اندام هاي 

بدن مي رساند
۶- دوزخ- ترانه- نوميدي

7- ديــن رايــج در هنــد- 
تكيه كردن- پشــت سر امام 

جماعت نماز مي گزارد
8- عادت- قابلــه- پايتخت 

مراكش- حرف ندا
9- نويسنده كتاب فتح خون- 
قسمتي از زمان- نرمي و رواني

1۰- نمــك- فراموشــكار- 
بخيل

11- ســمت راســت- رمان 
مشــهور اميل زوال- تحرك 

قلب
12- خوش شــكل- موتــور 
جســت وجوگر اينترنتي- از 

جان گذشته
13- حــرف دهن كجــي- 
ســرگرمي آموزنــده- جالد 

استالين- پشته خاك

14- بازيگــر خانم فيلم هاي 
داستان ازدواج و بيوه سياه

15- راه روشن- فرهنگستان- 
هر چيز بسيار تلخ
  

عمودي:
1- قاتــل- از سلســله هاي 

حكومتي ايران
2- ياقوت- داســتان كوتاه- 
واحد شــمارش بسته بندي 

برنج
3- مذكــر- از هفت ســين 
نوروز- فرزند زكرياي نبي)ع(- 

ناراست
4- مجازات- نامي پســرانه- 

پناهگاه
5-  ســازي  زهــي- جريان 
متناوب برق- زنگ گردن شتر
۶- نوعي خط كــش- كبوتر 

دشتي- با چيزي ور رفتن
از ظــروف  بهنجــار-   -7
آشــپزخانه- مختــرع پيل 

الكتريكي
8- تكرار حرفي- زائده ســر 
بندپايان- رزمــگاه بوكس- 

پدربزرگ
9- نوعي ماســه ريز- سنگ 

قپان- دفتر نگهداري عكس
1۰- مليت ما-  ماه يازدهم- 

سراينده سايه عمر
11- پاكيزه- رماني نوشــته 

يوسف عليخاني- سازمان تبهكاري 
ايتاليا

12- شاعر يوش- پارچه ابريشمي- 
علم و آگاهي

13- كج- بهشت- بي نظير- حرف 
محرمانه

14- رفع كننده- وقــت و هنگام- 
ماري بزرگ و بي زهر

15- پدر علم اقتصاد- لوله الستيكي 
قابل انعطاف
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ورزش كويت  در دست مربيان ايراني 
پس از تيم ملي فوتسال زنان، كويتي ها براي مربيگري تيم ملي 

واليبال شان هم سراغ يك مربي ايراني آمده اند: پيمان اكبري
 آيا پيمان اكبري، سرمربي تيم ملي كويت مي شود؟ يكي از دوستان نزديك اكبري خبر مي دهد كه 
او با پشنهاد مالي خوبي روبه رو شــده اما هنوز براي رفتن تصميم نگرفته است. اكبري بازيكن دهه  
قبل تيم ملي ايران سابقه مربيگري تيم ملي اميد و دستياري ايگور كوالكوويچ در تيم ملي را دارد. 
او كه سال گذشــته با تيم شهرداري اروميه نايب قهرمان ليگ برتر شد، شــايد فصل آينده در ايران 

مربيگري نكند. دوست اكبري كه نمي خواهد نامي از او برده شود، مي گويد: »پيشنهاد خيلي خوبي 
است اما پيمان هنوز مردد است.« اين پيشــنهاد روزهايي مطرح شده كه شهرداري اروميه در حال 
رايزني با مربيان ديگر براي جايگزيني اكبري است. اروميه اي ها كه سال هاست در ليگ برتر به دنبال 
قهرماني اند، با اكبري هم نتوانستند روي سكوي اول بروند. حاال اين شائبه پيش آمده كه شايد شايعه 
سرمربيگري در كويت، جواب كنار گذاشتن به اروميه اي ها باشــد. دوست او مي گويد: »نه اينطور 
نيست. اين پيشــنهاد از 2ماه قبل مطرح اســت. اما با توجه به اينكه كويت واليبال مطرحي ندارد، 
پيمان مردد است كه برود يا در ليگ ايران مربيگري كند. او 2 پيشنهاد خوب هم از باشگاه هاي ايراني 
دارد.«  كويت هم اكنون تيم 131جهان است و در آخرين مسابقات قهرماني آسيا هم كه سال2۰19 
برگزار شد، در رده پانزدهم قرار گرفت. اكبري اگر اين پيشنهاد را قبول كند، در كويت تنها نيست. 

قبل از او جواد مهرگان به كويت رفته و ســرمربي تيم العربي است. كويتي ها چند سالي است كه با 
مربيان و حتي بازيكنان ايراني ورزش شان را به روز مي كنند. اصغر رحيمي اوايل دهه 8۰سرمربي تيم 
ملي تكواندوي كويت بود. سيدعال ءالدين نكوفر از باسابقه ترين مربيان كاراته در كويت است. آرش 
جوان شير، جليل شيخ احدي، داوود ميرزا داداشــي از ديگر مربيان باشگاهي كاراته كويت هستند. 
محمد بهرامي هم دهه 8۰ و اوايل دهه9۰ سرمربي تيم ملي كاراته كويت بود. سال گذشته كويتي ها 
براي راه اندازي ليگ فوتسال زنان و داشتن تيم ملي از ايراني ها كمك گرفتند. شهرزاد مظفر سرمربي 
سابق تيم ملي ايران به اين كشور رفت و سرمربي تيم ملي شد. آنها فرشته كريمي و نسيمه غالمي، 
2 بازيكن ملي پوش را هم به ليگ دعوت كردند. گفته مي شود امسال بازيكنان بيشتري قرار است در 

ليگ فوتسال كويت بازي كنند.

كريمي: از اتفاقي كه براي كاكس افتاد ناراحتم
عليرضا كريمي دارنده 2 مدال برنز و يك نقره جهان درباره اتفاقي كه براي كاكس افتاد به همشهري گفت: »كاكس كشتي گير بااخالقي است و از اتفاقي كه برايش افتاد 
ناراحت شدم. بدشانسي است كه سر وزن باشي ولي دير به وزن كشي برسي. به نظرم كاكس راحت مي توانست اسنايدر را شكست دهد و ملي پوش آمريكا در المپيك توكيو 
باشد.« كريمي قاعدتا بايد از اين اتفاق خوشحال باشد اما حرف هاي ديگري مي زند: »بايد حريف را روي تشك شكست بدهي. اينكه بگويم از اين اتفاق خوشحال هستم 
اصال اينطور نيست. اصال معلوم نيست من ملي  پوش ايران در اين وزن باشم. به عالوه اينكه اول بايد سهميه اين وزن را به دست بياوريم بعد براي انتخابي تيم ملي تالش 
كنيم. كاكس يا اسنايدر كشتي گيران خوبي هستند ولي شكست ناپذير نيستند.« كشتي آزاد ايران در وزن 97كيلوگرم سهميه المپيك توكيو را تا كنون كسب نكرده و 

قرار است از 20تا 22فروردين ماه محمدحسين محمديان در قزاقستان براي كسب سهميه المپيك با حريفان آسيايي رقابت كند.

محسن محمود  صفري 
خبر نگار
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  بيمارستان ها جاي بستري ندارند
براي بستري دخترم كه مبتال به كرونا شده و با افت شديد گلبول هاي 
سفيد و قرمز مواجه است به هر بيمارســتاني مراجعه كرديم موفق 
نشديم او را بستري كنيم و عنوان مي كنند اگر حالش بدتر شود او را 
بســتري مي كنيم. آيا واقعا بايد صبر كنيم تا حال دختر جوان من به 

مرحله حاد برسد بعد او را بستري كنند؟
الفتي از تهران 

  مابه التفاوت حقوق بازنشستگان پرداخت نشد
بازنشسته تامين اجتماعي هســتم و مطابق حرف مسئوالن منتظر 
دريافت مابه التفاوت حقوق بازنشســتگان در اسفندماه بودم، ولي تا 
امروز كه تعطيالت نوروزي هم به پايان رســيده است خبري از اين 

پرداخت نشده است.
صادق دين پرور از كرج 

  در مورد تفاهمنامه با چين همه صاحب نظر نشوند
برخي افراد و چهره هاي مشــهور با اظهارنظرهاي غيركارشناســي 
تفاهمنامه با چين را زير ســؤال نبرند زيرا قرارداد بــا چين در كنار 
پيشرفت مذاكرات برجام مي تواند به نفع كشور باشد و جا دارد مردم 
اين همه شــتابزده و تحت تأثير فضاي مجازي نباشند. جداي اينها 

هم اكنون چين شريك اول تجاري بيش از 150كشور دنياست.
كبيري از تهران 

  دادگاه ها هيأت منصفه داشته باشند
دادگاه ها اگر هيأت منصفه نداشته باشند مي توانند به بيدادگاه تبديل 
شــوند، زيرا در دادگاهي كه هيأت منصفه نداشته باشد دست قاضي 
بسيار باز است و ممكن است حكم خطا صادر شود. به عنوان نمونه در 
يك پرونده 2 قاضي يك حكم مشــابه دادند و قاضي ديگري حكمي 

ديگر. درحالي كه اگر هيأت منصفه باشد اينگونه نخواهد شد.
تركتاز از تهران 

  چرا جلوي ورود كاميون عشاير را به مراتع گرفته اند
جلوي ورود كاميون عشــاير به مراتع را گرفته اند و شماري از عشاير 
زحمتكش سرگردان شده اند. مسئوالن عنوان مي كنند كه اين عشاير 
زودهنگام كوچ كرده اند درحالي كه نمي توان قاعده دقيقي براي كوچ 
عشاير تعيين كرد. اكنون عشاير نه مي توانند به مبدا كوچ بازگردند، 
نه دام هاي آنها اجازه چرا در مراتــع را دارند و نه آنها توان تهيه علوفه 
براي دام هايشان را دارند. عشاير هيچ وقت باعث نابودي مراتع نبوده 
چرا كه در گذشته تعداد عشاير بسيار بيشتر بود و هيچ مرتعي هم نابود 
نمي شد. علل نابودي مراتع و نابودي منابع طبيعي را بايد در جاي ديگر 

جست وجو كرد.
فتحي از دهدشت

  آيا كار فرماندهي يا قرارگاه ساماندهي مرغ افزايش قيمت است
آنچه از نــام فرماندهي برمي آيد ســاماندهي و نظم دادن اســت نه 
بي برنامگي و آشفته ساختن. واقعا چه لطفي در حق مردم كردند كه 
در نخستين اقدام قرارگاه يا همان فرماندهي ساماندهي مرغ قيمت 
اين كاال را 4هزار تومان اضافه كردند تا مردم همان مرغ هاي صفي را 

هم نتوانند بخرند.
عباس زاده از تهران 

  يارانه و برق متخلفان از شيوه نامه هاي بهداشتي قطع شود
پيشنهاد مي شود همانگونه كه اوايل مسئولي پيشنهاد كرده بود يارانه 
و برق افرادي كه شيوه نامه هاي بهداشتي را رعايت نكنند قطع شود تا 
به اين صورت افراد مجبور به اجراي دقيق شــيوه نامه باشند. در اين 
صورت مبتالياني كه حالشان خوب است اما ناقل هستند نيز مجبور 

مي شوند در خانه بمانند.
طباطبايي از اردستان اصفهان 

  منشأ آلودگي هوا شناسايي و برطرف شود
تعطيالت و آلودگي هوا نشــان داد علت آلودگي هوا را بايد در جاي 
ديگري جست وجو كرد. چرا كه اگر خودروها و مردم عامل آلودگي هوا 
بودند حتما در تعطيالت كه شهر خلوت و ترددها كم بود از آلودگي هوا 
كاسته شده بود. بنابراين جا دارد مسئوالن صادقانه و شفاف با منشأ 

آلودگي هواي تهران برخورد كرده و آن را برطرف كنند.
سروش از تهران

  پارك ها و فضاي سبز بوشهر هيچ وقت خدماتي براي مردم ندارند
چند روز قبل مسئولي در استان اعالم كرد كه به دليل شرايط كرونايي، 
بوستان ها و پارك هاي جنگلي استان بوشهر در 13 فروردين تعطيل 
است و هيچ نوع خدماتي ارائه نمي شود. خواستم به گوش مسئوالن 
برسانم پارك جنگلي چاهكوتاه بوشهر، عامري ديلم، بنه گز تنگستان، 
چاهچاهو دشتي، سركره دشتستان و بنك كنگان تا قبل از همه گيري 
كرونا فقط در حــد وجود درختان بياباني بودند و حتي از ســرويس 
بهداشتي مناسب كه كمترين خواسته گردشگران اين مكان هاست 
خبري نبود. از مابقي ضرورت هاي گردشــگران در اين محل ها نظير 
كمپ هاي اقامتي ارزان قيمت يا وســايل بازي كودكان كه نوسازي 

شده باشد هم هيچ وقت خبري نبوده است.
غالمي از بوشهر

  خبري از تحويل مسكن مهر نشد
سال هاست براي دريافت مسكن مهر ثبت نام كرده و همه هزينه هاي 
آن را نيز پرداخته ام اما به رغم آنكه مسئوالن اعالم كردند كه تنها زير 
100مالك براي دريافت مســكن مهر و دريافت كارت تقسيط باقي 
مانده اند، من هنوز هم از مسكن مهر خبري نگرفته ام. به من بازنشسته 

بگويند چه بكنم؟
قنبري از تهران

  شهرك هاي صنعتي سمنان پايگاه آتش نشاني ندارند
بيشــتر از هــزار و 200واحد توليــدي و صنعتي در شــهرك هاي 
صنعتي استان سمنان فعاليت دارد كه در جوار هيچ كدام آنها پايگاه 
آتش نشاني مستقر نيست. اين در حالي است كه در چند سال گذشته 
آتش سوزي هاي گسترده اي در نواحي و شهرك هاي صنعتي سمنان 
روي داده كه خســارت هاي جبران ناپذيري را بــراي صاحبان اين 
واحدها به وجود آورد و به يقين افزايــش ايمني و افزايش تجهيزات 
آتش خاموش كن مي توانــد در كاهش خســارت هاي مالي و جاني 

تأثيرگذار باشد.
احمدي از سمنان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قضات دادگاه كيفري ،حميد.ص را 
گناهكار تشخيص دادند

قصاص براي خواننده رپ
حميد.ص، خواننده رپ كه  اســفندماه سال 
گذشته به اتهام قتل همسر مادرش در دادگاه 

محاكمه شده بود، به قصاص محكوم شد.
به گزارش همشــهري، پرونــده جنايي اين 
خواننده از روز 24مرداد ماه ســال۹6 گشوده 
شــد. او آن روز وقتي به خانه مــادرش رفت، 
پي برد مردي كه از چند ســال قبل با مادرش 
ازدواج كرده بود، او را كتك زده است. همين 
موضوع خشــم حميد را برانگيخــت و باعث 
درگيري او و شــوهر مادرش شــد. هرچند 
درگيري آنها چند دقيقه بيشتر طول نكشيد، 
اما ســاعتي بعد هوشــنگ - 66ســاله - كه 
به تازگي قلبش را جراحي كــرده و داروهاي 
ضد انعقاد خون مصرف مي كــرد، حالش بد و 
به بيمارستان منتقل شــد و 3روز بعد جانش 

را از دست داد.

با مرگ اين مرد، با شكايت فرزندانش، حميد به 
اتهام قتل عمد بازداشت شد. او در بازجويي هاي 
اوليه مدعي شــد كه با پدرخوانده اش درگير 
شده اما ضربه اي كه كشنده باشد به وي نزده 
است. او گفت: روز حادثه با مقتول بحثم شد 
و يك گلدان برداشــتم و به ديوار كوبيدم تا او 
را بترسانم. بعد به ســمتش رفتم و ضربه اي 
به صورتش زدم.  رســيدگي به اين پرونده در 
شرايطي در دادسراي امور جنايي تهران ادامه 
داشت كه چندين مرتبه كميسيون پزشكي 
تشكيل و هر بار نظر متفاوتي ارائه شد. درنهايت 
پرونده به كميســيون 11نفره فرستاده شد 
و اعضاي كميســيون اعالم كردنــد عالوه بر 
جراحات روز حادثــه، بيماري هاي زمينه اي 
متوفي مانند فشار خون و بيماري قلبي نيز در 
مرگ او مؤثر بوده است. در اين شرايط بود كه 
پرونده حميد با صدور قرار جلب به دادرسي و 
كيفرخواست به اتهام مباشرت در قتل عمدي 
به دادگاه فرستاده شد. در جلسه محاكمه كه 
اسفندماه سال گذشته در شعبه دهم دادگاه 
كيفري يك اســتان تهران به رياست قاضي 
مجيد متين راسخ برگزار شد، يكي از فرزندان 
مقتول كه در جلســه حاضر بود، براي متهم 
درخواست قصاص كرد. سپس حميد در دفاع 
از خود گفت: من مرتكب قتل نشده ام و اتهامم 
را قبول ندارم. ضربه زدن من به متوفي در حد 
هل دادن بود. من مي دانستم كه متوفي بيماري 
قند )ديابت( دارد اما درباره انعقاد خون چيزي 
نمي دانستم. در پايان اين جلسه هيأت قضايي با 
تشديد قرار متهم، قرار او را از وثيقه به بازداشت 
موقت تبديل كردند تا او چند روز مانده به نوروز 
به زندان برود. روز گذشته هيأت قضايي شعبه 
دهم پس از بررسي محتويات پرونده خواننده 
رپ را در مرگ متوفي مقصر دانسته و او را به 

قصاص محكوم كردند. 
درصورتي كه اين حكم در ديوان عالي كشور نيز 
تأييد شود، تنها راه نجات حميد. ص از چوبه دار 

جلب رضايت اولياي دم خواهد بود.

جزئيات حمله هولناك دزدان به بازيكن فوتبال
چند روز پس از حمله خونين زورگيران به بازيكن تيم 

فوتبال پديده، پليس از تحقيقات ويژه براي شناسايي و داخلي
دستگيري سارقان خبر داد.

شامگاه 12فروردين بود كه مهاجم تيم فوتبال پديده مشهد در راه رفتن 
به خانه هدف حمله هولناك سارقان قرار گرفت. او در اين حمله خونين 
به شدت مجروح و به بيمارستان منتقل شــد و در اين ميان دزدان با 

سرقت موبايلش پا به فرار گذاشتند.
سينا زامهران، روز گذشــته درباره اين سرقت خونين به فارس گفت: 
هنگامي كه از تمرين به نزديكي خانه رسيدم 2نفر به سمت خودرويم 
آمدند و تلفن همراهم را خواستند. من كه متعجب و شوكه شده بودم 
چيزي نگفتم اما يكباره يكي از آنها با چاقو به دستم زد. هوا تاريك بود و 

در آن منطقه هم تقريبا كسي را نمي ديدم.
وي افزود: بعد از اين اتفاق تلفن همراهم را برايشان پرت كردم و گفتم 
اين هم موبايل اما دست بردار نبودند. دوباره چاقو را به سمتم گرفتند تا 
جايي كه مجبور شدم از پشت فرمان خودم را به سمت صندلي شاگرد 
پرت كنم. با خودم گفتم كه شايد با اين كار آنها من را رها كنند ولي اين 
بار با قمه مچ پاي چپم را زدند. در ادامه باز هم ضرباتي را به دست راستم 

زدند و واقعاً شرايط عجيبي بود.
مهاجم تيم فوتبال پديده تأكيد كرد: وقتي موبايلم را پرت كردم از اينكه 
آنها مشغول زدن ضربه با چاقو بودند تعجب كردم. واقعا به قصد كشتن 

به من قمه و چاقو مي زدند. خدا خيلي به من رحم كرد كه زنده ماندم. 
بعد از آن هم با يك خودروي 206SD فرار كردند.

زامهران با تأكيد بر اينكه در آن شرايط نتوانست چهره اين سارقان را 
ببيند گفت: آنقدر خون از من رفته بود كه چشــمانم خوب نمي ديد. 
وقتي اورژانس به آنجا آمد بالفاصله به بيمارستان منتقل شدم. دستم 
18بخيه خورده و فعال بايد اســتراحت كنم اما از طريق پليس پيگير 
هستم. دستم در آتل قرار دارد و بايد تحت نظر پزشكان باشم تا ببينم 

شرايط چه مي شود.
در همين حال سرهنگ جواد شفيع زاده، رئيس پليس آگاهي خراسان 
رضوي از شروع تحقيقات براي شناســايي و دستگيري سارقان خبر 
داده و گفته است: در پي اعالم ســرقت منجر به جرح سينا زامهران، 
يكي از بازيكنان تيم فوتبال در مشهد، دستوراتي براي بررسي پرونده 
و شناسايي و دستگيري عامالن اين اقدام مجرمانه برابر اعالم شاكي 

پرونده صادر شده است.
 وي افزود: كارآگاهان مبارزه با سرقت هاي خشن وارد عمل شدند و با 
توجه به سرنخ هاي موجود، تحقيقات پليس براي شناسايي و دستگيري 

متهمان پرونده ادامه دارد.

داستان عجيب دختري كه لحظه تحويل سال در خانه نبود

سبحان و نازنين زهرا 
هنوز زنده اند

داغ فرزند سخت است و اگر كودك 
باشد سخت تر. مردي در اردبيل، پيگيري

4سال پس از آنكه پسر 4ساله اش 
بر اثر حادثه، دچار مرگ مغزي شد و اعضاي بدن 
او را به بيماران نيازمند اهــدا كرد، در حادثه اي 
ديگر دختر 2ساله اش را نيز از دست داد و اعضاي 

او را هم به بيماران هديه كرد. 
به گزارش همشــهري، ســعيد بهرام پور، مرد 
35ساله اهل تالش كه از سال ها قبل در اردبيل 
زندگي مي كند، مدتي بعد از ازدواج پدر شــد. 
خداوند به او و همســرش پســري داده بود كه 
نامش را سبحان گذاشتند. با وجود اينكه اين زوج 
نسبت فاميلي داشتند اما فرزندشان در سالمتي 
كامل بود. سبحان رشــد مي كرد و پدر و مادر از 
بزرگ شدنش لذت مي بردند. زندگي خوب اين 
خانواده 3نفره ادامه داشت تا اينكه روز 28مرداد 
سال ۹5فرا رسيد. آن روز سبحاِن 4ساله همراه 
مادرش بيرون رفته بود. پسربچه مشتي كشمش 
در دست داشت و دانه دانه كشمش ها را مي خورد. 
آنها در راه خانه بودند كه ناگهان مادر متوجه شد 
بدن پسرش سست و بي حس شــده است. او را 
در آغوش گرفت اما پســر بچه نفسش بند آمده 
بود. وضعيتي كه مادر تا پيــش از آن هيچ وقت 
نديده بود. با وجود اينكه تــرس همه وجود زن 
جوان را فرا گرفته بود، اما توانســت پســر نيمه 
جانش را به بيمارســتاني در اردبيل برساند. در 
آنجا كادر پزشكي همه تالش خود را براي نجات 
ســبحان انجام دادند اما قلبش ناباورانه از تپش 
ايستاد تا كودك 4ســاله دچار مرگ مغزي شد. 
آن روز زن و شوهر جوان واقعيت تلخي را كه از 
پزشكان شنيدند باور نداشتند، اما راهي جز تسليم 
شدن در برابر آنچه اتفاق افتاده بود نداشتند. به 
آنها پيشنهاد شد كه تا دير نشــده اعضاي بدن 
فرزندشان را به بيماران نيازمند اهدا كنند. خانواده 

رفتم ديدم نفس نمي كشد. دنيا روي سرم خراب 
شد. ياد سبحان افتادم كه 4ســال قبل جلوي 
چشمانمان پرپر شده بود. بچه را فورا با ماشين 
شخصي ام به بيمارستان رساندم و پزشكان بعد از 
20دقيقه تالش توانستند او را احيا كنند. آنها به ما 
اميدواري دادند كه فرزندم تا چند روز ديگر خوب 
مي شود. نازنين زهرا دست و پايش را تكان مي داد 
و خودش نفس مي كشيد. به همين دليل 2روز 
بعد دستگاه مخصوص را از او جدا كردند. ما نگران 
شديم و خواهش كرديم چند روز ديگر دستگاه به 
او متصل باشد، اما پزشــكان گفتند ديگر نيازي 
نيست و خطر رفع شده است. ما هم باورمان شده 
بود كه ديگر همه  چيز تمام  شده، اما بعد از 2روز 
ناگهان دخترم به كمايي عميق رفت و پزشكان 

اعالم كردند كه دچار مرگ مغزي شده است.
اين پدر داغــدار ادامه مي دهد: باورم نمي شــد 
كه 4سال پس از پر كشــيدن پسرم، حاال دختر 
2ســاله ام هم دچار مرگ مغزي شــده است. به 
درستي معلوم نشد كه دخترم به چه دليلي دچار 
مرگ مغزي شده است. شوكه بودم و نمي دانستم 
بايد چطور با اين غم ســنگين كنــار بيايم. اين 
بار خودم گوشــي تلفن را برداشــتم و با يكي از 
مسئوالن واحد پيوند اعضا تماس گرفتم و ماجرا را 
توضيح دادم و اعالم آمادگي كردم تا اعضاي بدن 
نازنين زهرا هم مثل سبحان به بيماران نيازمند 
اهدا شــود. خودم را جاي پدر و مــادر كودكان 
ديگري گذاشتم كه ديگر جاني براي عزيزان شان 
نمانده و منتظر پيوند عضو هستند. گفتم به جاي 
اينكه بــدن فرزندم را به خاك بســپارم آن را به 
بيماران نيازمند اهدا مي كنم. در آن لحظات هم 
به خدا گفتم راضي ام به رضاي تو و هرچه تقديرم 
باشد مي پذيرم. سبحان و نازنين زهرا هنوز براي 

ما زنده اند.

جان محمدحسين در خطر است 
حاال همه دارايي اين زن و شــوهر رنج كشيده 

فرزند سوم آنها به نام محمدحسين است. او كه 
حاال 11ماهه است به ظاهر ســالم است و هيچ 
مشكلي ندارد، اما پدر و مادرش نگران هستند كه 
مبادا براي او هم اتفاقي بيفتد. پدر محمد حسين 
مي گويد: هــر 3 فرزندم هنگام تولد مشــكلي 
نداشتند، اما نمي دانم چرا سبحان و نازنين زهرا 
دچار چنين مشــكالتي شــدند. حاال مي ترسم 
نكند محمدحســين هم ما را تنها بگذارد. من و 
همسرم ديگر طاقت از دســت دادن او را نداريم. 
اين دو مصيبت بزرگ باعث شــده كه همسرم 
دچار مشكل قلبي شود. ما هنوز با از دست دادن 
2 جگرگوشه مان كنار نيامده ايم. به همين دليل 

نگران تنها فرزندمان هستيم.
او در ادامه از جامعه پزشــكي درخواست كرد تا 
براي حفظ ســالمتي تنها فرزندش به او كمك 
كنند: از ترسم پسرم را از خانه بيرون نمي برم و 
نگران هســتم. به همين دليل خواهش مي كنم 
اگر پزشكاني هستند كه مي توانند پسرم را معاينه 
كنند و اگر خداي نكرده دچار مشــكلي اســت 
سريع تر درمانش كنند. ما ديگر طاقت از دست 
دادن ســومين فرزندمان را نداريــم. داغ فرزند 

سخت است و اگر كودك باشد سخت تر.

ايثار بزرگ خانواده بهرام پور
معصومه نجفي زارع، مســئول واحد شناسايي 
بيماران مرگ مغزي دانشــگاه علوم پزشــكي 
اردبيل در اين باره به همشــهري مي گويد: اين 
مورد كه در فاصلــه كوتاهي از يــك خانواده، 
2نفر اعضاي بدن شان اهدا شــود نادر است؛ اما 
پدر و مادر اين دوكودك دســت به ايثار بزرگي 
زدند و با تصميم شــان درخصوص اهداي عضو 
فرزندان شان موجب نجات چندين بيمار شدند. 
حاال اما دغدغه ما فرزند ســوم آنهاســت كه به 
لحاظ بيماري هاي احتمالي كنترل شود تا مبادا 

دچار مشكل شود.

گفت وگو با پدري كه اعضاي بدن دختر و پسر 

خردسالش را در فاصله 4سال اهدا كرد

دختر جوان وقتي نتوانســت در لحظه تحويل ســال نو 
خودش را به خانه برساند سناريوي عجيب گروگانگيري 
طراحي كرد و 3ســاعت تيم جنايي پايتخت را ســركار 

گذاشت.
به گزارش همشهري، ســاعت2 بامداد يكم فروردين ماه 
دختري هراسان قدم در كالنتري تهران نو گذاشت و گفت 

دوستش را ربوده و در وياليي زنداني اش كرده اند.
وي توضيح داد: در خانه ســرگرم تماشاي فيلم بودم كه 
پيامي از طرف دوستم ساناز به من رسيد. او لوكيشني را در 
واتساپ برايم فرستاد و از من خواست فورا به آدرس مورد 
نظر بروم. نمي دانستم ماجرا از چه قرار است و هرچه پيام 
مي دادم جواب نمي داد تا اينكه دقايقي بعد برايم نوشت كه 
افرادي، او را در خانه اي وياليي حوالي ده تركمن گروگان 
گرفته اند. حتي برايم وويس فرســتاد و در حالي  كه آرام 
صحبت مي كرد گفت گروگانگيران خوابيده اند و فراموش 
كردند موبايلش را بگيرند. او هم از اين فرصت اســتفاده 
كرده و از من درخواست كمك كرده بود. من اما ترسيدم 
كه به تنهايي دنبال ساناز بروم و وقتي ديدم ماجرا آدم ربايي 

است تصميم گرفتم از پليس كمك بخواهم.

شروع عمليات
وقتي دختر جوان چنين ماجرايي را بازگو كرد، پرونده اي 
با عنوان آدم ربايي تشكيل شد و اكيپي از مأموران با دستور 
قاضي مصطفي واحــدي بازپرس جنايي تهــران راهي 
لوكيشني كه گروگان براي دوستش فرستاده بود، شدند. 
وقتي تيم عملياتي به محل حادثه رسيد با يك خانه وياليي 
مواجه شد كه چراغ هاي خانه روشن بود اما مأموران هرچه 

زنگ زدند كســي در را باز نكرد. در اين شرايط مأموران 
با دســتور قاضي جنايي قدم در ويال گذاشتند. 3خودرو 
در حياط ويال ديده مي شــد و مأموران بــا اين تصور كه 
گروگانگيران داخل خانه خواب هستند عمليات خود را 
براي بازداشت آنها و آزادي گروگان آغاز كردند. اما در همان 
لحظه ساناز دختر جواني كه مدعي شده بود گروگان گرفته 
شده است وارد حياط ويال شد. او با ديدن مأموران شوكه 
شد و اصال تصورش را نمي كرد كه دوستش پاي پليس را به 
ماجرا باز كرده باشد. دختر جوان گرچه در ابتدا مدعي شد 
كه افرادي او را گروگان گرفته بودند و او براي فرار از دست 
آنها وارد حياط شده اما مشخص بود كه حقايقي را پنهان 

مي كند و ماجرا آنطور كه بازگو مي كند نيست.

آدم ربايي ساختگي 
ساناز، دختر جواني كه مدعي بود او را گروگان گرفته اند 
سرانجام حقايق را بازگو كرد و گفت اصال ماجرا آدم ربايي 
نبوده است. وي گفت: 2۹اسفند ماه به يك مهماني حوالي 
فرمانيه دعوت شــدم. فرداي آن شب لحظه تحويل سال 
بود و من تا ديروقت در مهمانــي بودم و به خانواده ام پيام 
دادم كه تا صبح برمي گردم. مادرم مدام پيام مي فرستاد 
و مي گفت كه زود برگرد، چراكه لحظه تحويل سال قرار 
بود خانــواده خواهر و برادرم نيز به خانــه ما بيايند و دور 

هم باشيم.
وي ادامه داد: آن شــب در مهماني با پسري به نام شايان 
آشنا شدم. دوستان شــايان كه به همراه همسرانشان در 
مهماني بودند قرار گذاشتند كه به خانه وياليي يكي از آنها 
در منطقه ده تركمن بروند. شــايان هم به من اصرار كرد 

كه همراهشــان بروم تا دور هم باشيم. براي اينكه مقابل 
شايان كم نياورم شبانه همراهشان به ويال رفتم. اشتباهم 
اين بود كه ماشــينم را با خودم نبردم. چون شايان از من 
خواست تا با ماشــين او به ويال برويم. با اين حال تصورم 
اين بود كه روز بعد يعني سي ام اسفند به خانه برمی گردد 
و مرا هم مي رساند تا لحظه تحويل سال را كنار خانواده ام 
باشم اما تصورم اشتباه بود. فرداي آن روز دوستان شايان 
به او اصرار كردند كه شب را بماند و شايان هم قبول كرد. 
اصال روي اين را نداشتم كه به شايان بگويم بايد به خانه 
برگردم. از سوي ديگر خانواده ام مدام پيام مي فرستادند و 
من مستاصل شده بودم. ناچار شدم لحظه تحويل سال را 
كنار شايان و دوســتانش بمانم و تصميم گرفتم شب كه 
آنها مي خوابند از ويال خارج شوم. اما ويال در جاي خلوتي 
بود و اگر شب از آنجا خارج مي شدم نمي توانستم به خانه 
برگردم. از سوي ديگر جواب خانواده ام را چه مي دادم؟ براي 
همين تصميم گرفتم سناريويي طراحي كنم تا خانواده ام 
سرزنشــم نكنند. به دوستم پيام فرســتادم و گفتم مرا 
گروگان گرفته اند. يك درصد هم تصور نمي كردم كه پاي 
پليس به ماجرا كشيده شود. با خودم گفتم دوستم دنبالم 
مي آيد و به خانواده ام مي گويم مرا دزديده بودند، به همين 
دليل نتوانستم سال تحويل كنارشان باشم. اما نقشه هايم 
با حضور پليس ناكام ماند و آنطور كه مي خواســتم پيش 

نرفت.
با اظهارات دختر جوان، عمليات 3ساعته پليس براي پايان 
دادن به ماجراي گروگانگيري ساختگي پايان يافت و از آنجا 
كه دروغ اين دختر باعث به دردسر افتادن پليس شده بود، 

پرونده در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

 محمد جعفري
خبرنگار

بهرام پور بايد تصميم دشواري مي گرفتند. آنها 
مي توانستند با پيشنهاد اهداي عضو فرزندشان 
مخالفت كنند، اما كودكان ديگري كه از بيماري 
رنج مي بردند و در انتظار دريافت اعضاي اهدايي 
بودند، از ذهن شان پاك نمي شد. در اين شرايط 
بود كه اين زوج برگــه رضايتنامــه را امضا و با 
جداسازي و اهداي اعضاي بدن سبحان كوچولو 

به بيماران نيازمند موافقت كردند.

داغ دوم
با وجود داغ سنگيني كه خانواده بهرام پور ديده 
بودند، اما به خاطر اينكه اعضاي بدن ســبحان 
كوچولو توانسته بود نجات بخش چندين بيمار 
باشد، از عمق جان شان راضي بودند. آنها مدتي 
بعد زندگي تازه اي را آغاز كردند و تصميم گرفتند 
تلخي هاي گذشــته را فرامــوش كنند. زندگي 
اين زوج ادامه داشت تا اينكه 2سال بعد خداوند 
دختري به آنها هديه كرد كه نامش را نازنين زهرا 
گذاشتند. او اميد تازه آنها براي زندگي بود. تولد 
نازنين زهرا رنگ و بوي تازه اي به زندگي شــان 
داده بود. آنها بيش از گذشــته مراقب بودند كه 
حادثه اي براي فرزند عزيزشان اتفاق نيفتد. پدر 
و مادر نازنين زهرا از راه افتادن فرزندشــان ذوق 
مي كردند و خوشــحال بودند كه فرزند سالمي 
دارند. دختــر كوچولو تازه زبان بــاز كرده بود و 
شيرين زباني هايش باعث شده بود آنها خودشان 
را خوشــبخت ترين پدر و مادر دنيا بدانند. گويا 
سرانجام قرار بود زندگي روي خوشش را به اين 
خانواده نشان دهد. همه  چيز خوب بود تا اينكه 
حادثه اي عجيب آنها را در آخرين روزهاي سال 

۹۹غافلگير كرد.
ســعيد بهرام پور، پدر نازنين زهــرا دراين باره 
مي گويد: خانه پدر زنم مهمان بوديم. دخترم كه 
تازه راه افتاده بود با بچه ها بازي مي كرد. او غرق در 
شادي و خنده بود كه به يكباره ديدم روي زمين 
افتاد و بي حركت ماند. اول با خودم گفتم شايد 
دارد بازي مي كند، اما وقتي چند لحظه بعد جلو 

ســارق ســابقه دار كه تا پيش از اين 15بار به اتهام سرقت از سوي پليس 
پايتخت دســتگير شــده و به زندان افتاده بود، براي شــانزدهمين بار 

شد. دستگير 
به گزارش همشــهري، اواخر سال گذشــته پرونده اي در اختيار 

كارآگاهان پايــگاه دوم پليس آگاهي تهران قــرار گرفت كه از 
موبايل قاپي در خيابان ستارخان حكايت داشت. شاكي پرونده 
مي گفت كه روز حادثه در حال عبور از خيابان بوده كه 2جوان 
موتورسوار به او حمله كرده و موبايل گران قيمت وي را سرقت 
و پا به فرار گذاشته اند. از آنجايي كه در نزديكي محل سرقت 
دوربين هاي مداربسته وجود داشت، مأموران به بررسي تصاوير 
دوربين ها پرداختند و تصويري از سارقان به دست آوردند. خيلي 

زود معلوم شد كه يكي از آنها مجرمي سابقه دار است كه پيش از 
اين نيز بارها به اتهام سرقت دستگير و زنداني شده است.

بررسي پرونده اين مرد جوان نشــان مي داد كه او تا كنون 15بار به 
اتهام سرقت موبايل و موتورسيكلت دســتگير شده و به تازگي از 
زندان آزاد شده است. محل تردد اين مرد شناسايي شد و ماموران 
موفق شــدند او را در يك عمليات ضربتي دستگير كنند. به گفته 
ســرهنگ بهزاد اختياري، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران، 
متهم در بازجويي ها به 12فقره موبايل قاپي اعتراف كرد و مدعي 
شد كه همراه همدســتش راهي خيابان ها مي شدند و با شناسايي 
افرادي كه موبايل گران قيمت داشتند و با آن در حال صحبت بودند 

به سمتشان هجوم برده و موبايل آنها را سرقت مي كردند. با دستگيري 
اين مرد، تحقيقات براي بازداشت همدست او ادامه دارد.

 شانزدهمين دستگيري
در پرونده جوان موبايل قاپ
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آرشنهاونديگپ روز 
روزنامه نگار

تغييرچهره2
آدام وينگارد از ساخت ادامه فيلم كالسيك جان وو مي گويد 

آداموينگاردكارگردانمشــهورآمريكاييدرگفتوگويي
با»ددالين«خبرازساختفيلم»تغييرچهره2«باشركت
دوباره»جانتراولتاونيكالسكيج«دادهوشنيدههادرباره
اينكهاينفيلميكنسخهبازسازيشدهازفيلماصليخواهد
بودراتكذيبكردهودربارهساختهاخيرش»گودزيالدربرابر

كونگ«نيزبهنكاتجالبياشارهكردهاست.

قصدداريدنســخهايجديدازفيلم»تغييرچهره«
بسازيد.درابتداتصوربراينبودكهشــماقراراستاينفيلم
رابازسازيكنيد،امااكنونمشخصشدهكه»تغييرچهره2«
دنبالهايازفيلماصليبهكارگرداني»جانوو«خواهدبود،آيادر
فيلم»تغييرچهره2«هم»جانتراولتا«درنقش»شانآرچر«
و»نيكالسكيج«درنقش»كاستورتروي«بازيخواهندكرديا
بازيگرانجديديدراينفيلمجديدايفاينقشخواهندكرد؟

حضور نيكالس كيــج و جان تراولتا در ســاخت دنباله فيلم »تغيير 
چهره« ضروري است چرا كه در اين فيلم قرار است ما به ادامه داستان 
كاستور تروي و  شان آرچر بپردازيم. براي من »تغيير چهره« درباره 
يك روند نيست. تغيير چهره از نظر من دنيايي نيست كه شخصيت ها 
در آن حضور داشته باشند. همانگونه كه در فيلم اصلي »تغيير چهره 
« به داستان دو شخصيت اصلي »شــان آرجر« و »كاستور تروي« 
پرداخته شده بود، »تغيير چهره 2« هم بر محور ادامه داستان اين دو 

شخصيت مي چرخد.
شــنيدهشــدهكهنگارشفيلمنامه»تغييرچهره
2«برعهده»ســيمونبرت«اســتكهپيشتردرســاخت

فيلمهاي»جادوگربلر«و»ميهمان«باشماهمكاريداشته.
ما همچنان در حال نگارش فيلمنامه هستيم و به زودي پيش نويس 
فيلمنامه »تغيير چهره 2« را به »پرامونــت« ارائه خواهيم داد. آنها 
خالصه اي از فيلمنامه را كه ما پيش تر تنظيم كرده بوديم خوانده اند. 
همه در پارامونت موافق موضوع مندرج در خالصه فيلمنامه هستند، 
اما تبديل اين خالصه بــه يك فيلمنامه كامل، چيز ديگري اســت 
كه بايد ديد مديران پارامونت در نهايت چه واكنشــي به آن نشــان 

مي دهند.
بهنظرميرسددرفيلم»گودزيالدربرابركونگ«
همهچيزبهايــندوجانورعظيمالجثــهوهيوالگونهختم

ميشود.
در زمان نگاه به تبليغات فيلم، پوســترها، تريلرهــا و بيلبوردهاي آن، 
چه چيزي را مي بينيد؟ شــما فقط گودزيال و كونگ را مي بينيد. شما 
نامي غير از نام اين دو  نمي بينيد. شــما نام من را هــم نمي بينيد؛ در 
واقع كسي نمي داند كه من اين فيلم را 
كارگرداني كرده ام. همه چيز درباره 
هيوالهاســت و اين مهم ترين چيز 
است. شــايد بعدها عالقه مندان به 
سينما درباره انســان هايي كه در اين 
فيلم نقش آفريني كرده اند نيز سخن 
بگويند. اما در نهايت همه 
آنچه ما مي دانيم اين است 
كه ما براي ديدن گودزيال 
و كونگ به تماشاي اين 

فيلم آمده ايم.

ســاخت برنامه هــاي تركيبــي و 
گفت وگومحور و مسابقات تلويزيوني 
طي 3سال گذشــته در سازمان آنقدر 
زيادشده كه وقتي يك شــبكه تلويزيوني را براي تماشا انتخاب 
مي كنيم حتما يك مســابقه تلويزيوني در كنداكتور آن شــبكه 
ديده مي شود؛ مســابقه هاي تلويزيوني كه عموما جذابيتي براي 
مخاطبانشــان ندارند؛ چراكه نوع خارجي آنها را سال هاي پيش 
و حتي خيلي جديدتر در شبكه هاي غيرفارســي زبان ديده اند. 
خالقيت و نوآوري در اين برنامه ها جايش را به سلبريتي محوري 
و كپي برداري داده است.  به نظر مي رسد خالقيت در برنامه سازي 
ديگر در ميان ســازندگان تلويزيوني ديده نمي شود. اوج اين نوع 
برنامه سازي هم در مناسبت هاي مهمي چون نوروز ديده مي شود 
كه شبكه هاي مختلف سازمان در تالشند كه لحظات مهيجي را 
براي مخاطبان خود داشته باشند؛ لحظات مهيجي كه گاهي رقص 

هم در آن ديده مي شود.

ازرقصتاسماعمجری
چند و چون جايــگاه رقص درميان مردم يــك طرف اما اصوال 
رقص يا همان حركت موزون در ســيما جــزو خطوط قرمزي 
به حســاب مي آيد كه شــايد موجــب توقيف يــك برنامه يا 
ممنوع الكار شــدن يك مجري شــود. به نظر مي رسد سازمان 
در برنامه هــاي نوروزي خود ســعي داشــته يا خــودش را به 
مخاطب و مردم نزديك كند يا اينكه مجريان به خاطر تكراري 

نشــدن برنامه هايشــان و جذابيت و مردمي تر 

شــدن حاضر به انجام اين حركات شــده اند؛ البته در اين ميان 
استعداد مجري هم در رقص بسيار مهم بوده و هست.

نبودخالقيت؛حلقهگمشدهبرنامهسازان
شايد در ســال هاي خيلي دور يكي از نقدهاي مهم به مديران 
شبكه هاي تلويزيوني و ســازندگان برنامه ها شتابزدگي بود، اما 
در اين سال ها عدم ريســك پذيري و نبود خالقيت مي تواند نقد 
مهم تلقي شــود؛ تالش هاي بيهوده با هزينــه بودجه هايي كه 
بخشي از آن به واسطه تبليغ كاال و پلتفرم ها و... تامين مي شود؛ 
هزينه هايي كه گرفته مي شــود و به دنبالش خواسته هايي كه از 
ســوي حاميان مالي به برنامه ها تحميل مي شود. براي گزارش 
سراغ برخي از مجريان پيشكسوت و قديمي تلويزيون رفتيم، اما 
تمايلي به صحبت و پاسخ به سؤاالت نداشتند و برخي نيز عنوان 
مي كردند كه سال هاســت ترجيح مي دهند به جاي تماشــاي 
برنامه ها، بنويسند و مشــغول كارهاي ديگر شوند. در اين ميان 

خود برنامه سازان نيز تمايلي به صحبت نداشتند.

محدوديتيكهبرنامهسازدارد
يكي از برنامه سازان سازمان كه عالقه اي هم به درج نامش ندارد، 
نبود خالقيت را عامل اصلي ساخت برنامه هاي تكراري نمي داند. 
وي معتقد است كه محدوديت ها در ارائه طرح و برنامه و ساليق 
شخصي مديران در روند توليد برنامه هاي تركيبي باعث شده كه 
ســازندگان به آنچه مديران مي گويند اكتفا كنند. وي همچنين 
توضيح مي دهد: »ســليقه مديران گويا در شــبكه هاي مختلف 
متفاوت است و همين باعث شده كه سازندگان برنامه هاي تركيبي 
نتوانند با دست باز و خيال آسوده طرح هاي خود را عملي كنند 
و بسياري از برنامه سازان ترجيح مي دهند كار كنند تا اينكه هر 

روز براي دادن توضيحات در دفتر مديران حضور داشته باشند.«

مخاطبگريزي
هر چند در ميان انبوه برنامه هاي ساخته شــده در نوروز برخي 
از مســابقات يا برنامه هاي ويژه مورد پسند بودند، اما اين پسند 
و استقبال آنقدر نيســت كه بتوان آن را بهترين برنامه  نوروزي 
ناميد. عالوه بر برنامه هاي ويژه تحويل سال نو، در 13 روز تعطيل 
سيماي ملي توليد مسابقات و برنامه هاي زنده را در جدول پخش 
خود قرار داده بود؛ برنامه هايي كه تالش زيادي در مفرح كردن 
اوقات تعطيلي مخاطبانش داشــت و عالقه مند به ايجاد فضاي 
شاد بود. اما نتيجه تمام تالش ها در نهايت به لبخندهاي تصنعي 
ختم مي شــد كه عالوه بر جذب مخاطــب، مخاطب گريزي را 

به دنبال داشت.

آياجنجالدرشــبكههاياجتماعيسياســتتازهمديرانصداوسيماست؟
سالهايپيشاينموقعسالودرپايانتعطيالت،مركزپژوهشهايصداوسيما
بااستنادبهآماربرخاســتهازنظرســنجيهايميدانيموفقيتسريالهاي
تلويزيونينوروزرااعالمميكرد.اينآماردرسرنوشتحرفهايتهيهكنندگان
وعواملتوليديسريالهانقشمهميداشــت،اماچندسالياستكهميزان
موفقيتومحبوبيتسريالهانزدمديرانموجهايياستكهبرنامههاينمايشي
درشــبكههاياجتماعيراهمياندازند.وقتييكيازمجرياناعترافكردكه
تهيهكنندهازاوخواستهتارويآنتنچيزيبگويدكهدرشبكههاياجتماعي
بحثبرانگيزشود،خيليهاحرفشراجدينگرفتند،اماامروزروشناستكه

سازمانصداوســيماقصدداردبابرنامههايخودنهمخاطبانمقابلتلويزيون
بلكهكاربرانشبكههاياجتماعيرامتوجهخودكند.پربينندهشدنقسمتي
ازسريالپايتختكهدرآنازيككارشــناسانتقادميشوددراينستاگرام،
استقبالصفحاتشبكههاياجتماعيزنمحورازبخشيازيكسريالشبكه
سالمتكهدرآنبهدورانقاعدگيزنانتوجهشدهوشوخيكاربرانباحركات
موزونبهمنهاشميدرشبكه5باترانهمحســنچاووشيونقدتحليلوحيد
رهبانيدرنقشيكمأمورامنيتيدربارهFATFدرسريالگاندو2نشانههايي
هستندبرايمديرانسازمانازموفقيتبرنامههاينوروز1400.اينكهرسانهايبه
بزرگيتلويزيوندرميانصفحاتشخصيرسانهایديگرتأثيرخودشرامعني

ميكند،نيازمندتفسيريديگراست.اماسياستگوياهميناست:جنجالبه
جايجذابيت،موجبهجايمخاطب.

ســريال هاي نوروزي امســال تلويزيون، به چند دليل، 
نسبت به ساليان قبل اهميت بيشــتري داشتند؛ اول از 
همه اينكه چه امسال را شــروع قرن جديد بدانيم و چه 
ندانيم، 1400چنان عدد ُرندي است كه احتماال همه اتفاقات ريز و درشت آن به 
خوبي در اذهان حك مي شود؛ ازجمله كيفيت سريال هايي كه در نوروز اين سال 
از تلويزيون پخش شده اســت و براي متصديان تلويزيون اصال خوشايند نيست 
كه سال 1400يادآور ســريال هاي ضعيف و بي كيفيت باشد. همچنين كيفيت 
سريال هاي نوروزي تلويزيون در سال 1400مي تواند نشــانگر آن باشد كه اين 
رسانه در ميان رسانه هاي رسمي و غيررسمي و مخالف و موافق ريز و درشت از چه 
جايگاهي در ميان مردم برخوردار است. از طرف ديگر، با توجه به انتخاباِت در پيش 
روي رياست جمهوري، مسئوالن صداوسيما هر برنامه اي را كه تا روز انتخابات از 
تلويزيون پخش مي شود با انگيزه و هدف خاصي روي آنتن مي برند و در اين ميان 
سريال هاي نوروزي نيز مستثني نيستند. به همه اينها بايد كرونا را هم اضافه كنيم 
كه تلويزيون مدعي است، با برنامه هايش در سرگرم كردن مردم و پركردن اوقات 
بينندگانش، در مديريت اين بيماري نقش آفريني كرده است. اين گزارش به اين 
موضوع مي پردازد كه آيا ســريال هاي نوروزي تلويزيون آنقدر جاذبه داشتند كه 

تلويزيون را به اهدافش برساند.

بینمكهاوبانمكها
سريال، برخالف فيلم كه معموال كمي بيشتر يا كمتر از 2ساعت وقت مي گيرد، مدت 
زمان زيادي از وقت مخاطبانش را به  خود اختصاص مي دهد و حتي ممكن است 
توليد و پخش يك  سريال چندين سال ادامه پيدا كند. در اين وضعيت مهم ترين 
عنصر از نظر داستاني براي ســريالي كه نمي خواهد مخاطبانش را از دست دهد، 
شخصيت هاي همدلي برانگيز است كه توجه مخاطب را به دست آورند و بتوانند براي 
مدت طوالني در كانون توجه باقي بمانند، اما خلق شخصيت هاي دوست داشتني 
كه بيننده به سرنوشت شان عالقه مند شود كار راحتي نيست؛ خصوصا در تلويزيون 
كه بعضي چيزها را نمي شود مطرح كرد و به همين دليل شخصيت ها و داستان هاي 
بسياري از سريال ها غيرواقعي مي شوند و سخت جايي در دل بيننده پيدا مي كنند، 
اما سريالي مثل »پايتخت«، از بابت خلق شخصيت هاي جذاب كه با مردم ارتباط 
برقرار كنند، توانست در دهه 1390موفق باشد. ساخت 6فصل از اين سريال در 
طول يك دهه نشان مي دهد كه خانواده »معمولي« و اقوام و آشنايان شان، با وجود 
اينكه به خطه شمال ايران تعلق دارند، اما ماجراهاي تقالها و دست وپا زدن هاي شان 
تقريبا در همه ايران مشتري پيدا كرده است، اما فصل ششم اين سريال كه به دليل 
شيوع كرونا ناتمام مانده بود، با پخش 2 قسمت آخر آن در آستانه نوروز 1400، به 
اين گمانه دامن زد كه شايد ديگر وقت آن رسيده پايتخت به آخر برسد و بيش از 
اين ادامه پيدا نكند. عمده ترين انتقادي كه به 2 قسمت آخر پايتخت 6 وارد شد، 

بي ربط بودن خط داستاني به قسمت هاي گذشته اين فصل و در كل بي نمك بودن 
آن بود، اما گويا اين شكست شبكه يك، با اقبالي كه به فصل سوم سريال »نون خ« 
نشان داده شد جبران شد. انتخاب اول كساني كه در نوروز پاي تلويزيون نشستند 
»نون خ 3« بود. شخصيت هايي كه با لهجه كردي صحبت مي كنند و گاه با ساده دلي 
و گاه با زرنگي مسبب اتفاقاتي مي شوند كه معموال تاوانش را بايد شخصيت اصلي 
اين سريال يعني »نورالدين خانزاده« )با بازي سعيد آقاخاني( بدهد. البته خط كلي 
داستان در فصل سوم اين سريال همچنان چندان قوي نيست و بار همه جذابيت آن 

روي دوش شوخي ها و شيرين كاري شخصيت ها گذاشته شده است.

جاسوسبازيايرانی
فصل دوم »گاندو« كه در آخرين لحظات، سريال نوروزي شبكه سه شد، بيش 
از اينكه شخصيت ها، داستان و اجراي جذابي داشــته باشد، موضع گيري ها و 
متلك هاي سياسي اش خبرساز شد. نه مأموران امنيتي كاركشته و نه جاسوسان 
خطرناك اين سريال متقاعدكننده نيستند و با قراردادها و قواعد ژانر تريلر فاصله 
زيادي دارند، اما از آنجا كه اين سريال بازتاب دهنده عقايد جناح سياسي اي است 
كه با مذاكرات برجام و دولت زاويه دارد، معموال واكنش هايي در ميان سياسيون 
ايجاد مي كند. قسمت سيزدهم اين سريال قسمت پاياني اين فصل نبود و گويا 
قرار است ادامه آن پس از انتخابات رياست جمهوري به روي آنتن برود. مشخص 
نيست آيا اين خواست دولت است كه ادامه سريال به زمان ديگري موكول شود يا 
شگردي تبليغاتي است براي تشنه نگه داشتن مخاطب و پنهان كردن اين واقعيت 
كه ساير قسمت هاي اين سريال به لحاظ فني هنوز آماده روي آنتن رفتن نشده 
است. حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور، در توييتي نوشته: »صريح باشيد 
و بازي نكنيد، بگوييد چه كسي، از كجا و چه زماني، درباره سانسور يا ممانعت از 
پخش كدام بخش از كدام سريال بر چه قسمتي از صداوسيما فشار آورده است. 
آيا اساسا صداوسيما نقشي در توليد يا پخش اين سريال داشته است؟« مهارت 
گاندو، بيش از ايجاد ســرگرمي با جاسوســان بين المللي، به نمايش درآوردن 
رقابت ها و جبهه بندي هاي داخلي است و جذابيتش نه از شخصيت هاي سريال 

كه از طرفداران و مخالفان آن نشأت مي گيرد.

برنامه هاي صدا و سيما در نوروز 1400بيشتر با هدف موج سازي  در شبكه هاي اجتماعي ساخته شده بودند 

جنجال به جاي جذابيت

دوئل»نونخ«با»گاندو«باسس»پايتخت«
سريال هاي نوروزي 1400چقدر در جذب مخاطب موفق بودند؟

تكرار،حرفاولراميزند
برنامه هاي ويژه نوروزي و مسابقات پخش شده در نوروز

درگذشت فيلمبردار نياز
حسينملكي،مديرفيلمبردار،عكاسوبازيگرسينمايايرانديروزدر80سالگيدرگذشت.بهگزارشهمشهري،روزگذشتهدختر
اينهنرمندقديميسينمايايرانخبردرگذشتملكيراپسازيكدورهبيماريتأييدكرد.ملكيكاردرسينمارادرسال1345
بابازيدريكنقشفرعيفيلممردنامرئيساختهاسماعيلكوشانآغازكرد،اماحضورجدياشدرسال1350باعكاسيفيلم
نقرهداغساختهايرجقادريرقمخورد.اوتاسال1370دربيشاز35پروژهسينماييبهعنوانعكاسحضورداشت.بازيدر
نقشهايفرعيكهعكاسآنهابود،يكيازويژگيهايكارملكيدرسينمايايرانبود.اودربيشاز40فيلمدرنقشهايفرعي
حاضرشدكهدربسياريازآنهاعكاسفيلمهمبود.تاراج)1363(وگروهبان)1369(ازمعروفترينفيلمهايياستكهحسين
ملكيدرآنهاهمعكاسبودوهمبازيگريكيازنقشهايفرعي.درسال1369كامبوزياپرتويازحسينملكيبهعنوانمدير
فيلمبرداريبرايپروژهبازيبزرگاندعوتكرد.فيلمبرداريفيلمنيازساختهعليرضاداوودنژاد،باعثتثبيتكارملكي
بهعنوانفيلمبردارشد.»شيفته«ساختهمحمدعليسجاديو»ساالدفصل«ساختهفريدونجيرانيازفيلمهايمعروف

كارنامهحسينملكيبهعنوانفيلمبرداراست.
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كيوسك

 مســكو با صادرات و توليد مشــترك 
واكســن اســپوتنيك، نفوذ خود را در گزارش

سراسر دنيا افزايش داده و حاال اميدوار 
است راهش را به قلب اتحاديه اروپا باز كند.

مســكو پيش تر با هديه و صــادر كردن واكســن به 
كشــورهاي مختلف در قاره هاي مختلف، نفوذ خود را 
به طرز چشمگيري افزايش داده اســت، اما اگر بتواند 
اتحاديه اروپا را هم به ليست صادرات واكسن خود اضافه 

كند،  دستاوردي بزرگ كسب خواهد كرد.
واكسن اسپوتنيك، چنان موفقيت عظيمي براي مسكو 
به شمار مي رود كه به سختي مي توان نظيري براي آن 
در دهه هاي اخير پيدا كرد. كشــورهاي بسيار زيادي 
براي خريد اين واكسن صف بســته اند و از آرژانتين تا 
كره جنوبي، دولت هاي بســيار زيادي چشم به مسكو 
دوخته اند تا در اوج همه گيري كرونا، استراتژيك ترين 

كاالي موجود دنيا را بخرند.
مســكو، عالوه بر صادرات، برنامه هاي بلندپروازانه اي 
براي توليد مشترك اين محصول حياتي با ديگر كشورها 
دارد و همين حاال توليد آن در هند و كره جنوبي شروع 

شده است.

نفوذ در قلب دشمن 
هيچ كــدام از اين موفقيت هــا اما به انــدازه صادرات 
اسپوتنيك به اتحاديه اروپا معنادار نخواهد بود. رابطه 
مسكو و اتحاديه اروپا در ســال هاي اخير عموما حول 
محور تقابل نظامي و تحريم و دشمني چرخيده و حاال 
به يك باره، مســكو اين فرصت را پيدا كرده تا به خانه 

دشمن خود نفوذ كند.

به گزارش سي ان ان ، ايده صادرات واكسن اسپتوتنيك 
به اتحاديه اروپا در مالقات مجــازي والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه با رهبران فرانسه و آلمان مطرح 
شده اســت. پوتين پيشنهاد كرده اســت كه اتحاديه 
اروپا اين واكســن را تأييد كند و توليد مشترك آن در 

كشورهاي عضو شروع شود.
اين پيشنهاد، با واكنش هاي متفاوتي در اتحاديه اروپا 
مواجه شده است، اما شرايط واكسيناسيون در اتحاديه 
چنان سخت و پيچيده است كه بسياري از اعضا، به دنبال 
راهي براي خروج از بحران هستند و اين راه،  آنها را به 

مسكو مي رساند.
اين واكســن، هنوز مورد تأييد اتحاديه قرار نگرفته و 
آژانس دارويي اروپا )اي ام اي( در حال بررسي آن است.

با اين حال، بدون در نظر گرفتــن نظر نهايي اي ام اي، 
برخي رهبران اروپا، با بدبيني به پيشنهاد پوتين نگاه 
مي كننــد و آن را فرصتي براي ايجاد تفرقــه در اروپا 
مي دانند. برخي از ديپلمات هاي كشورهاي مستقل جدا 
شده از شوروي سابق حتي معتقدند كه صادرات واكسن 
اســپوتنيك به اتحاديه اروپا زمينه ســاز فعاليت هاي 

مخرب بعدي خواهد بود.
رهبران ديگر كشورها البته چنين بدبينانه به مالقات 
پوتين با آنگال مركل، صدراعظم آلمان و امانوئل مكرون، 
رئيس جمهور فرانسه نگاه نمي كنند. در واقع بعضي از 
آنها پيش تر مستقيما با مسكو براي خريد و حتي توليد 
مشترك واكسن وارد بحث شده اند. اين در حالي است 
كه اي ام اي هنوز اين واكسن را تأييد نكرده و عالوه بر 
آن، كميسيون اروپا هم كه از سوي اعضا مسئول خريد 
واكسن است اصاًل اين واكسن را مدنظر قرار نداده است.
مجارستان و اســلواكي روي هم 4ميليون دوز واكسن 
ســفارش داده اند و برخي كشــورهاي ديگر، ازجمله 
اتريش اميدوارند به زودي خريد خود را ثبت كنند. ايتاليا 

و برخي از كشورها هم در حال مذاكره با مسكو هستند 
تا توليد مشــترك اين واكســن را در خاك خودشان 

شروع كنند.
يك دليل مذاكره مستقيم كشورهاي عضو اتحاديه با 
مسكو براي خريد واكسن، مديريت فاجعه بار كميسيون 
اروپا در تامين واكســن براي كشــورهاي عضو است. 
كميسيون اروپا به شدت از برنامه عقب است و از سوي 
برخي كشورها ازجمله اتريش متهم است كه رويكردي 
تبعيض آميز در پيش گرفته و به همه كشورهاي عضو 
به يك اندازه توجه نشان نمي دهد. سباستين كورتس، 
صدراعظــم اتريش كه يكــي از مخالفان سرســخت 
كميسيون اروپا در مســئله تامين واكسن است، هفته 
گذشته با سفير روسيه در وين مالقات كرده و گفته كه 
اميدوار است به زودي خريد واكسن از مسكو نهايي شود. 
در مقابل اين رويكرد، نگاه بدبينانه برخي رهبران ديگر 
وجود دارد؛ اينگريدا ســيمونيته، نخست وزير ليتواني 
براي نمونه گفته اســت: »پوتين مي خواهد از واكسن 
همچون يك ســالح اســتفاده كند تا تفرقه بيندازد و 

حكومت كند.«
اما اين ديدگاه در اقليت قرار دارد. همين كه مكرون و 
مركل با پوتين جلسه مشترك داشته اند باعث نگراني 

رهبران كشورهاي جدا شده از شوروي است.
اگر اين ايده كه هدف روس ها تنها تفرقه انداختن است 
را جدي بگيريم، مي توانيم بگوييم هنوز بحث صادرات 
مطرح نشده، موفق شده؛ چون عمال برخي رهبران را در 

مقابل هم قرار داده است.

فراتر از  اروپا 
مسكو، فراتر از اعضاي اتحاديه اروپا، پيش تر در مناطق 
ديگري از اروپا هم بروكسل را به چالش كشيده است. 
در بالكان غربي، جايي كه كشــورهايي مانند مقدونيه 

شمالي، صربستان، مونته نگرو، بوسني و هرزگوين اميد 
زيادي به دريافت واكســن از اتحاديه اروپا داشتند، در 
نهايت اين مســكو بود كه به داد دولت هاي بحران زده 
رسيد. اتحاديه اروپا به اين كشورها كه در صف پيوستن 
به اتحاديه هســتند وعده دريافت واكســن داده بود، 
اما خودش چنان غرق در بحران اســت كه عمال آنها 
را فرامــوش كرده. روســيه هم از خــأ به وجود آمده 
نهايت استفاده را برد و با اهدا و صادرات واكسن به اين 

كشورها، به حياط خلوت اتحاديه نفوذ كرد.
اين رويكرد، بخشــي از سياســت كلي تر روسيه براي 
افزايش نفوذ جهاني خود اســت. مسكو عالوه بر هديه 
دادن و صادر كردن واكسن، برنامه هاي بلندپروازانه اي 
را براي توليد مشترك اسپوتنيك در سراسر دنيا دارد 
و قطعاً در پايان اين پروژه، قدرت نرم بســيار بيشتري 
در سراسر دنيا خواهد داشت. كريل ديمتريف، رئيس 
صندوق سرمايه گذاري مستقيم روســيه -نهاد ناظر 
بر صادرات جهاني واكسن اسپوتنيك- گفته است كه 
روسيه با 20توليد كننده در 10كشور دنيا براي توليد 

مشترك به توافق رسيده است.
توليد اســپوتنيك در هند ظرفيت توليد اين واكسن 
را 3 برابر خواهد كــرد و كره جنوبي چنان در توليد آن 
پيشرفت داشــته كه حتي محصول خود را، به روسيه 
صــادر مي كند. ديمترف گفته اســت كــه توليد اين 
محصول در اين دو كشــور، در همين مــاه به ظرفيت 

حداكثري خود خواهد رسيد.
واكسن اسپوتنيك، كه كارايي آن توسط نهادهاي علمی 
تأييد شده اســت، در دل بحراني كه دنيا را به چالش 
كشيده، به  وسيله اي براي افزايش قدرت و نفود جهاني 
مسكو تبديل شده و كرملين هم با علم به اين مسئله، 
به خوبي از ســالحي كه به جاي مرگ، زندگي در پي 

دارد بهره مي برد.

 روسيه اميدوار است تا با صادرات واكسن كرونا 
 به اتحاديه اروپا، دامنه نفوذ خود را به خانه 

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[دشمن قديمي اش گسترش دهد

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

اميد به بهبود اقتصاد در آمريكا

سرنوشت نامعلوم انتخابات اسرائيل 

تحول در مذاكرات براي احياي  برجام

طالبان و صلح افغانستان

افزايش استخدام نيروي كار در آمريكا طي  
ماه گذشــته ميالدي، از ســوي رسانه هاي 
اين كشور به عنوان نخســتين نشانه عبور 
اقتصاد آمريكا از بحران كرونا تلقي شــده 
است. به نوشته وال استريت ژورنال، 916هزار 
نيروي كار طي ماه مارس به استخدام شركت ها 
و كارخانه ها در آمده اند و همين نرخ بيكاري 

در آمريكا را به 6درصد رسانده است. 

جروزالم پست چاپ تل آويو نوشته كه سرنوشت 
انتخابات و بنيامين نتانياهو در دست دو حزبي 
قرار گرفته كه كمترين رأي را به دست آورده اند. 
حزب ليكود به رهبري بنياميــن نتانياهو در 
انتخابات پارلماني كه 2هفته قبل برگزار شد، 
بيشترين آرا را به دســت آورد، اما نتوانست 
اكثريت مطلق را براي تشكيل دولت از آن خود 
كند. ليكود اكنون بايد با حزب راستگراي افراطي 
يامينا به رهبري نفتالي بنت يا با فهرست متحد 
عربي به رهبري منصور عباس كه مسلمان است 

ائتالف كند.

روزنامه العربي الجديد گزارش نخست خود 
را به تحوالت اخير در پرونده هسته اي ايران 
و توافق برجام اختصاص داده است. به نوشته 
اين روزنامه، موافقت ايــران و آمريكا براي 
شركت در نشست وين، نقطه عطفي مهم در 
مسير بازگشــت آمريكا به توافق هسته اي و 
لغو احتمالي تحريم هاي اقتصادي عليه ايران 
است. اين روزنامه همچنين پيش بيني كرده 
كه نشســت وين، مقدمه ميانجيگري هاي 

جديدي بين تهران و واشنگتن باشد.

نگاه

رويداد

چرا چين و ايران به يكديگر احتياج دارند؟

 از ايــن منظر، ايران بايد اهــداف جديدي را 
در روابط خارجي خود جســت وجو كند. در 
نتيجه، »قدرت هاي شرقي« ازجمله چين به تدريج به مسير جديد 
ديپلماسي ايران وارد شده اند. در سال2005، ايران استراتژي »نگاه 
به شرق« را مطرح كرد. در همين ســال ها بود كه توجه تهران به 
تقويت ديپلماسي با چين به تدريج افزايش يافت. بعدها در مواجهه 
با سياست »فشار حداكثري« دولت دونالد ترامپ در آمريكا، ايران 

بار ديگر بر ضرورت نگاه به شرق تأكيد كرد.
به نظر مي رسد هم اكنون سياست نگاه به شــرق در ايران از يك 
سياســت موقت با هدف پاســخ به تحريم هاي آمريــكا به يك 
اســتراتژي جديد بلندمدت در روابط خارجي ايران تبديل شده 
اســت. برقراري روابط دوجانبه بهتر با چين كــه از قابليت هاي 
سرمايه گذاري در خارج و اســتقالل ديپلماتيك قوي برخوردار 
است، براي توسعه ايران مفيد خواهد بود. به اين ترتيب مي توان 
گفت چين و ايران به خاطر منافع ملي متقابل به يكديگر نزديك 
شــده اند. فراموش نكنيم كه 2كشــور در مورد همكاري جامع 
25ساله در جريان سفر شي جين پينگ، رئيس جمهور چين به 
ايران در ژانويه2016 به توافق رسيدند و سند همكاري مربوطه در 
نهايت در مارس2021 به امضا رسيد. اين ديدگاه وجود دارد كه 
چين به دليل نياز به مقابله با آمريكا برنامه جامع همكاري 25ساله 
با ايران را امضا كرده اســت. اما اين ديدگاه اشتباه است؛ چراكه 
در ژانويه2016 بود كه چين تصميــم گرفت با ايران وارد چنين 

سازوكار همكاري شود.
هدف اصلي چين از امضاي چنين توافقنامه اي با ايران، پرداختن 
به ضرورت هاي توسعه مسالمت آميز خود است. نيازهاي متقابل 
2كشور براساس منافع ملي آنهاست كه اساس اين توافق را شكل 
داده اســت. آمريكا و ديگر قدرت هاي غربي از يك سو و اسرائيل و 
ديگر بازيگران خاورميانه از سوي ديگر، رويكرد خصمانه اي را در 
قبال توافق 25ساله ايران و چين در پيش گرفته اند. بديهي است 
كه آنها نمي خواهند ببينند چين و ايران يك برنامه همكاري جامع 
بلندمدت امضا كرده اند؛ چراكه سياست تثبيت شده اين كشورها 

در هر دوره اي، مهار چين و ايران است.
با اين همه، معتقدم كه امضاي اين توافقنامه بين 2كشــور چين 
و ايران، تغييري در روند توســعه روابط چين بــا آمريكا و ديگر 
كشــورهاي خاورميانه ايجاد نخواهد كرد. مهم نيست كه روابط 
چين و ايران چگونه توســعه پيدا مي كند؛ مســئله اين است كه 
تغيير سياست سختگيرانه آمريكا در قبال چين امكان پذير نيست. 
اگرچه دشمنان ايران در خاورميانه به دليل توافق 25ساله چين و 
ايران ممكن است موقتا از پكن ناراضي باشند، اما در درازمدت، اين 
طرح همكاري به احتمال زياد تحوالت جديدي را در ديپلماسي 
چين در خاورميانه ايجاد مي كند. محتــواي اصلي همكاري بين 
چين و كشورهاي خاورميانه، توسعه مشترك اقتصادهاي هر دو 
طرف است. عالوه بر اين، چين خواستار صلح در خاورميانه است. 
آيا كشورهاي خاورميانه پس از يك دوره آشفتگي طوالني، مفهوم 
»صلح و توســعه« چين را رد مي كنند؟ معتقدم كه كشــورهاي 
خاورميانه به طور فزاينده اي به ارزش ديپلماسي چين در خاورميانه 

پي خواهند برد.
امضاي سند همكاري جامع 25ساله با چين احتماال دستاوردهاي 
ديپلماتيك ديگري نيــز براي ايران خواهد داشــت. هم اكنون، 
صداهاي زيادي در آمريكا شــنيده مي شــود كه معتقدند ادامه 
سياســت فشــار حداكثري دولت ترامپ به ايران در دولت جو 
بايدن، باعث شده تا ايران به سمت رابطه با چين سوق پيدا كند. 
با توجه به رقابت بين قدرت هــاي بزرگ، دولت بايدن به احتمال 
زياد سياست خود را در قبال ايران تسهيل خواهد كرد. عالوه بر 
اين، با توسعه همكاري هاي همه جانبه با چين، قدرت ايران به طور 
طبيعي به تدريج افزايش خواهد يافت كه براي توسعه ديپلماسي 
متنوع ايران مناسب اســت. در آينده كشورهاي خاورميانه بيش 
از گسترش تنش، بايد به پيشرفت و توسعه توجه داشته باشند؛ 
بنابراين در آينده در خاورميانه، كشورهايي كه بتوانند به توسعه 
سريع تر و بهتري دست يابند مي توانند به راحتي به الگويي براي 

كشورهاي ديگر در اين منطقه تبديل شوند.
اگرچه برنامه همكاري جامع 25ســاله ايران و چين در بلندمدت 
براي توسعه 2كشور مفيد است، اما آنچه چين و ايران بايد توجه 
ويژه اي به آن داشته باشند، اين است كه اين برنامه اتفاقي جديد 
براي ديپلماسي 2كشور است. هنگام مواجهه با امور جديد، ممكن 
است بعضي از افراد نياز به سازگاري با اين فرايند را داشته باشند؛ 
بنابراين طبيعي است كه در اين مورد در 2كشور صداهاي مختلفي 

وجود داشته باشد.

ادامه سركوب خونين معترضان در ميانمار

ادامه سركوب معترضان به دولت كودتا در ميانمار، به كشته شدن 
بيش از 550 نفر از مردم اين كشور در درگيري با نيروهاي امنيتي 
منجر شده اســت.  به گزارش خبرگزاري فرانسه، دولت نظاميان 
كه 2 ماه قبل با كودتا عليه آنگ  سان ســوچی قدرت را به دست 
گرفت، با محدودتر كردن دسترسی به اينترنت در سراسر ميانمار، 
به سركوب و بازداشت معترضان اقدام كرده است. گفته مي شود 
دســت كم 46 نفر از قربانيان كودك بوده اند.  همزمان، حمالت 
هوايی ارتش اين كشور به برخی مناطق محل سكونت اقليت ها، 
آوارگی هزاران نفر را به دنبال داشته است. تظاهرات مخالفان دولت 
كودتا در ميانمار در روزهای نخست در قالب تجمعات مسالمت آميز 
در شهرهای بزرگ برگزار می شد، اما اكنون به دليل سركوب شديد، 
به درگيري هاي چريكي تبديل شده اســت.  همزمان با سركوب 
مخالفان كودتا در ميانمار، گروه هاي شورشــي جدايي طلب در 

شمال و شرق اين كشور نيز بار ديگر فعال شده اند. 

بحران انســداد كانال سوئز طي هفته هاي 
گذشــته، بار ديگر مســئله كريدورهاي 
جايگزين براي تجارت بين المللي را مورد 
توجه رســانه ها قرار داد؛ كريدورهايي كه 
ضمن كاهش هزينه ها، مخاطرات كمتري 
را هم پيــش  روي حمل ونقل دريايي كاال 

قرار دهند.
در اين ميان، روسيه، ايران و هند مهم ترين 
فرصت ها را براي رقابت با كانال ســوئز در 
اختيار دارند؛ كانالي كه هم اكنون به تنهايي 
12درصــد از تجارت جهاني را پوشــش 
مي دهد. ويژگي هر يــك از اين كريدورها 
چيســت و چه فرصت هايي بــراي رقابت 
با كانال سوئز طي ســال هاي آينده پيش 

روي آنهاست؟

كريدور قطب شمال
يكي از مهم ترين مسيرهاي تجاري مطرح 
براي رقابت با كانال سوئز، كريدور درياي 
شمال روسيه، موســوم به كريدور قطب 
شمال اســت. اين كريدور بنادر روسيه را 
به بسياري از كشورهاي جنوب شرق آسيا 
متصل مي كند. در عين حال پروژه بزرگ 
خط لوله گاز روســيه به اروپا نيز از همين 
كريدور دريايي عبــور مي كند. مهم ترين 
ويژگي هاي اين مســير »امنيت، كوتاهي 
مســير و در نتيجه كاهــش هزينه هاي 
تجاري« عنوان شــده اســت. بايد توجه 
داشــت كه اين ويژگي ها در سايه افزايش 

مصرف گاز در اروپا و آســيا طي سال هاي 
آينده بسيار با اهميت خواهد بود.

دولــت روســيه طــي ســال هاي اخير 
ســرمايه گذاري هاي چشــمگيري براي 
توســعه زيرســاخت هاي تجــاري در 
اين كريــدور انجام داده اســت. به ادعاي 
خبرگزاري اسپوتنيك، هم اكنون ميانگين 
زمان الزم براي دسترسي به بنادر آسيايي 
از طريق كريدور قطب شمال 15روز كمتر 
از كانال ســوئز اســت. افزايش دماي كره 
زمين و نابودي بســياري از موانع يخي در 
اين منطقه باعث شده روسيه به طور جدي 
روي كريدور قطب شــمال براي صادرات 
نفــت و گاز به اروپا و آســيا طي دهه هاي 
آينده حساب كند. يوري تروتينوف، معاون 
نخست وزير روسيه در اين باره مي گويد: »ابر 
پروژه كريدور قطب شمال، نقطه آغازي بر 
تغيير مسيرهاي تجارت بين المللي است. 
جهان پس از حادثه انســداد كانال سوئز 
بار ديگــر به اهميت تعييــن كريدورهاي 
جايگزين پي برد و بدون شــك مهم ترين 

گزينه، درياي شمال روسيه است.« 
اگرچه كريدور قطب شــمال يك گزينه 
حقيقــي براي رقابــت با كانال ســوئز به 
شــمار مي رود، اما در عين حال مقامات و 
رسانه هاي روســيه درباره ميزان آمادگي 
آن بزرگ نمايــي مي كنند. پايگاه خبري-

تحليلــي بلومبــرگ درباره مشــكالت 
اين مســير تجاري مي نويســد: حركت 
كشــتي ها در برخي از نقاط اين كريدور 
بدون همراهي يخ شــكن ها ممكن نيست 
و اين مســئله، هزينه تجارت در خطوط 

عرضي درياي شمال روسيه را باال مي برد. 
دولت روســيه به منظور حل اين مشكل، 
قراردادي درازمدت با شــركت روس  اتم 
براي زدودن موانع يخي در درياي شمال 
منعقد كرده است تا با كاهش هزينه هاي 
تجاري، جذابيت بيشــتري براي خطوط 
كشــتيراني در اين كريدور نمايان شود. 
جالب آنكه هم اكنون، حتي دولت روسيه 
هم در بسياري از موارد، كانال سوئز را براي 
صادرات انرژي به كشورهاي اروپايي ترجيح 
مي دهد؛ تا جايي كه 2ميليون  و500هزار 
بشكه نفت اين كشور در پي انسداد كانال 
سوئز با تأخير به بنادر اروپا رسيد. براساس 
آمار منتشر شده از سوي وزارت بازرگاني 
روســيه، مجموعه صادرات صورت گرفته 
از طريق كريدور قطب شــمال ســاالنه 
30ميليون تن اســت. با اين حال، شكي 
نيست كه چشــم انداز روشني پيش روي 

اين كريدور طي سال هاي آينده قرار دارد.

كريدور شمال-جنوب با محوريت ايران
دومين گزينه پيــش روي تجارت جهاني 
براي عبور از مسيرهاي طوالني و پرريسك، 
كريدور شــمال-جنوب با محوريت ايران 
اســت. خطوط اصلــي اين كريــدور در 
سال1993 توســط اتحاديه اروپا طراحي 
شد و 7سال بعد در نشســتي مشترك از 
ســوي نمايندگان 3كشــور روسيه، هند 
و ايران به امضا رســيد. عالوه بر 3كشــور 
نامبرده كه با تكيه به بنادر خود، نقشــي 
كليــدي در برقــراري اين كريــدور ايفا 
مي كنند، نام كشــورهايي نظيــر عمان، 
تركيه، قزاقستان، ارمنستان، آذربايجان، 
قرقيزستان، تاجيكستان، بالروس، اوكراين، 
بلغارستان و حتي سوريه نيز در اين مسير 
تجارت بين المللي به چشم مي خورد. اين 
كريدور براســاس مجموعه اي از خطوط 
دريايي و راه آهن طراحي شده كه طول آنها 
به بيش از 7هزارو200كيلومتر مي رســد. 
اين مسير تجاري از شهر بمبئي و اقيانوس 
هند آغاز شــده، با عبور از خليج فارس به 
خاك ايران مي رســد و در نهايت به سن 
پترزبورگ و شــهر هلســينكي در فنالند 
)نقطه توزيع كاال در اروپا( منتهي مي شود.

مهم ترين ويژگي كريدور شمال-جنوب، 
هزينه هاي ارزان به شمار مي رود؛ به گونه اي 
كه تجار در انتقال هر 15تــن كاال از اين 
مسير، 2500دالر نســبت به كانال سوئز 
صرفه جويي مي كنند. همچنين با تكميل 
زيرســاخت هاي تجــاري و حمل ونقل، 

مدت زمان انتقال كاال از اين مسير بسيار 
كوتاه تر از كانال سوئز خواهد بود. براساس 
پيش بيني هاي بلومبرگ، با رفع موانع پيش 
روي تكميل كريدور شمال-جنوب، ميزان 
انتقال كاال از اين مســير در همان مراحل 
اوليه به ساالنه 6ميليون تن خواهد رسيد؛ 
رقمي كه مي تواند تا سقف 20ميليون تن 
نيز افزايش يابد. اما از چه رو گفته مي شود 
كه محوريت اين كريــدور جهاني با ايران 
است؟ زيرا تكميل اين مسير تجاري بدون 
تاسيس شبكه اي گسترده از خطوط آهن 
و جاده در داخل ايران ممكن نيست. شبكه 
الجزيره در اين باره مي نويســد: كاالهاي 
صادراتي از بنادر هند پس از ورود به خاك 
ايران در 4مســير توزيع شــده و به سوي 
15همسايه اين كشــور حركت مي كنند. 
بنابراين مي توان گفت ايــران كه در قلب 
كريدور شمال-جنوب قرار دارد از موقعيتي 
كليدي در تجارت اروپا-آســيا برخوردار 
اســت. ايران از سال هاي گذشــته پروژه 
تاســيس و تكميل 10كريــدور داخلي از 
شــمال به جنوب و شــرق به غرب را در 
دستور كار خود قرار داده است؛ پروژه هايي 
كه گفته مي شود بيش از 70درصد آن به 
پايان رسيده است. تكميل بندر چابهار در 
كنار توســعه خطوط داخلي، تحولي مهم 
براي تقويت جايگاه تجاري ايران در سطح 
منطقه و جهان ايجاد خواهد كرد. بحران 
سياســي ميان ايران و آمريكا و مشخصا 
تحريم هاي اقتصادي عليــه ايران، يكي از 
مهم ترين موانع پيش روي كريدور شمال-

جنوب به حساب مي آيد. 

نبرد كريدورها 
ايران و روسيه با تكيه به كريدورهاي جديد حمل ونقل 

مي توانند معادالت تجارت جهاني را تغيير دهند

نيويورك تايمز در ســرمقاله  خود نوشته كه 
بررسي رويكرد سران طالبان طي هفته هاي 
اخير و موضع گيري آنهــا در قبال موضوع 
خروج نيروهاي خارجي از اين كشــور نشان 
مي دهد آنهــا به اين باور رســيده اند كه در 
جنگ افغانستان، پيروز ميدان هستند. همين 
ديدگاه است كه باعث شده وضعيت امنيتي 
افغانستان وخيم تر و بر دامنه حمالت طالبان 

هم افزوده شود. 
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جمله خالصه مي شود؛ فاطمه عباسي داستان قاسم در چند 
آنجا كه مقابــل مســافران هواپيما مي ايســتد و 
ناچــاري اش را نمايان مي كند:»خوب گوشــاتونو 
واكنيد… اين قصه يه مــرد بدبختيه كه مي خواد با 
زنش و بچه اش كــوچ كنه. اونم يه كــوچ اجباري؛ 
درســت مثــل اجدادمــون. مي فهميــن؟ عين 
پدربزرگامون. ولي خوش به حــال اونا… اونا هرجا 
دلشون مي خواست مي تونستن برن، مثل حاال نبود 
كه همه جا يه ديوار كشــيدن. پول مي خوان، ويزا 
مي خوان، هزار تا كوفت و زهرمار مي خوان … و اين 
مرد بدبخت فقط يه سرمايه داره كه اونم جونشه.«  
قاسم مرد روزهاي جنگ است. در اهواز به دنيا آمده، 
بزرگ شده و با چشمان خود خرابي هاي جنگ را در 

شهر ديده. محروميت كشــيده و با خيال رفتن به 
جزيره اي رؤيايي، خانواده اش را در موقعيتي سخت 
قرار داده است. نرگس اما پشــت و پناه قاسم است. 
نقطه قوت و كمال فيلم، آرامش در كنار آشوب: » تو 
از قاسم چي ميدوني؟ فكر كردي قاتله؟ قاچاقچيه؟ 
دزده؟ آدمكشه؟ اونم برا اين مملكت زحمت كشيده. 
تو كه خوزســتاني نيســتي، جنگ كه تموم شده 
برگشتي سر خونه زندگيت. ولي اون موقع تازه اول 
بدبختي ما بود. نه كار بود؛ نه آب بود؛ نه برق بود. تو 
خيال كردي قاســم براي خوشــگذروني و عياشي 
ميخــواد بــره اونــور آب؟ اون وقــت كــه وقت 
خوشــگذرونيش بود تو آبــادان كنار جــاده آب 
مي فروخت؛ حمالي مي كــرد. به خدا ما چيز زيادي 
نخواســتيم. گفتيم بريم تو يه جزيره كه سرمون تو 

الك خودمون باشــه. كار باشــه؛ امنيت باشه، آب 
باشه...«.  خالد حرداني، قاسم »ارتفاع پست« است. 
مردي كه 23آذر سال 79به علت بيكاري و مشكالت 
مالي به سرش مي زند هواپيماي مسافربري اهواز به 
بندرعباس را بربايد و مسافرانش را گروگان بگيرد و 
به كشوري ديگر مهاجرت كند. حاال خالد كه فيلم 
ســينمايي »ارتفاع پســت« به كارگرداني ابراهيم 
حاتمي كيا و نويسندگي اصغر فرهادي براساس قصه 
زندگي او ســاخته شــده بود، پس از سال ها كش و 
قوس بين زندگي و مرگ در زندان و پاي دار اعدام 
بودن، به همراه 3نفر ديگر از همدستانش به پيشنهاد 
ابراهيم حاتمي كيا و با موافقــت رئيس قوه قضاييه 
پس از 20 ســال، عفو و از زندان آزاد شده و به اهواز 

بازگشته است. 

عفو؛ پایان جدید 

روز طبيعت سپري شد و بنابراين فرصت مناسبي 
است تا بدون شعار هاي كليشه اي و مرسوم در دفاع سامان رضايي

از پاكيزه نگاه داشــتن طبيعت به ذكــر نمونه اي 
كوچك از دست هاي آلوده بشر اشاره كنيم تا خود حديث مفصل بخوانيم از اين 
مجمل. با اين مقدمه آغاز كنيم كه انســان به زعم خود در ميان ساير موجودات 
زنده، تنها موجودي است كه قله هاي ارزشمند هوش و ذكاوت را فتح كرده و در 
زمينه دور زدن قواعد زندگي عادي و طبيعي رقيبي ندارد. همين انســان اما از 
منظر زيست محيطي تنها فاتح بلندترين قله زباله سازي و آلوده كردن زمين است؛ 
ركوردي كه هيچ موجود ديگري به گرد پاي او هم نمي رسد. سمبل اين ركورد 
نه چندان قابل افتخار  چندين تن زباله اي اســت كه هر سال كوهنورد ها در قله 
اورست رها مي كنند. فقط در ماه هاي مي  و ژوئن سال 2015ميالدي 3تن زباله 
از قله اورست جمع آوري شد. پس از آن بود كه فعاالن محيط زيستي اورست را 
بلندترين زباله داني دنيا ناميدند. دولت نپال گروهي 14نفري را راهي قله اورست 
كرد تــا در كنار فتــح اين قله كــه در جاي خــود طاقت فرساســت زباله هاي 
كوهنورد هــاي ديگر را جمع آوري كننــد؛ كوهنورد هايي كــه در ميان تمامي 
ورزشكار ها به تالش براي پاكيزه نگاه داشتن طبيعت مشهورند. بنابراين مي توان 
زباله سازي آنها را مشت نمونه خروار دانســت. 14نفر ياد شده در 45روز فضايي 
8هزار مترمربعي را از زباله پاك كردند. البته نه در شرايط عادي كه هر پاكباني 
هم در تالش بــراي تميزكاري به نفس نفــس مي افتد بلكــه در ارتفاع 8هزار و 
849متري از سطح دريا يعني جايي كه اكسيژن زيادي براي تنفس وجود ندارد. 
جالب اينكه در ميان زباله ها جسد 4كوهنورد هم كه سال ها پيش گم شده بودند 
كشف شد. اشاره اي شايد ســمبليك به اين نكته كه به هر حال دست كم بدن ما 
روزي به طبيعت باز خواهد گشت. بنابراين از قله هاي هوش و ذكاوت پايين آمده 

و كمي به محيط زيست بينديشيم و پاسدار آن باشيم.

اورست؛ بلندترين زباله داني دنيا 

  40 سال  
پیش در 

15فروردین
 1360عملیاتی در 

جریان جنگ ایران و 
عراق شكل گرفت كه 

هنوز هم از آن به عنوان 
یكی از خارق العاده ترین 
عملیات های جنگی یاد 

می شود. 

عملیات اچ3 
كه به عملیات فانتوم ها 

هم معروف است، اهمیت 
استراتژیك و تأثیر زیادی بر 

 ادامه جنگ داشت. 
در این عملیات  

 8جنگنده 
اف4 توانستند با گمراه 

كردن دشمن و گذشتن از 
آسمان عراق، بدون آنكه 
خسارت و آسیبی ببینند، 
پایگاه هوایی الولید را در 

غربی ترین نقطه این كشور 
بمباران و منهدم كنند؛ 

كاری كه به  نظر غیرممكن 
می رسید اما جنگنده های 
ایرانی با مهارت موفق به 

انجام آن شدند و 

48هواپیمای 
عراقی كه بیشتر آنها 

بمب افكن های روسی بودند 
را از بین بردند.

 جهنم الولید  
40سال بعد

پليس انگلستان از كشف صفحه اي 
در اينســتاگرام خبر داد كه در آن 
دختــران نوجوان اطالعــات خود 
درباره خودكشــي را به اشــتراك 

مي گذاشتند.
 طي اين رد و بدل اطالعات 4دختر 
اقدام به خودكشــي كــرده بودند 
كه حال همه آنهــا وخيم گزارش 
شده اســت. به گزارش ديلي ميل، 
اينســتاگرام در ســال گذشته به 
الگوريتمي مجهز شــد كه محتواي 
مضر شــامل هر نــوع صدمه زدن 
كاربر هاي اين شبكه  مجازي به خود 

و ديگران را تشخيص مي دهد. 
همين ابــزار بــود كه بــه پليس 
انگلستان كمك كرد تا 4دختري را 
كه به قصد خودكشي از خانه خارج 

شده بودند، پيدا كند.
 اينســتاگرام پيش از پيدا شــدن 
دختري 14ساله به نام مولي راسل 
توســط پليس، محتواي جمله ها و 
پست هاي او را تجزيه و تحليل كرده 
و بر اين اساس احتمال افسردگي، 
اضطراب و لطمه به خود و ديگران را 

توسط آنها مطرح كرده بود. 
روانشــناس ها در اين زمينه توصيه 
مي كننــد والديــن نبايــد منتظر 
غربالگري هاي شبكه هاي اجتماعي 
باشند و پيش از آن بايد نشانه هاي 
افسردگي و اضطراب را در فرزندان 
خود تشخيص دهند و براي درمان 
آن به روانشناس مراجعه كنند. طي 
سال هاي گذشته بيشتر كشور هاي 
جهان با افزايش مشــكالت رواني 
در جامعه روبه رو بودند؛ شيبي كه 
به نظر مي رسد به دنبال شيوع كرونا 

تندتر شد.

افسرده ها 
رديابي شدند

دلم برايت تنگ شده بود تهران
بــود تهــران. براي سيدمحمدحسين هاشمي دلم برايت تنگ شده 
همين در هم بودن ات. براي صداي بوق هايي كه 
گوش ات را كر كرده است. دلم برايت تنگ شده بود 
تهران. براي همين ترافيك ات. براي ماشين هايي 
كه روي خط راه مي روند، نــه بين اش. دلم برايت 
تنگ شــده بود تهران. براي مردمــي كه صبح ها 
ساعت 6بدو بدو مي روند تا روزشان را شروع كنند؛ 
براي مردمي كه به هم مي خورند اما يكي در ميان 
معــذرت مي خواهند. دلم برايت تنگ شــده بود 
تهران. براي روزهاي گرم ات. بــراي روزهايي كه 
توي مترو جا براي نفس كشيدن نداري. دلم برايت 

تنگ شده بود تهران. 
براي روزهايي كه منتظريم شــب بشود تا بچپيم 
توي يكي از كافه هاي مركز شهرت؛ اسپرسويمان 
را بخوريم و بخنديم به روزگاري كه دارد برايمان 
زندگي را رقم مي زند. دلم برايت تنگ شــده بود 
تهران. بــراي صداي راننده تاكســي هاي ميدان 
هفت تيــرت كه فريــاد مي زنند وليعصــر، بلوار. 
دلم برايت تنگ شــده بود تهــران. براي روزهاي 
خاكســتري ات در بام اميرآباد. درست باالي پل. 
چشــم در چشــم بزرگراهي كه مردم اش دارند 
فقط به رفتــن و رفتن فكر مي كننــد. دلم برايت 
تنگ شــده بود تهران. براي روزهايي كه فقط تو 
مي داني چقدر با تو تنهايي قــدم زدم. دلم برايت 
تنگ شده بود تهران. براي مردمي كه عصر به عصر 
براي سوار شدن به اتوبوس، هر كاري مي كنند تا 
منتظر اتوبوس بعدي نباشــند. دلم براي خودت، 
تهران، براي خود خودت، تنگ شــده بود. ما با تو 
زندگي كرديم؛ با تو عاشقي كرديم؛ ما با تو فرياد 
زديم؛ با تو اشك ريختيم؛ با تو خنديديم؛ با تو براي 
فرداهايمان برنامه ريختيم و نتوانســتيم و نااميد 
شديم.  با تو به هدف هايمان رسيديم و در گوشه اي 
از قلبت جشن گرفتيم. تهران! ما با تو همشهري 
شديم. ما همشهري شدنمان را مديون تو هستيم 
و همين باعث مي شود كه دلمان برايت تنگ شده 
باشد. ما دلتنگ همين روزهاي تو بوديم. در تمام 
روزهاي نفس كشيدن ات نفســمان گرفته بود از 
تهراني كه برايمان تهران هميشــه نيست. تهران 
بيا تو به ما قول بده كه امسال، سال خودمان باشد. 
سال زندگي مان. عشق كردنمان. كيف كردنمان. 
بيا به ما و به خودت قول بده كه امسال از زندگي  مان 

لذت ببريم.

از دركه تا پامنار، چند كيلومترروشنفکری در خيابان
  آن بخش از عمر آدم كه در تعطيالت عيد مي گذرد 

مثل نخستين برش كيك تولد است كه دوست داري آزاده بهشتي
زودتر از همه به تو برسد تا مزه مزه اش كني. به همين خاطر است قبل از پرت شدن 
از اسفند پرهياهو به سال جديد براي خودت هزار و يك برنامه درنظر مي گيري، شايد 
هم يكي از اين دفترهاي برنامه ريزي ساالنه بخري و پيش خودت فكركني امسال 
همان سالي است كه قرار است برنامه ها طبق روال پيش برود اما مزه نخستين روز 
تعطيلي كه زير پوســت ات مي رود همه را موكول مي كني بــه بعد از تعطيالت و 
مي خواهي روزها را بدون نظم و ترتيب بين فيلم هاي نديده و كتاب هاي نخوانده و 
هزار و يك برنامه كه انگار سندشان به نام اين تعطيالت خورده، بگذراني. در نوروز 
مي تواني همه كارهاي روزمره را تعطيل كني، همه  چيز را موكول كني به زمان بعد؛ 

از همه عادت هاي معمول دست بكشي و براي چند روز بشوي يك آدم ديگر.
با وجود اين قانون نانوشــته ثابت براي همه ما در اين زمان مشخص- كه با افتخار 
مي گويم شامل من هم مي شود- يك كار را هيچ وقت در عيد نتوانستم از فهرست 
برنامه هاي روز و سالم خط بزنم؛ دويدن. حتي يك جاهايي از تعطيالت سعي كردم 
با اضافه كردن يك چيزهايي به اين برنامه هرروزه آن را مهيج تر هم كنم؛ سال1399 
كه كرونا همه ما را احاطه كرده بود مثال براي دهن كجي به كوويد- 19سر ساعتي 
كه سال تحويل مي شد، شروع كردم به دويدن و مدام با خودم تكرار كردم »ما در اين 
سال سخت دوام مي آوريم«. واقعيت دويدن اين است كه به هيچ چيز فكر نكني اما 

گاهي واگويه هايم زمان دو، قدرتم را براي عبور از سختي چندبرابر مي كند.
امسال هم كه كرونا بود و موج هايش پشت به پشت دنبالمان مي كرد؛ به شكل تازه اي 
از دويدن فكر مي كردم. صبح روز اول فروردين جلوي سردر باغ ملي ايستاده بودم و 
با حركت هاي كششي بدنم را گرم كردم تا نخستين دويدن در سال جديد را با يك 
تجربه تازه شروع كنم. كوچه پس كوچه هايي كه قبل از تعطيالت پر از رفت وآمد 
بودند، ساعت 7صبح صداي قدم ها و هن و هن نفس هاي من و دوستانم را مي شنيد 
كه براي كشف يك منطقه21 كيلومتر دويديم. از سردرباغ ملي به سمت توپخانه، 
پامنار، ناصرخسرو و بازار داالن هايي كه اگر حواســم نبود توي آن گم مي شديم. 
تجربه جالبي بود. سرتاب دادن پيرمردي كه جلوي بقالي اش را آب و جارو مي كرد، 
ترس عبور از كنار معتادهايي كه كنج ديوار بين چرت زدن، متلكي هم بارم كردند و 
بيشتر از هرچيز خانه هاي قديمي، كوچه هاي باريك، آسفالت هاي ور آمده از باران 
و گرماي تابستان و ساختمان هاي قديمي كه البه الي ساخت و سازهاي نو داشت 

فراموش مي شد.
نوروز امسال در خيابان هاي اين شهر دويدم از زندان قصر، خيابان وليعصر، مفتح 
گرفته تا باغ فردوس و اتوبان چمران و سربااليي هاي دركه و كوچه هاي باريك و پيچ 
در پيچ پامنار. اختيار باقي روز در نوروز 1400 با هرچه پيش آيد خوش آيد، بود اما 

هرروز صبح در كوچه پس كوچه هاي يك محله دويديم.
دويدن سال هاست برايم فرم دلپذيري از رهايي است؛ شكل خودساخته من براي 
تاب آوري در مواجهه با هرآنچه كه بي تابم مي كند. وقتي مي دوم سرخوشي با هر گام 
توي رگ هام حركت مي كند. امسال سرخوشانه هاي دو را گره زدم به خيابان هاي 

تهران و از كرده خود دلشادم.

و شهر هنوز نوروز است و احوال ما كاش بهار بماند و آسمان بی دريغ آبی باشد.../ عکس : همشهری- منا عادل اول آخر
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در حالي كــه بحث محدوديت 
پروازهاي ايــران و تركيه داغ 
است اســتيو بل كارتونيست 
گاردين هم با ايــن كارتون به 
فرودگاه هاي  ســهل انگاري 
براي جلوگيري  انگلســتان 
از ورود ويروس كرونا اشــاره 

مي كند.

كارتيه التن؛ يك محله براي همه
كارتيه التن) Le Quartier Latin ( از قديمي ترين و جذاب ترين مناطق شهر پاريس است  شهنام صفاجو   
كه در ساحل چپ رود سن واقع شده و پانتئون، سوربن، كلووني و باغ گياهان، از مهم ترين و 
ديدني ترين مكان هاي آن محسوب مي شود. اين محله چهارگوش در طول تاريخ تمدن، محل تجمع، تضارب آرا و رودررويي 
دانشجويان آزادانديش با نيروهاي حكومتي فرانسه بوده كه ردپاي آن در رمان هاي فرانسوي هم به چشم مي خورد؛ ازجمله در 
فصل پاياني »بينوايان« ويكتور هوگو كه آن صحنه سنگربندي و زدوخورد جبهه طرفدار آزادي و پليس دولتي، در كارتيه التن 
اتفاق مي افتد. پانتئون) Panthéon (يا معبد خدايان نمونه اي خاص از معماري نئوكالسيك در قلب اين محله است؛ اين 
مكان كه حدود 250سال پيش به دستور لويي پانزدهم ساخته شده، در ابتدا كليساي باشكوهي براي بزرگداشت »سن ژنويو« 
قديسه حامي شهر پاريس بود؛ بعد به »معبد ملت« و »معبد افتخار« تبديل شد و هم  اينك آرامگاه مشاهير فرانسوي نظير ژان 
ژاك روسو، ويكتور هوگو، اميل زوال، ماري كوري، آندره مالرو و الكساندر دوماي پدر است كه روي مقبره اش، شعار معروف »سه 
تفنگدار« نوشته شده: »يكي براي همه، همه براي يكي« از كارتيه التن با پاي پياده هم مي توان بازديد كرد؛ محله اي كه الهام بخش هنرمنداني چون پابلو پيكاسو و ارنست 

همينگوي بوده اســت؛ نظير آنچه در فيلم »نيمه شــب در پاريس« وودي آلن هم 
ديده ايد. باغ گياهان) Jardin des Plantes (از ديگر مكان هاي پربازديد محله 
التيني ها است كه در ساحل سن واقع شده و زيستگاه گونه هاي گياهي و جانوري 
مختلفي است. كارتيه التن، جايگاه دانشــگاه  معروف فرانسه نيز هست: سوربن) 
Sorbonne (كــه يــك مجموعه دانشــگاهي بــزرگ در ســطح جهاني، با 
55300دانشجو، 6400استاد و محقق و 3600پرسنل اداري و فني است و تنوع، 
 Musée( خالقيت و نوآوري براي جهاني بهتر را سبب ساز مي شود. موزه كلووني
de Cluny (از ديگر جذابيت هاي كارتيه التن اســت كه ساختمان آن در يك 
كليساي قرن سيزدهمي قرار گرفته و در آن  گستره وسيعي از آثار هنري و اشياي 
مربوط به قرون وســطي به نمايش درآمده است. و ســرانجام باغ لوكزامبورگ 
)Jardin du Luxembourg ( كه يكي از زيباترين پارك هاي پاريس است 
و با طبيعــت زيبا و معمــاري بي نظيــر خود، هميشــه مكاني خــاص براي 

بازديدكنندگان حوالي كارتيه التن بوده است.

بر و برگ

      ياد باد آنكه سر كوي توام منزل بود 
ديده  را روشني از خاك درت حاصل بود

حافظ

با شروع سده جديد خورشيدي برآنيم كه در 

ستون »بر و برگ« به معرفي خرده فرهنگ ها 

و ويژگي  محله هاي معروف شهرهاي جهان 

بپردازيم و از هنر مدرن، نقاشــي، شــعر، 

موسيقي، سينما و تقويم تاريخ به زبان عامه 

بنويسيم. عنوان اين ســتون هم برگرفته از 

ديوان اشعار ناصرخسرو است كه مي فرمايد:

در زير بر و برگ تو گريزد

گمراه ز سرماي جهل و گرما

سرآغاز »بر و برگ« با معرفي محله »كارتيه 
التن« پاريس است...
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