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همه گيري كوويد-19 نظــام درمان و در ابعاد وســيع تر نظام 
مديريت كشور ما را – همچون بسياري از كشورهاي ديگر- به 
چالش كشــيد. در تمام 14 ماه گذشــته، در واقع از نخستين 
روز اعالم ورود رســمي ويروس كرونا به كشور، مديريت كشور 
و مديريت نظام درمان درســت و نادرســت، از سوي رسانه ها، 
شخصيت ها، مردم معمولي و نهادهاي صنفي و علمي در نحوه 
عملكرد و مقابله با اين بال، مورد انتقاد قرار گرفت . اين درحالي بود 
كه تالش هاي كادر درمان، در هر وضعيتي قدر دانسته شد و الحق 
اين گروه از شهروندان استحقاق هرگونه قدرداني را داشته و دارند.

در اين ماه ها مشكالت بيشتري كه مردم كشورمان نسبت به 
ساير كشورها دچار آن شده اند، تا حد زيادي به تبعات تحريم ها 
عليه اقتصاد ايران نسبت داده شده است. اين امر فقط تا ميزاني 
مي تواند درست باشد كه ردپاي سوءمديريت و عملكرد نادرست 
در آن ديده نشــود. اتفاقا مردم به درستي متوجه اثر تحريم  ها 
بر اقتصاد كشور بوده و هســتند. تمايل عمومي مردم ايران به 
بازگشــت طرف ها به برجام نيز بر درك دقيق دشواري هايي 
كه تحريم ها بر كشور ما تحميل كرده، استوار است. اما ناگفته 
پيداست كه بخش مهمي از مشكالتي )و نه همه آنها( كه مسبب 
اوج گيري چندباره شيوع بيماري در كشور شده، محصول تزلزل 

و چندپارگي مديريت و اتخاذ تصميم هاي نادرست در مقاطع 
حساس اســت. اتفاقاتي كه در روزهاي اخير پيرامون موضوع 
ثبت نام براي واكسيناســيون گروه هاي پرخطر و ســالمندان 
افتاد، منطقا به هيچ روي ربطي به تحريم ها و مشكالت ناشي از 
آن ندارد. اگر ما دچار مشكالت مضاعف در تأمين دارو و واكسن 
هستيم، اتفاقا بايد با انســجام در عملكرد و به ويژه انسجام در 
اطالع رســاني، آثار آن را تقليل دهيم. از باب تمثيل حكايت 
ما حكايت تيمي اســت كه با يك يا دو يار كمتر بازي مي كند. 
آنچه مي تواند موجب توفيق ما در اين بازي تلخ  شود، انسجام و 

يكپارچگي در مديريت است.
اطالع رساني شــفاف، به موقع، هميشــگي و بدون خلل ابزار 
مديريت رواني و اجتماعي اين بحران است. در روزهاي گذشته 
تماس هاي بي شماري از شــهروندان دريافت كرديم كه خبر 
از ثبت نام براي واكسيناســيون در برخي مراكز و پايگاه هاي 
سالمت مي داد. به عنوان وظيفه رسانه اي به برخي مراكز يادشده 
مراجعه كرديم و از صفي كه براي آن شكل گرفته بود، گزارش 
تهيه كرديم. البته پيش از آن هم در مقابل انتشار اطالعيه هايي 
قرار داشتيم كه مراكز ثبت نام يا جزئياتي ديگر را اعالم مي كرد. 
وزارت بهداشت نسبت به اين اتفاقات يا عكس العملي نداشت 
يا اين عكس العمل ديرهنــگام و غيرحرفه اي بود. دقت كنيد؛ 
همشهري از ادعاي ثبت نام براي واكسيناسيون گزارش تهيه 

نكرد بلكه يك گــزارش ميداني از چند 
پايگاه ســالمت از جمله يك بيمارستان 

مهم و بزرگ تهران كه ثبت نام واكسيناســيون در آن در حال 
انجام بود و مردمي هم در صف بودند تهيه كرد.

يادداشت

ايران سال هاســت درگير تنش و 
چالش بحران خشكسالي است و 
گريزي هم از اين واقعيت نيست كه 
كشور در اقليم خشك و نيمه خشك 
قرار دارد و به هميــن دليل براي 
مديريت اثرات اين بحران و كاهش 
تنش ها ضرورت ايجاب مي كند كه ما يك راهبرد ملي و فراگير 
براي اين مسئله داشته باشيم. بديهي است كه دادن تسهيالت  و 
حمايت هاي مالي به آسيب ديدگان بحران خشكسالي يك اقدام 
موقت و تنها تسكين دهنده درد و رنجي است كه اين شهروندان 
و فعاالن اقتصادي در حوزه هاي مرتبط و درگير با خشكسالي 
ازجمله روستاييان و كشاورزان و دامداران و.... مي برند. همچنان 
كه طي ســال هاي گذشــته چه در قالب قوانين بودجه و چه 
مصوبات دولت تسهيالت و اعتباراتي هرچند ناكافي براي جبران 
خسارت ها درنظر گرفته شده و حتي تسهيالت بانكي هم امهال 
شده است، اما اكنون جاي تامل ويژه است كه فكر كنيم راهبرد 

ملي ما چيست و تا كجا مي توانيم با اين وضعيت كنار بياييم؟
بپذيريم كه بخشي نگري و اولويت دادن به مطالبات منطقه اي 
بدون درنظرگرفتن مالحظات و محدوديت هاي ملي در مواجهه 

با پديده خشكسالي خطاست و به همين دليل پيشنهاد مي شود 
كه همه خود را مسئول در برابر يك بحران ملي و فراگير بدانيم 
و در تصميم گيري ها، پيامدهاي مثبت و منفي و هزينه و فايده 
اين تصميم ها را درنظر بگيريم. عالوه بر اينكه به تدريج و در يك 
برنامه بلندمدت به اين درك مشترك برسيم كه ما بايد زيستن 
در اقليم خشك و نيمه خشك و در معرض تهديد خشكسالي را 
تجربه كنيم و متناسب با آن نسبت به بازنگري در الگوي زندگي، 

كسب وكارها و طرح هاي توسعه اي اهتمام داشته باشيم.
حقيقت تلخ اما واقعي اينجاست كه ديگر ما با چالش خشكسالي 
مواجه نيســتيم بلكه با ابرچالش يا بحران استمرار خشكسالي 
و كم آبي روبه رو شده ايم و براســاس آمارهاي رسمي 85درصد 
جمعيت و 90درصد مساحت كشور با پيامدهاي خشكسالي و 
ادامه آن با شدت و ضعف متفاوت مواجه شده است. البته اگر به 
ساختارها و فرايندهاي تصميم گيري در حوزه حكمراني آب در 
كشور نگاه كنيم، متوجه مي شويم كه دچار بروز برخي تعارض ها و 
تضادها در سطوح مختلف تصميم گيري هستيم؛ به گونه اي كه هم 
شوراي عالي آب و هم كارگروه سازگاري با كم آبي متناسب با اقليم 
ايران در تصميم گيري با انبوهي از قوانين و مقررات و مطالبات 
مختلف مواجه هســتند كه هرگونه تدبير و اتخاذ يك راهبرد 

بلندمدت و حركت به سمت تحقق اهداف را دشوار مي سازد.
توجه كنيم كه بحران آب و خشكسالي ديگر يك پديده محدود 

به يك كشور و جغرافياي خاصي از جهان 
نيســت و نمي توان بدون در نظر گرفتن 

راهكارهاي جهاني و درس گرفتن از تجربه هاي موفق بين المللي 
تنها براساس آزمون و خطا پيش رفت. 

راهبرد ملي مقابله با خشكسالي آشفتگی در اطالع رسانی 

سرمقاله

خشکسالی
دامن کشت بهاره را گرفت

 كشاورزان اصفهان بعد از يك سال بي آبي اكنون در فصل كشت
خواستار   توزيع عادالنه آب حوضه زاينده رود هستند

  افت 54درصدي بارندگي در سال آبي جاري به  كاهش 19درصدي 
ذخيره آب سدها منجر شده است

معجزه بسكتبال در3صدم ثانيه
شهرداري گرگان با درخشش پري پتي، بازيكن آمريكايي اش قهرمان ليگ برتر بسكتبال شد

اين تيم تا ثانيه آخر بازنده بود اما شوت 17متري  پتي همه  چيز را تغيير داد

خوشحالي پري پتي، ستاره آمريكايي، در مراسم  استقبال مردم گرگان از تيم شهرداري، قهرمان ليگ برتر بسكتبال ايران- عكس: همشهري/ مصطفي حسن زاده

اهرم بانكي دولت  براي نجات بورس
در شرايطي كه اختالف نظر بر سر تزريق منابع مالي دولتي به بورس براي نجات شاخص ها، به دليل مخالفت هاي بانك مركزي، باال 
گرفته؛ ديروز حسن روحاني، رئيس جمهوري از سياست جديد دولت براي حمايت از بورس رونمايي كرد. او گفت: سيستم بانكي 
مي تواند با ايجاد امكان الزم براي اعطاي تسهيالت به ســرمايه گذاران به كمك بورس بيايد و رونق را به بورس بازگرداند. گفتمان 
كمك به بورس از طريق تزريق منابع مالي از ابتداي امسال پرطرفدار شده است؛ به ويژه آنكه سياست هاي به كار گرفته شده براي 
تغيير در زيرساختارها، در 8 ماه گذشته، به نجات بورس منجر نشده و اكنون اين ايده شكل گرفته كه براي عبور بورس از بحران بايد 
نگاه نهادهاي سياستگذار تغيير كند و با اصالح سياست هاي كالن اقتصادي و پولي مي توان به بورس كمك كرد.  صفحه5 را بخوانيد.

خبرهاي جديد از واكسن ايراني
 همزمان با  آغاز فازسوم  مطالعات باليني واكسن »كوو ايران«، رئيس ستاد اجرايي فرمان امام 

از تحويل بيش از ۳0 ميليون دوز واكسن  تا شهريور ماه خبر داد

حاشیه های ثبت نام  واکسیناسیون سالمندان

رئيس جمهوري از راهبرد جديدش براي بازگشت تعادل به  بازار سرمايه رونمايي كرد

صفحه12

صفحه هاي4و 6

 تکرار
تجربه اي ناموفق

هند کرونا زده 
 گرفتار تحريم 

و  فيلترينگ

اعضاي شوراي شهر تهران نسبت 
به لغو طرح ترافيك انتقاد اما در 
عين حال اظهار اميدواري كردند 
چنين تصميمي منجر به كاهش 

شيوع كرونا شود

با ركوردشكني متوالي آمار 
جان باختگان و مبتاليان به كوويد-19 
در هند، دولت با مشكالت تحريم هاي 
آمريكا روبه رو ست و از توييتر خواسته 

نظرات مخالفان را پاك كند

لغو محدوديت هاي طرح ترافيك با 
واكنش اعضاي شوراي شهر تهران 
روبه رو شــد. به گونه اي  كه برخي 
از آنها ديروز بــه تجربه ناموفق لغو 
طرح اشاره و اعالم كردند: »ابتداي 
سال گذشــته با اوج گرفتن شيوع 
كرونا، ســتاد ملي مقابله با كرونا با 
هماهنگي وزارت كشــور، تصميم 
به لغو طــرح ترافيك تهران گرفت. 
بعدها مشــخص شــد اين تصميم 
نه تنها به مهار شــيوع كرونا كمك 
چنداني نكرده، بلكه باعث شــده تا 
شــهروندان بيشــتري با خودروي 
شــخصي تــردد غيرضــروري در 
شــهر داشــته باشــند. پيامد آن 
هم افزايــش ترافيــك و آلودگي 
هــوا و كاهــش ميــزان رعايــت 
 پروتكل هــاي بهداشــتي بــود.«

 صفحه۳ را بخوانيد. 

 امتحانات نهايي 
بالتكليف بين كرونا و انتخابات
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 دولت هند در بحبوحه بحران كرونا 
در اين كشــور به صورت رسمي از 
شــركت توييتر درخواست كرده تا 
ده ها توييت، ازجمله نظرات برخي 
نماينــدگان پارلمان هاي محلي را 
كه از طرح و برنامه دولت با ويروس 
كرونا به دليل ركوردزني جهاني اين 
كشور انتقاد كرده اند، سانسور كند. 
به گزارش رويترز، سخنگوي شركت 
توييتر در مقابل گفته اين شــركت 
پس از درخواست دولت هند، برخي 
از اين توييت ها را حذف كرده است.  

صفحه11 را بخوانيد.

سيدعلي اكبر بني طبا ؛ كارشناس حوزه آب
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  در روزهــاي اخير بــا وجود اينكــه تحوالت 
انتخاباتي در 2اردوگاه اصالح طلبان و اصولگرايان 
شــكل جدي تري به خود گرفتــه و رايزني هاي 
سياسي براي نهايي كردن گزينه هاي مطلوب هر 
دو جريان وارد مراحل حساس تري شده و به نظر 
مي رسد فاز نهايي گرفته است، اما همچنان ميزان 
مشاركت مردم در ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري، از اصلي تريــن دغدغه هاي 
تصميم سازان سياســي از هر دو طيف است. در 
اين ميان فاصله گرفتن احزاب از مطالبات جامعه 
در سال هاي اخير و به تبع آن دورشدن مردم از 
جريان هاي سياسي كشور، از موضوع هايي است 
كه در حوزه آسيب شناسي فضاي سياسي ايران 

مورد توجه جدي قرار دارد.
برخي تحليلگران سياسي معتقدند در سال هاي 
اخير مردم در رســاندن صداي اعتراض خود به 
تصميم ســازان كشــور، از احزاب و جريان هاي 
سياسي پيشــي گرفته اند و ادامه چنين روندي 
به گسست ميان جامعه و احزاب دامن مي زند و 
مي تواند تبعات جبران ناپذيري به همراه داشته 
باشــد. وقوع اعتراضات دي مــاه 96و در پي آن 
اعتراضات آبان 98و سكوت و حتي شوكه شدن 
احــزاب و گروه هــاي سياســي در قبــال آنها 
مثال هايي است كه مي توان به عنوان شاهدي بر 
فاصله گرفتن جريان هاي سياسي از مطالبات و 

خواست هاي مردم ارزيابي كرد.
نقش آفريني نه چندان جدي احزاب در پيگيري 
مشــكالت مردم در اين موارد ســبب شده كه 
حاال و در ميــدان انتخابــات1400 كانديداها 
شــخصا وارد ميدان شــوند و به جاي سازوكار 
حزبي به صورت ستادي مردم را براي شركت در 
انتخابات ترغيب و تشويق كنند؛ ستادهايي كه 
درنهايت به دنبال ائتالف هاي حزبي سكاندار امور 
كانديداها خواهند شد و حلقه وصل آنها با مردم.

ديدارهاي چهره به چهره و كارهاي ستادي 
براي جذب رأي مردم 

حسين نقوي حسيني، 
عضو شوراي مركزي 
جامعــه ايثارگــران 
درايـــن بـــاره بــه 
همشهري مي گويد: با 
نگاهي به حــوادث و 
رويدادهايي كه در ســال هاي اخير در كشــور 
به وقوع پيوسته، مي توان به اين نتيجه رسيد كه 
احزاب و جريان هاي سياسي نتوانسته اند به مثابه 
زبان گوياي مردم عمل كنند. اعتراض هايي كه 
اخيرا در كشور به وجود آمد، سواي قانوني بودن يا 
نبودن آنها و همچنين تجمع هايي كه به داليل 
مختلــف درمقابل مجلــس، اماكــن دولتي و 
دادگستري ها برگزار شــده نشان مي دهد مردم 
رأســا تصميم گرفته اند و به ميــدان آمدند كه 

صداي خود را به گوش مسئوالن برسانند.

نقوي حسيني مي افزايد: حوادث آبان ماه1398و 
رويدادهاي مشابه آن، نشــان مي دهد احزاب، 
گروه ها و جريان هاي سياســي نتوانســته اند به 
رســالت خود به خوبي عمل كننــد و در جلب 
اعتماد مردم ناتوان بوده اند. بايد به اين نكته توجه 
كرد كه احزاب به عنوان واسطه اي ميان مردم و 
حكومت، اصلي ترين كاركردشان انتقال مطالبات 
جامعه به تصميم گيران كشور است، اما زماني كه 
مردم مستقيما مسائل و مشكالت خود را آن هم 
در خيابان و با برگزاري تجمع و... مطرح مي كنند، 
ضعف هاي بنيادين احزاب كشور نمايان مي شود.

وي ادامه مي دهــد: در اين راســتا مي توان به 
برگزاري تجمع هاي صنفي در ســال هاي اخير 
ازجمله از سوي بازنشستگان، معلمان، كارگران 
و... اشاره كرد كه نشان داد آنها احزاب و گروه هاي 
سياسي را به رســميت نمي شناســند يا الاقل 
آنقدر ناكارآمد مي دانند كه معتقدند نمي توانند 
مطالبات شان را به مسئوالن منتقل كنند و خود 
رأسا بايد وارد ميدان شــوند و با تصميم گيران 

صحبت كنند.
اين فعــال سياســي اصولگرا معتقد اســت در 
مقاطعــي ماننــد انتخابات رياســت جمهوري 
ضــرورت نقش آفرينــي احزاب بيــش از پيش 
نمايان مي شود. نقوي حسيني تصريح مي كند: 
وقتي احــزاب كاركرد مطلوب خود را نداشــته 
باشند و نتوانند اعتماد مردم را جلب كنند، نمود 
بارز آن در انتخابات خود را نشــان مي دهد. در 
انتخاباتي در ابعاد رياســت جمهوري، احزاب و 
گروه هاي سياســي بايد با تابلوي خود در عرصه 
رقابت ها حاضر شــوند و براســاس برنامه هاي 
حزبي عمل كنند و درمقابل مردم هم پاسخگوي 

عملكرد خود باشند.
وي ادامــه مي دهــد: زماني كه احــزاب چنين 
كاركردهايــي در جامعــه نداشــته باشــند، 
كانديداهاي انتخاباتي شــخصا ســراغ جامعه 
مي روند. در چنين شــرايطي فرد در ديدارهاي 
چهره به چهــره و در قالب برنامه هاي ســتادي 
شخصا با مردم صحبت مي كند و به آنها قول هايي 
هم مي دهد، اما وقتي مسئوليت را بر عهده گرفت 
و از فرداي انتخابات ديگر دسترسي به او ناممكن 
مي شود و جامعه نمي تواند مطالبات خود را از او 

پيگيري كند.
حال در چنين شرايطي كه احزاب جايگاه قابل 
توجهي در ميــان مردم ندارنــد و اقبالي هم به 
كانديداها و شعارهاي مطرح شده از سوي آنان 
نيست، جامعه در چه مســيري حركت خواهد 
كرد؟ بهروز نعمتي در ايــن باره مي گويد در اين 
شــرايط دو رويكرد در نحوه انتخاب مردم نقش 
اساســي مي يابد؛ نخســت توجه ويژه به برنامه 
كانديداها و دوم بررســي موشــكافانه سابقه و 
پيشينه اجرايي كانديداها. حسين نقوي حسيني 
به وظايف كانديداها در وضعيت خطير كنوني هم 
اشاره مي كند و مي افزايد: كانديداها براي جلب 
اعتماد مردم بايد با تعريف مكانيسم هاي دقيق 
قانونــي، فرايندي را تــدارك ببينند كه صداي 
مردم شنيده شود. بايد شرايطي را فراهم كرد كه 

اگر طيفي از مردم نسبت به عملكرد دستگاهي 
اعتراض داشــتند، بتوانند حرف شان را به گوش 

مسئوالن برسانند.

 انباشت مشكالت، اسباب نارضايتي هاست
بررسي آسيب شناسانه احزاب نسبت به ضعف ها 
و دستاوردهاي خود در سال هاي اخير ضرورتي 
اســت كه بهروز نعمتــي، دبيركل حــزب رفاه 
ملت ايران هم در گفت وگو با همشــهري بر آن 
تأكيد دارد و معتقد اســت اين موضوع مي تواند 
راهگشاي احزاب و جريان هاي سياسي كشور در 

شرايط دشوار كنوني باشد. ا
و مي گويد: واقعيت اين است كه مشكالت انباشته 
شده در ســال هاي اخير زمينه ســاز نارضايتي 
بيــش از پيش مــردم از عملكرد مســئوالن در 
حوزه هاي مختلف شده اســت و اين موضوع در 
عرصه جامعه ظهور و بروز بيرونــي دارد كه در 

اعتراض هاي اخير قابل مشاهده است.
نعمتي مي افزايد: به نظر 
مي رســد مــردم در 
زمـيـنـــه انتـــقال 
نارضـايتـــي ها بــه 
تصميم سازان كشور، 
جلوتــر از احــزاب و 
جناح ها حركت مي كننــد و از اين نظر مي توان 
گفت جامعه دچار تحوالت اساسي شده است و 
جريان هاي سياسي كشــور بايد براي رفع اين 
چالش اساسي چاره انديشي كنند؛ چراكه ادامه 
چنين روندي سبب افت جايگاه اجتماعي احزاب 
در كشور مي شــود و مي تواند تبعات نامناسبي 

به همراه داشته باشد.
وي ادامه مي دهد: اينكه امروز مردم راحت تر از 
احزاب و فعاالن سياسي به موضوعات گوناگون 
اجتماعي و سياســي كشــور واكنش نشــان 
مي دهند، واقعيت انكارناپذيري اســت كه يكي 
از داليل آن مي تواند اين باشد كه مردم راحت تر 
از احزاب حرف مي زنند و مشكالت خود را بيان 
مي كنند و اين موضوع را بايــد نقطه ضعفي در 

كارنامه جريان هاي سياسي كشور دانست.

 راه ناگزير جلب اعتماد جامعه
اين نماينده سابق مجلس معتقد است كم كردن 
فاصله كنوني ميان مردم و احزاب با پارامترهاي 
مختلفي محقق خواهد شــد كــه مهم ترين آن، 

جلب اعتماد جامعه است.
 نعمتي مي گويد: كانديداها بايد صادقانه با مردم 
صحبت كنند و برنامه هاي خود را ارائه دهند. اگر 
حقايق با مردم درميان گذاشــته شود، آن وقت 
جامعه هم به فرد كانديدا اعتماد مي كند و اميدوار 
مي شــود كه مي تواند صداي خــود را از زبان او 

بشنود.
وي با تأكيد بــر اينكــه فردمحــوري به جاي 
برنامه محوري احزاب دليل عدم داشــتن احزاب 
اســتخوان دار و مردمي در كشــور است، عنوان 
مي كند: كارنامه فعاليت هاي گذشــته كانديدا 
از مهم ترين پارامترهايي اســت كــه مردم بايد 
هنگام انتخاب افراد به ســمت محــوري مانند 
رياســت جمهوري به آن توجه كننــد. با نگاهي 
موشكافانه به سوابق مديريتي افرادي كه خود را 
در مظان انتخاب مردم قــرار داده اند، مي توان به 
درك درستي از ميزان توانايي آنان در نمايندگي 

كردن خواست ها و مطالبات مردم رسيد.
نعمتي مي گويد: خوشبختانه جمهوري اسالمي، 
نظامي چندصدايي است كه در قانون هم به صورت 
شــفافي درباره اينكــه مردم در چه شــرايطي 
مي توانند با برپايــي تجمع هــا و راهپيمايي ها 
صداي خود را به گوش مسئوالن برسانند، صحبت 
شده  و دراين زمينه كمبودي نداريم، اما متأسفانه 
دراين زمينه خوب عمل نكرده ايم و اين موضوع 
سبب شده در سال هاي اخير شاهد شكل گيري 
اعتراض هايي باشــيم كه گاها از چارچوب هاي 

قانوني خود هم خارج شده است.
وي اضافه مي كند: در اين ميان بايد يك وظيفه 
مهم نيز براي مردم در فراينــد انتخابات درنظر 
گرفت؛ اينكــه جامعه بايد براســاس عقالنيت و 
نه احســاس به كانديداها رأي دهد. اگر مردم به 
شعارهاي پوپوليستي و عوام فريبانه مجال ظهور 
و بروز ندهند، مي تــوان اميدوار بــود كه آينده 

درخشاني براي كشور رقم بخورد.

  نعمتي: مردم در زمينه انتقال نارضايتي ها به حاكميت، جلوتر از 
احزاب و جناح ها حركت مي كنند

  نقوي حسيني: در نبود احزاب، نامزدهاي انتخاباتي 
شخصا با مردم وارد گفت وگو مي شوند

موسم گعده هاي انتخاباتي 

پذيرفتن اين گزاره كه در سال هاي اخير احزاب 
و جريان هاي سياسي از پيگيري مطالبات مردم 
جامانده اند و آنگونه كه شايسته است نتوانسته اند 
صداي جامعه باشند، بايد با نگاه آسيب شناسانه اي 
همراه شــود كه درنهايت به بازتعريف نقش و 
جايگاه احزاب در ساختار سياسي كشور بينجامد. 
مسئله اصلي اين است كه درحال حاضر با فقدان 
حزب به معناي واقعي آن در كشــور مواجهيم 
و جاي خالــي احزابــي با كارويژه  مشــخص 
احساس مي شود. با وجود اينكه اكنون نام حدود 
110حزب يا شايد هم بيشتر، در كميسيون ماده 
10احزاب به ثبت رسيده اســت، اما در قوانين 
موضوعه جاي پاي محكمي براي آنها ديده نشده 
كه اين موضوع آنان را از كاركردهاي اصلي شان 
دور مي كند و درنهايت بــه بي اعتمادي جامعه 
به احزاب و جريان هاي سياســي منجر خواهد 
شد. برهمين اساس هم هست كه عمده احزاب 
كنوني از جمع هاي همفكري تشكيل مي شود 
كه در موسم انتخابات گعده هاي بيشتري برگزار 
مي كنند و نهايتا به صورت فصلي جبهه تشكيل 
مي دهند كه درســال هاي اخير نمونه هاي آن 
را درميان اصالح طلبــان و اصولگرايان مي توان 
سراغ گرفت. نكته اينجاست كه اين جبهه هاي 
فصلي پس از پايان انتخابات بالموضوع مي شوند 
و تأثيرگذاري خود را از دست مي دهند و پيگيري 
مطالبات جامعه هم ممكن اســت به حاشــيه 

رانده شود. 
دراين ميان معتقدم بــراي برون رفت از چنين 
شــرايطي مي توان 2راهبرد دائمي و مقطعي را 
به كار گرفت تا درنهايت بتــوان اعتماد جامعه 
به احــزاب و گروه هاي سياســي را ترميم كرد. 
راهبرد دائمي اين اســت كه در قدم نخســت، 
فعاليت جبهه هاي فصلي مســتمرا ادامه يابد و 
از ركودهاي مقطعي فاصلــه بگيرد. اگر اين امر 
محقق شود، مي توان در گام بعدي اميدوار بود 
كه  برگزاري انتخابات در قالب رقابت هاي حزبي 
و فهرست هاي احزاب انجام شود و عالوه براينكه 
مردم مي توانند به كانديداهاي مستقل رأي دهند، 
اما رقابت اصلي ميان احزاب است. نظام مند كردن 
رابطه كانديداها با احزاب و حاكميت گام بزرگي 
دراين مسير به حســاب مي آيد. راهبرد دوم كه 
مي توان به صورت مقطعي روي آن حساب كرد، 

گفت وگوي شفاف كانديداها با مردم است. 
افرادي كه خــود را در مظــان انتخاب جامعه 
قرار داده انــد بايد به عنوان يــك وظيفه ملي، 
سهم عوامل مختلف در بروز مشكالت كنوني 
كشــور را براي مردم صادقانه مطرح و افق هاي 
پيش رو را نيز قابل تحقق و ترســيم كنند. آنها 
بايد راه حل ها را با جامعه درميان بگذارند و اگر 
اشكالي وجود داشت، عذرخواهي كنند و مستند 
اشكاالت و نقدها را مطرح كنيم 
تا بلكه بتوان اميد را به جامعه 
بازگرداند. معتقدم اتخاذ 
اين راهبرد مي تواند اعتماد 
از دســت رفته جامعه به 
احزاب را احيا كند.

مكانيسم كانديداها براي شنيدن صداي مردم چيست؟
احمد مازني 

نماينده اصالح طلب مجلس دهم

دفاعی

روي خط انتخابات

سرلشكر باقري: اقدامات روزهاي اخير 
صهيونيست ها را سر عقل خواهد آورد

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: قطعا اقدامات انجام شده 
طي چند روز اخير و اقدامات آينده كه منافع صهيونيست ها را به 
خطر مي اندازد آنها را سر عقل خواهد آورد و آينده جبهه مقاومت 

روشن است.
به گزارش فارس، سرلشكر محمدباقري، رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح در حاشيه مراسم بزرگداشت ســردار شهيد سيدمحمد 
حجازي، جانشين فقيد نيروي قدس سپاه و در جمع خبرنگاران 
درباره حوادث اخير در فلسطين اشغالي، گفت: صهيونيست ها 
فكر مي كنند مي توانند به طور دائم خاك ســوريه را هدف قرار 
دهند و در جاهاي مختلف و در درياها شــيطنت كنند و پاسخ 

نگيرند.
سرلشــكر باقري ادامه داد: چيزي درباره اقدام گر حوادث اعالم 
نمي كنيم و نمي دانيم چه كســي اســت اما جبهــه مقاومت به 

صهيونيست ها پاسخ اساسي خواهد داد.
رئيس ســتادكل نيروهاي مسلح درباره پاســخ ايران درصورت 
استمرار شيطنت هاي رژيم صهيونيســتي، گفت: معلوم نيست 

پاسخ ايران چه باشد اما رژيم صهيونيستي آرام نخواهد بود.
در هفته هــاي اخير، پــس از حادثه انفجار در ســايت نطنز كه 
اســرائيل متهم اصلي آن است  و حمله منتســب به اسرائيل به 
 كشــتي »ايران ســاويز«، در درياي ســرخ، تحركات اسرائيل

افزايش يافت.
پنجشنبه گذشــته نيز انفجار  مهيبي در يكي از مراكز حساس 
نظامي رژيم صهيونيستي متعلق به شركت تومر اتفاق افتاد كه 
مقامات اسرائيل آن را ناشــي از حادثه به وجود آمده در جريان 
تســت يك موتور ماهواره بر اعالم كردند. به دنبــال آن بامداد 
پنجشنبه نيز انفجاري در نزديكي نيروگاه اتمي ديمونا به وقوع 
پيوست كه مقامات نظامي رژيم صهيونيستي علت آن را برخورد 
موشك پدافند هوايي سوريه در نزديكي اين مركز اعالم كرده اند.

اين انفجارهــا واكنش  هايي را در داخل ايران به دنبال داشــت؛ 
 چنانكه محســن دهنوي، نماينده مردم تهــران و عضو هيأت 
رئيسه مجلس شوراي اسالمي در توييتي نوشت: »و ما رميت اذ 
رميت« اقتدار پوشالي گنبد آهنين با تنها يك موشك نسل قديم 
ايراني به باد رفت. اينكه يك موشك بود؛ با باراني از موشك هاي 

پيشرفته ايراني چه خواهيد كرد؟

  تاج زاده كانديداي 1400شد
ســيدمصطفي تاج زاده، فعال سياســي با صدور بيانيه اي براي 
كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري اعالم آمادگي كرد. اين 
فعال سياسي اصالح طلب در بخش هايي از اين بيانيه خطاب به 
»هموطنان شريف« با اشاره به وضعيت زندگي مردم و شرايط 
اقتصــادي، اجتماعي و تأثيــرات تحريم ها و كرونــا و عملكرد 
مســئوالن در برابر اين مشكالت يادآور شــده است كه راهكار 
اولويت دادن به دانش و توانايي، به جاي سرسپردگي، گفت وگوي 

آزاد و آشتي با خود و با جهان است.
 او نوشــته: »من ســيدمصطفي تاج زاده، شــهروندي از تبار 
مشروطه خواهان و اصالح گران با استمداد از روح پاك شهيدان 
عدالت و آزادي وارد ميدان انتخابات رياست جمهوري مي شوم، 
براي تغييــر و براي اصالحات ســاختاري، رويكردي و رفتاري 

مي آيم.«/ ايسنا

  برگزاري انتخابات الكترونيک در 24شهر 
رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شــوراها با اشــاره به 
برگزاري جلســه هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شــوراهاي 
اسالمي كشــور گفت: در اين جلسه درخواســت وزارت كشور 
درباره برگزاري الكترونيك انتخابات در برخي شهرها بررسي شد. 
سيدحميدرضا كاظمي در اين باره افزود: هيأت مركزي نظارت 
بر انتخابات شوراها بنا به درخواســت وزارت كشور و با توجه به 
ظرفيتي كه وزارت كشور براي برگزاري انتخابات الكترونيك در 
اختيار داشــت با برگزاري الكترونيك انتخابات در 8كالنشهر و 

16مركز استان موافقت كرده است.
 بر اين اســاس انتخابات در شــهرهاي مشهد، شــيراز، كرج، 
اهواز، كرمانشــاه، قم، اصفهان، تبريز، بوشهر، بيرجند، قزوين، 
بندرعباس، شهركرد، زنجان، ياســوج، همدان، اروميه، رشت، 
بجنورد، ســمنان، گرگان، ايالم، خرم آباد و ســاري به شــيوه 
الكترونيك برگزار خواهد شد. در عين حال، اين هيأت با برگزاري 
انتخابات الكترونيك در شــهر تهران به دليل برگزاري همزمان 
4انتخابات رياست جمهوري، شوراي شهر، ميان دوره ای مجلس 
شوراي اسالمي و ميان دوره ای مجلس خبرگان رهبري مخالفت 

كرده بود./ همشهري

 پرچمداري بهارستان
 به نفع يک كانديداي انتخاباتي 

پاي مجلس يازدهم به صورت رسمي به سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري 
باز شد. 220نماينده در نامه اي از سيد ابراهيم رئيسي درخواست كردند تا به دليل مجلس

»سوابق فكري، گفتماني، اجرايي و مديريتي« وارد كارزار انتخابات شود. مجلس 
يازدهمي ها از روزهاي نخست تأكيد كردند كه »وكيل الدوله« نيستند و حاال به نظر مي رسد 
به پيشواز دولت آينده رفته اند. درحالي كه حتي نمايندگان مجلس دهم را به حمايت همه جانبه 
از دولت متهم مي كردند و تأكيد زيادي بر مغفول ماندن جايگاه نظارتي مجلس داشتند. با اين 
همه تالش انتخاباتي آنها از بهمن ماه 99آغاز شــد. در آن مقطع روزنامه همشهري به نقل از 
منابع آگاه نوشت كه حسين جاللي در پي جمع كردن امضا براي دعوت از رئيس دستگاه قضا 
براي ورود به عرصه انتخابات است. نماينده رفســنجان در مجلس يازدهم چهارشنبه هفته 
گذشته نيز در پيامك هايي خطاب به نمايندگان نوشت كه »دعوت از آيت اهلل رئيسي به امضاي 
اكثريت مجلس رسيده و اين هفته تحويل مي شود. جاماندگان به صندلي 203جاللي مراجعه 
كنند.« درحالي كه ابتدا برآورد مي شد كه تنها نمايندگان نزديك به جريان پايداري در مجلس 
پيگير اين دعوت بودند، اما حاال 220نماينده از 275نماينده مجلس يازدهم پاي نامه را امضا 

كرده اند.
در اين نامه داليل درخواست نمايندگان به تفصيل بيان شده است. در اين نامه آمده: »انتخابات 
رياست جمهوري 28خرداد عرصه يك آزمون بزرگ براي خواص و عوام و مقطعي تعيين كننده 
براي آينده كشور است.« نمايندگان همچنين نوشتند كه براساس استدالل هاي مطرح شده »ما 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي امضاكنندگان اين نامه، ضمن احترام به همه شخصيت هاي 
بزرگواري كه براي حضور در عرصه انتخابات آتي رياســت جمهوري اعالم آمادگي كرده اند و 
اذعان به توانمندي ها و صالحيت هاي آنها، بر اين اعتقاديم كه از منظر شــموليت شاخص ها 
و نيز توان اجماع سازي سياســي و جذب آراي اكثريت مردم، جنابعالي نامزد اصلح و اولي به 

شمار مي آييد«.

استفاده از جايگاه حقوقي نمايندگي براي منافع جناحي
تالش هاي انتخاباتي مجلس يازدهم اما با انتقادهايي هم روبه رو شده است. منتقدان مي گويند 
كه هر نماينده مي تواند از جايگاه حقيقي خود در چارچوب گرايش هاي سياسي و جناحي اش 
فعاليت كند. اما استفاده از  شأن و جايگاه حقوقي نمايندگي براي حمايت از كانديدايي خاص 
جايگاه مجلس و استقالل اين قوه را تحت تأثير قرار مي دهد؛ تا جايي كه عبداهلل گنجي، فعال 
رسانه اي اصولگرا در اين زمينه نوشته: »در نظام پارلماني چنين امري معقول است، اما در نظام 
رياستي اين سؤال طرح مي شود كه با فرض پيروزي، فرداي انتخابات چگونه مي خواهند بر دولت 
نظارت كنند؟« به اين ترتيب به نظر مي رسد اقدام مجلس يازدهمي ها حتي در ميان اصولگرايان 
نيز با انتقادهايي روبه روست. نكته ديگر اينجاست كه رئيس قوه مقننه خود از كانديداهاي بالقوه 

اصولگرايان براي سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري است.

عليرضا احمدي
خبر نگار

آشفتگی در اطالع رسانی 
تكذيب وزارت بهداشت در اين مورد به طنزي 
اندوهبار مي ماند. روابط عمومي وزارت بهداشت 
در اغلب موارد متأسفانه به جاي عملكرد درســت و دقيق - در اين 
مورد خاص، تأييد مشــكل و رفع ناهماهنگــي در اجراي ثبت نام و 

اطالع رساني درست– به حواشي نامربوط  مي پردازد.
ما ماه هاســت، صرف نظر از اينكه كي به واكسن دســت مي يابيم، 
مي دانيم ناگزير از واكسيناســيون هســتيم. اينكه برخي افراد بنا 
به داليل شغلي، ســني و بيمار بودن بايد در اولويت قرار گيرند را هم 
مي دانيم. در واقع ما ماه ها فرصت داشــته  ايم كــه برنامه اي دقيق و 
قابل قبول براي ثبت نام، راســتي آزمايي، تكميــل پرونده بيماران و 
مسائلي از اين دست طرح و اجرا كنيم. اينكه چنين كاري انجام نشده، 
ربطي به هيچ تحريمي ندارد. اينكه بيمارســتان ها از بيماران براي 
واكسيناسيون ثبت نام مي كنند و روابط عمومي وزارت بهداشت آن را 
تكذيب مي كند هم ربطي به امور خارج از توان و اراده اين نهاد ندارد.

مــردم، آنچنــان كــه در تماس هــاي مكــرر بــا روزنامــه   و در 
گفت وگــو با خبرنــگاران مــا عنوان مي كننــد   و منطــق هم اين 
خواســته را تأييــد مي كند، خواهــان انســجام در تصميم گيري، 
 تصميم گيــري بموقــع و علمــي و اطالع رســاني شــفاف، جدي 

و صادقانه هستند.

ادامه از 
صفحه اول
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لغــو محدوديت هــاي طرح 
ترافيــك با واكنــش اعضاي شورا

شوراي شهر تهران روبه رو شد. 
به گونه اي  كه برخي از آنهــا ديروز به تجربه 
ناموفق لغو طرح اشاره و اعالم كردند: »ابتداي 
سال گذشته با اوج گرفتن شيوع كرونا، ستاد 
ملي مقابله با كرونا با هماهنگي وزارت كشور، 
تصميم به لغو طرح ترافيــك تهران گرفت. 
بعدها مشخص شد اين تصميم نه تنها به مهار 
شيوع كرونا كمك چنداني نكرده، بلكه باعث 
شده تا شهروندان بيشتري با خودروي شخصي 
تردد غيرضروري در شهر داشته باشند. پيامد 
آن هم افزايش ترافيك و آلودگي هوا و كاهش 

ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي بود.«
به گزارش همشــهري، جلسه ديروز پارلمان 
شــهري پايتخت هم با تذكر رئيس شوراي 
شهر تهران در اين ارتباط همراه شد. به  گفته 
محسن هاشمي رفسنجاني لغو طرح ترافيك 
يك تجربه ناموفق است. او گفت:  »لغو طرح 
ترافيك يك بار سابقه داشت كه در آن روزها 
احساس شد ترافيك در شهر خيلي زيادشده و 
شلوغي هم افزايش پيدا كرده است. در شرايط 
كرونايي با اعمال محدوديت از جمله اجراي 
طرح ترافيك، برخي از مــردم كه تمايلي به 
استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومي ندارند، 
ترجيح  مي دهند در منزل بمانند اما با لغو اين 

طرح، زمينه براي تردد با خودروهاي شخصي 
فراهم شده است. با اين تصميم قطعاً تردد در 
شهر بيشتر مي شود و شاهد شلوغ شدن شهر 
و ترافيك خواهيم بود.« هاشمي در عين حال 
اظهار اميدواري كرد اين بار نتيجه بهتري از 

لغو طرح ترافيك حاصل شود.
محمد عليخانی هم بربــی تاثيري لغو طرح 
ترافيك روی كاهش يا افزايش شــيوع كرونا 
مهر تاييد زد و گفــت: »تحقيقاتی در جهان 
وجود ندارد كه نشان دهد لغو محدوديت های 
ترافيكی باعث كاهش انتشار كرونا می شود اما 
مشخص شده كه افزايش ترافيك و آلودگی 

هوا می تواند به شيوع كرونا دامن بزند.«

ضابطه مند شدن مجمع شهرداران آسيايي
اعضاي شوراي شــهر تهران ديروز در حالي 
وارد صحن شــدند كه بررســي يك فوريت 
اليحه »فروش و تصويــب معامله ملك يك 
قطعه پالك ثبتي در منطقه 11« كه قرار است 
سازمان نظام پزشكي از آن بهره برداري كند و 
همچنين طرح »الزام شهرداري تهران به ارائه 
اليحه نحوه مشــاركت و حمايت از دبيرخانه 
مجمع شهرداران آســيايي« را در دستور كار 
داشتند. در نهايت هر دوي اين دستورجلسات 
 بــا موافقــت اعضــاي پارلمــان شــهري

تصويب شدند.

مجيد فراهاني در جريان بررسي طرح »الزام 
شهرداري تهران به ارائه اليحه نحوه مشاركت و 
حمايت از دبيرخانه مجمع شهرداران آسيايي« 
گفت: »مجمع شهرداران آسيايي با پيشنهاد 
شــهرداري تهران و اســتقبال و مشــاركت 
شــهرداران، اعضاي شــوراها و انجمن هاي 
شــهري، مديران ارشد شــهري و محلي از 
سراسرآســيا، با حمايت مجمع پارلمان هاي 
آسيايي)APA( و وزارت امور خارجه كشورمان 
و با هدف ايجاد بســتر الزم بــراي تقويت و 
توسعه روابط، تعامالت و همكاري هاي فني، 
تخصصي، فرهنگي و اقتصــادي بين المللي 
ميان شــهرداران و مقامات محلي شهرهاي 
آسيايي، تأسيس و دبيرخانه دائمي آن در شهر 
تهران مستقر شده است.« او ادامه داد: »سال 
1387شــهرداري تهران با ارائه اليحه، مجوز 
تأمين اعتبار براي برگزاري نخستين اجالس 
شهرداران آسيايي از شــوراي شهر تهران را 
دريافت كرده است. اين طرح در راستاي شفاف 
كردن نحوه مشــاركت و حمايت شهرداري 
تهران از دبيرخانه مجمع شهرداران آسيايي با 
قيد يك فوريت و ماهيت الزام به ارائه از سوي 
شهرداري تنظيم و در شورا ارائه شده است.« 
فراهاني با بيان اينكه مجمع شهرداران آسيايي 
نقش مهمي در تبادالت بين المللي تهران دارد 
عنوان كرد: » شهرداري تهران مي گويد هيچ 

مصوبه اي از سوي شــورا براي اين مجمع و 
ضابطه مندي اين حوزه وجود ندارد. اين طرح 
با توجه به اهميت مجمع شهرداران آسيايي، 
شهرداري تهران را ملزم به ارائه اليحه اي براي 

ضابطه مند كردن آن كرده است.«

واگذاري ملك به سازمان نظام پزشكي
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران همچنين 
با يك فوريت اليحه شهردار تهران درخصوص 
»مجوز فروش و تصويــب معامله ملك يك 
قطعه پــالك ثبتي در منطقــه 11« كه قرار 
است سازمان نظام پزشكي بهره بردار آن باشد 
موافقت كردند. آنها گزارش حسابرسي سازمان 
مهندسي و عمران و ســازمان حمل ونقل و 
ترافيك شهرداري تهران براي سال مالي 94را 

نيز تصويب كردند.

 نمره 15هاشمي به عملكرد شوراي شهر
رئيس شوراي شهر تهران ديروز گريزي هم 
به هفته گراميداشت شوراها و بي مهري ها به 
مردمي ترين نهاد كشور زد و سپس به بيان 
مهم ترين دستاوردهاي شوراي پنجم شهر 
تهران پرداخت. او با بيان اينكه فصل هفتم 
قانون اساسي با 7  اصل، به شوراها اختصاص 
دارد، گفت: »آخرين روزهاي شورا در دوره 
پنجم را ســپري مي كنيم و بــا وجود همه 
مشــكالت و چالش هايي كه به وجود آمده، 
در اين دوره كه 3ابرچالش بحران اقتصادي 
كشور، ركود در صنعت ساختمان و پاندمي 
كرونا را شاهد بوديم، عملكرد شوراي پنجم 
مثبت و براي كارشناســان و صاحب نظران 
قابل بررسي اســت.« و اما 15عددي بود كه 
محسن هاشمي رفسنجاني از 20به عملكرد 
شــوراي شــهر داد. او در رابطــه با چنين 
نمره اي گفت: » ما در اســتفاده از حمايت 
دولت و بودجه هــاي دولت به ويژه در بخش 
حمل ونقل عمومي و بافت فرســوده البته 
در سايه مســائل مربوط به بحران اقتصادي 
و ركود ساخت وســاز و كرونا نتوانســتيم 
موفقيت هاي چنداني به دست آوريم. البته 
در بعد حمل ونقل عمومي افتتاح هاي خوبي 
داشــتيم ولي در تجهيز نــاوگان متحرك 
نتوانســتيم موفق عمل كنيم، امــا در امور 

تقنيني، شورا موفق عمل كرد.«
 رئيس شــوراي شــهر تهــران در پايان با 
عذرخواهي از شــهروندان گفت: »به دليل 
كمبودها و ضعف هايي كه در اجرا توســط 
شهرداري و عملكرد شورا وجود داشته است 
از شهروندان تهراني عذرخواهي مي كنيم و 
اميدواريم كه مطالبــات و انتظارات از دوره 
آينده شــورا به نحوي در انتخابات شــكل 
گيرد كه گامي رو به جلو و نــه به عقب، در 
 حوزه اصالح و توســعه مديريت شــهري

برداشته شود.« 

اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به لغو طرح ترافيك واكنش نشان دادند و در عين حال اظهار اميدواري كردند 
چنين تصميمي از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا، منجر به كاهش شيوع كوويد-19شود

تكرار تجربه اي ناموفق
گفت وگو

پايان آشفتگي در شهر
تهران به شهر ساختمان هاي بي رنگ و بتني و البته برج هاي سربه فلك 
كشيده، تبديل شده و اين روزها هويت و نمادي ندارد تا به محض ديدن 
تصاويري از آن بگوييم اين شهر تهران، پايتخت ايران است. ساختمان ها 
با معماري هاي متفاوت و البته نماهاي ناهمگون در هر زمين خالي و با هر 
مساحت قد علم كرده اند و بر زيبايي هاي شهر سايه انداخته اند؛ اقداماتي 
كه در نبود نظارت هاي كافي بر اجراي طرح تفصيلي  طي دهه هاي 70و 
80 پايتخت را به شهري  با ساختمان ها و بناهاي بلندمرتبه تبديل كرده 
است. از اين رو مديريت شهري با تغيير رويكرد در اين دوره تالش كرد 
تا با توقف شهرفروشي و ضابطه مند ســاختن حوزه شهرسازي، به اين 
آشفتگي ها پايان دهد و مديريت كالنشهر تهران را روي ريلي قرار دهد تا 
اينگونه اداره شهر در مسير مطالبات شهروندان حركت كند اما آسيبي به 
شهر و ظرفيت هاي آن نزند. لغو برخي از مواد موجود در طرح تفصيلي و 
تدوين طرح جديد براي مناطق 22و 12كه داراي موقعيت جغرافيايي يا 
بافت خاصي هستند و همچنين توسعه فضاهاي عمومي، اقدامات مهمي 
هستند كه توسط مديريت شــهري اين دوره انجام شده و مي تواند به 

الگويي براي ساير كالنشهرها تبديل شود. 
به گفته علي نوذرپور، سرپرست نهاد راهبري 
و پايش طرح هاي توسعه شهري، رويكرد 
جديد شــهرداري تهران، تخلفات در اين 
سازمان را به حداقل رســانده و با افزايش 
سرانه هاي هفتگانه مي توان اين شهر را به 
جاي بهتري براي زندگي تبديل كرد. مشاور 
شهردار تهران در گفت وگو با همشهري داليل تخلفات از طرح تفصيلي و 
چگونگي برج سازي  در منطقه 22و علت ايجاد آشفتگي در پايتخت را 

تشريح كرده است كه در ادامه مي خوانيد.
تهران به شهر بي نظم و آشفته اي تبديل شده است. دليل 

اين به هم ريختگي چيست؟
طي دهه هاي گذشــته به دليل بي توجهي به طرح تفصيلي، تخلفات 
صورت گرفته از اين طرح منجر به ساخت و سازهاي بي رويه در تهران شده 

كه نتيجه آن وضعيت كنوني پايتخت است.
تخلف در هر دســتگاه و ســازماني وجود دارد اما در 
شــهرداري نهاد پايش و راهبري طرح هاي توسعه شهري تهران 
كه وظيفه پايش ساخت و سازها را به عهده دارد چرا مانع تخلفات 

نشده است؟
وقتي موضوع خودكفايي شهرداري ها مطرح شد، تأمين منابع مالي در 
اولويت قرار گرفت و سهل ترين راه، تراكم فروشي بود كه در شهرداري ها 
ازجمله تهران متداول شد و نظم و انضباط پايتخت به هم خورد. در چنين 
شرايطي، وظايف نهاد پايش و راهبري طرح هاي توسعه شهري كمرنگ 
شد و كارايي خود را از دســت داد و عماًل منحل شد. اكنون اما اين نهاد 

دوباره فعال شده است.
طرح جامع با 18راهبرد و طرح تفصيلي در راستاي اجراي 
راهبردهاي طرح جامع تدوين شده اند. چطور با وجود اين طرح ها، 

تراكم فروشي غيرمجاز در شهرداري صورت گرفته است؟
سال 82توافقنامه اي ميان وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران 
منعقد شد تا طرح جامع و طرح تفصيلي تهيه شود. سال 86طرح جامع 
تهيه و ابالغ شد اما شــهردار وقت، طرح تفصيلي را ابالغ نكرد و اين كار 
6سال بعد يعني سال 92انجام شد. همين تأخير، زمينه را مهيا كرد تا 
ساخت و سازهاي بي رويه و بلندمرتبه سازي  در تهران شكل گيرد. به طور 
خالصه مي توان گفت كه عمده انحرافات از طرح تفصيلي در سال هاي 
91تا 93شكل گرفت و با توجه به نبود دستورالعمل و تغييراتي كه برخي 
از مديران وقت شــهري در طرح تفصيلي ايجاد كردند مسير به صورت 

قانوني براي تخلف باز شد.
منظورتان از تغيير در طرح تفصيلي، مشخصاً مربوط به 

بلندمرتبه سازي  هاي منطقه 22است؟
قطعاً نمونه آشكار تخلفات آن چيزي است كه در منطقه 22و بخش هايي 
از منطقه 21رخ داده است؛ چرا كه اين مناطق جزو توسعه جديد شهري 

بودند و در طرح جامع دوم مصوب ســال 1370به 
محدوده شهر تهران ملحق شدند. اساساً در توسعه 

شهري قرار نبود ساخت وسازها به اين گستردگي در اين منطقه انجام 
شود.

فضاي سبز تهران 1۴۰۰ كم آب نيست
رئيس  كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران اقدامات 
شهرداري و اين شورا براي ممانعت از خشكسالي در سال1400 را تشريح 
كرد و گفت: طبق آخرين اطالعات موجود كه در اختيار دارم، خوشبختانه 
به دليل آنكه مخازن و سدها بارندگي هاي سال گذشته را ذخيره كردند و 
تصفيه خانه ششم وارد مرحله بهره برداري شده و به تنظيم مصرف آب 
كمك كرده است، اين اميد وجود دارد كه در سال جاري مشكلي در مورد 
كم آبي فضاي سبز وجود نداشته باشد. به گزارش همشهري، سيدآرش 
حسيني ميالني، درباره خشكســالي در تهران گفت: يكي از برنامه هاي 
مهم، نصب كنتورهاي هوشمند روي چاه هاست. اين اقدام از 2سال پيش 
از سوي شهرداري آغاز شده و در سال جاري نيز ادامه دارد. اين موضوع در 
مديريت مصرف از نظر كنترل عملكرد پيمانكاران بسيار حائز اهميت است.

اين عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران با بيان اينكه پروژه هاي آبرساني 
مسئله ديگري است كه عمدتا مربوط به تصفيه خانه هاي محلي است، 
گفت: شــهرداري بايد بتواند در برنامه زمان بندي شــده، آبرســاني از 
تصفيه خانه هاي محلي مانند شهرك اكباتان يا شهرك غرب را به اتمام 
برساند. به اين ترتيب، امكان استفاده از پساب تصفيه شده براي فضاي 
سبز فراهم شود كه طبيعتا تاب آوري فضاي سبز تهران در برابر خشكسالي 
افزايش پيدا مي كند. حسيني ميالني، اليروبي قنوات را ضروري دانست و 
افزود: قنوات در شرايط خشكسالي مي توانند يكي از منابع تأمين آب باشند. 
اليروبي قنوات بايد مانند اليروبي انهار و كانال ها داراي برنامه مستمر باشد 

كه سازمان بوستان ها اين برنامه را در دست اقدام دارد.
او به اصالح روش هاي آبياري اشاره كرد و گفت: متأسفانه در برخي مناطق 
آبياري با تانكر انجام مي شود كه هدررفت آب زيادي در اين روش وجود 
دارد و بايد اين روش اصالح و سيستم آبياري مدرن جايگزين آن شود. يكي 
ديگر از زمينه هايي كه مي تواند باعث كاهش خطر خشكسالي در شهر 
تهران شود، عملياتي كردن تغيير الگوي كشت در فضاي سبز است؛ به اين 
معنا كه گياهان كم مصرف و بومي جايگزين گونه هاي گياهي پرمصرف و 
غيربومي شوند. در اين زمينه، با پيگيري شورا مركز تحقيقات فضاي سبز 

به وسعت پنج هكتار در پارك آزادگان احداث شده است.
 حسيني ميالني پايش پارك هاي جنگلي از سوي سازمان بوستان ها را 
مورد تأكيد قرار داد و عنوان كرد: فناوري هاي نوين سنجش از دور از نظر 
دسترسي به تصاوير ماهواره اي اين امكان را فراهم مي كند كه وضعيت 
شادابي و خشكيدگي پارك هاي جنگلي در فواصل زماني ماهانه سنجيده 
شود. اكنون 45هزار هكتار پارك جنگلي در تهران وجود دارد كه به عنوان 
ريه هاي تنفسي شهر شناخته مي شوند و مهم است كه آخرين وضعيت 

آنها از نظر شرايط زيستي مورد بررسي قرار گيرد.

حــوادث  پايتخت نشــينان 
آتش سوزي هاي سريالي سال گذشته گزارش

را كه در ارتفاعات و فضاهاي ســبز و 
بوستان ها  رخ داد، فراموش نمي كنند؛ فضاهايي كه 
سرمايه هاي زيست محيطي كالنشهر تهران بودند اما 
بر اثر غفلت و بي احتياطي در كمتر از دقايقي آتش 
گرفتند و به خاكستر تبديل شدند. مديران شهري 
علت حريق هــا را وجود علف هاي هرز و خشــك و 
گرماي شــديد خورشــيد و گاهي عمومي عنوان 
كردند. بخش هايي از پارك هاي جنگلي پرديسان، 
چيتگر و سرخه حصار و بوستان هاي افرا و واليت و 
همچنين ارتفاعات گرده قوچان و لواسان، سوختند 
و اگــر حضــور بموقع آتش نشــانان نبــود، قطعا 
خســارت هاي جبران ناپذيري به محيط زيســت 
پايتخت وارد مي شد. امسال مديران شهري از تجربه 
تلخ سال گذشته درس گرفته اند و قبل از گرم شدن 
هوا دست به كار شــده و مسئوالن ســازمان هاي 

آتش نشــاني، بوســتان ها و مديريت بحران، براي 
جلوگيــري از حوادث آتش ســوزي اعالم آمادگي 
كرده اند. هر چنــد در اين ميــان نبايد تالش هاي 
مأموران شهرداري در جمع آوري بموقع علف هاي 

هرز و خشك را ناديده گرفت.

هوشــيار براي مديريت آتش  سوزي هاي فصل 
گرما

براســاس نظر كارشناسان ســازمان آتش نشاني، 
آتش سوزي در منابع طبيعي همزمان با گرم شدن 
هوا شروع مي شــود و در تيرماه شــدت مي گيرد. 
سيدجالل ملكي، سخنگوي ســازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني شــهرداري تهــران در تأييد اين 
موضوع به همشــهري گفت كه متأســفانه ســال 
گذشته آتش ســوزي هاي زيادي در منابع طبيعي 
تهــران شــاهد بوديــم. او در ادامه عنــوان كرد: 
»خودبه خود ســوزي يكي از قواعد آتش  سوزي ها 
بدون عوامل انساني اســت كه گاهي در انبارهاي 
علوفه كشــاورزان هم رخ مي  دهد و همين اتفاق را 
هم در مناطق كم تردد كه البته علف ها در وســعت 

زيادي مي رويند، شــاهد هســتيم.« ملكي با بيان 
اينكه سال گذشته از يك سو به دليل بارش هاي زياد 
و از سوي ديگر كاهش تردد طبيعت گردها به واسطه 
شيوع كرونا، باعث شد حريق هاي سريالي رخ دهد 
و در برخي از موارد آتش به دليل هرس نشدن بموقع 
علف ها بــه ويالهاي مجاور هم ســرايت كرد. او به 
اقدامات پيشگيرانه سازمان آتش نشاني اشاره كرد 
و گفت: »چنانچه آتش  ســوزي در معابر، بزرگراه ها 
يا پارك هاي داخل شــهري رخ بدهــد، مأموران 
آتش نشاني از ايســتگاه هاي مجاور خودشان را در 
كمترين زمان به موقعيت مي رسانند. همچنين براي 
مديريت آتش ســوزي در ارتفاعات يا بوستان هاي 
جنگلي، ماشــين هايي با مخزن آب در مكان هاي 
مناسب مستقر شــده اند و موتورهاي چهارچرخي 
را كــه قابليت حركــت در تپه ماهورهــا و مناطق 
صعب العبور را دارند  هم بــه كار گرفته ايم.« ملكي 
در پايان به شهروندان و گردشگران توصيه كرد كه 
اگر قصد طبيعت گردي دارند بايد دقت كنند، كنار 
درخت ها و علف هاي خشك آتش روشن نكنند و تا 

جاي ممكن از منقل هاي قابل حمل استفاده شود.

تالش براي افزايش ايمني فضاي سبز
اغلب آتش ســوزي هايي كه در فصول گرم ســال در 
پارك ها و بوســتان هاي جنگلي رخ مي دهد، به دليل 
تابش نور خورشيد روي اشياي رها شده مانند شيشه و 
فلزات در طبيعت است. از اين رو براي جلوگيري از چنين 
حوادثي مسئوالن خدمات شــهري شهرداري تهران 
اقداماتي را شروع كرده اند. علي اصغر عطايي، مديركل 
خدمات شهري شهر تهران در تشــريح اين اقدامات 
گفت كه نو سازي  و ساخت ايستگاه هاي آتش نشاني با 
اعتباري معادل 135ميليارد تومان، نوسازي و بهسازي 
ناوگان خودرويي و تجهيزات عملياتي با هزينه اعتباري 
معادل 450ميليارد تومان و برپايي دوره آموزش هاي 

شهروندي، اقدامات انجام  شــده در حوزه پيشگيري 
هستند. او در راســتاي اطمينان بخشي به شهروندان 
گفت: »براي كاهش زمان رســيدن نيروهاي امدادي 
به محل حادثه و خدمات رســاني مطلوب و همچنين 
متناسب سازي  تعداد ايســتگاه ها با جمعيت شهر در 
5سال متوالي حدود 13ايســتگاه آتش نشاني جديد 
احداث شد. در ساخت ايستگاه هاي جديد سعي شده 
نزديك بودن به اماكن گردشگري يا منابع طبيعي مدنظر 
قرار گيرد. همچنين راه اندازي ســامانه برخط پايش 
ايمني ساختمان ها، طرح پالك ايمن، ايمن سازي  بازار، 
ايمني بناهاي تاريخي و راه اندازي رشته مهندسي حريق 

از اقدامات مهم ديگر است.«

گذرگاه هاي مترو، فضايي براي انتقال فرهنگ اقوام ايراني 
شركت بهره برداري متروی تهران 

و حومه تصميم گرفته با برگزاري خبر
»جشنواره عكس و چندرسانه اي 
فرهنگ اقوام و مردم ايران« از ظرفيت مناسب 
گذرگاه هاي فرهنگي مترو براي معرفي فرهنگ 
اقوام ايراني به مسافران و شهروندان استفاده 
كند. حسن غفاري، دبير جشــنواره مسابقه 
عكس و چندرسانه اي فرهنگ اقوام و مردم ايران 
به پايگاه خبري شهر، گفت: روزانه افراد بسياري 
در جامعــه از اين وســيله حمل ونقلي براي 
رســيدن به مقاصد خود اســتفاده مي كنند. 
فضاهاي بسياري در مترو وجود دارد كه مي توان 
براي فعاليت هاي تبليغاتي، فرهنگي، آموزشي، 
تربيت ملــي، تعريف مفاهيــم اجتماعي و... 
استفاده كرد. او ضمن اشاره به اجراي چنين 
ايده هايي در گذرگاه هاي مترويي در سراســر 

جهان، گفت: تهران به عنــوان پايتخت ايران، 
بيشترين پراكندگي اقوام را درون خود جاي 
داده اســت. ممكن اســت كه اقوام مختلف 
نشانه هاي ظاهري فرهنگي را با خود نداشته 
باشند اما دلمشغولي يا نوستالژي اين مسئله 
فرهنگي را دارند. دبير جشنواره مسابقه عكس و 
چندرسانه اي فرهنگ اقوام و مردم ايران اضافه 
كرد: اين جشنواره يا جريان  فرهنگي در مترو 
مي تواند باعث احترام گذاشتن به پاره فرهنگ ها 
و آشنايي ديگر آحاد جامعه نسبت به جغرافيا، 
پوشاك، خوراك و... شود. عالقه مندان مي توانند 
 دهم تيــر1400 آثار خود را از طريق ســايت
 tehranpicturefestival.ir  ارســال كنند. 
داوري آثــار در تاريخ 15تير انجام و مراســم 
اختتاميه، اهداي جوايز و افتتاحيه نمايشگاه 20 

الي 30تير امسال برگزار خواهد شد.

 زهرا  كريمي 
خبر نگار

تذكرات جلسه 289
افزايش آالينده ها در روزهاي اخير

سيدآرش حسيني ميالني : امسال شرايط اقليمي و خشكي 
هوا موجب كاهش 40درصدي بارندگي شده و به همين دليل 
ممكن اســت در اواخر بهار و فصل تابســتان شاهد افزايش 
آالينده هاي ناشي از گردوغبار و همچنين اُزن باشيم. 34روز 
در سال گذشته، با مسئله اُزن در تير و مرداد روبه  رو بوديم و در 
يك بازه زماني 10روزه به شــكل پيوســته با آلودگي اُزن از 
25تير تا سوم مرداد مواجه شديم. به دليل شــرايط اجتناب ناپذير كرونا، اجراي طرح 
ترافيك متوقف شده و احتمال افزايش آاليندگي اُزن در منطقه مركزي شهر تهران وجود 
دارد. همچنين بايد توجه داشته باشيم  ريزگردهايي كه از عراق و عربستان مي آيند، هنوز 
به ايران نرسيده اند. پس الزم است كارگروه آلودگي هواي استان تهران زودتر تشكيل 

شود و تمهيداتي را براي بهار و تابستان امسال درنظر بگيرد و برنامه ريزي كند.

تجديدنظر در تفكيك اداره كل ايثارگران و رفاه شهرداري 
محمد جواد حق شــناس: فرايند تفكيــك 2 اداره كل 
ايثارگران و رفاه شــهرداري بايد مجددا در شــوراي شهر و 
شهرداري تهران مورد تجديد نظر قرار گيرد. شهرداري تهران 
بايد در اجراي مصوبه شوراي شهر مبني بر ادغام 2 معاونت 
مالحظات و حساســيت هاي موجود را مدنظر قرار داده و از 
تعجيل و سهل انگاري و سوء مديريت هاي پرهزينه و تنش زا 
پرهيز كند. بــا توجه به نامه اخير فرمانداري به رئيس شــوراي شــهر تهران مبني بر 
درخواســت اصالح الزم در مصوبه مربوطه ضمن تأكيد بر ضرورت توجه به اهميت و 
حساسيت موضوع مي بايست مواردي ازجمله رعايت حقوق قانوني ايثارگران مورد توجه 
قرار گيرد. همچنين شهرداري پيشــنهاد اصالحات الزم در مصوبه را در اسرع وقت به 
شــوراي شــهر ارائه دهد. اين تذكر توســط حجت نظري، زهرا نژاد بهــرام و احمد 

مسجد جامعي هم امضا شده است.

ساماندهي و يكپارچه سازي مراكز امداد و نجات
مجيد فراهاني :  رعايــت قانون و اجراي مصوبات شــورا 
مهم ترين انتظار اعضاي شورا از شهردار و مديران شهرداري 
تهران است تا با رعايت و اجراي دقيق و به موقع مصوبات شورا، 
زمينه اداره هرچه بهتر شهر و شهرداري تهران فراهم شود. 
براساس ماده واحده مصوبه سال 93، شهرداري موظف بوده 
در مدت 3 ماه براي ارتقاي زيرســاخت هاي الزم و توسعه و 
توان افزايي مراكز امداد و نجات در ارائه خدمات ايمني به شهروندان، اليحه »ساماندهي 
و يكپارچه سازي مراكز خدمات امداد و نجات در شهر تهران« را تهيه كرده و به شوراي 
شــهر تهران ارائه كند. با وجود اينكه 2هزار و 193روز از پايــان مهلت مقرر در مصوبه 
مي گذرد، شهرداري اين كار را انجام نداده و شايسته است اقدام الزم از سوي شهرداري 

در اسرع وقت صورت گيرد.

استفاده بهينه از ساختمان اطالعات
احمد مسجد جامعي: ساختماني كه شهرداري تهران در آن 
مستقر است، هيچ تباري ندارد. يك زماني ساختمان وزارت 
كشور بود و بعد به ســاختمان بلديه منتقل شد و سپس به 
ايرانشهر و بعد از آن به ساختمان حزب ايران نوين و در نهايت 
به مكان فعلي در خيابان بهشــت جابه جا شد. درصورتي كه 
همه جاي دنيا و حتي شــهرهاي كشــورمان ازجمله تبريز 
ساختمان هاي شهرداري، تبار دارند. تذكر بنده درباره ساختمان روزنامه اطالعات است 
كه قرار بود فروخته شود اما اعضا مخالفت كردند و اين كار انجام نشد. اين ساختمان بيش 
از 80سال سابقه دارد و بناي قرص و محكمي است كه 3 دوره معماري پهلوي اول، دوم و 
جمهوري اسالمي در آن روزآمد شده است. ساختماني با اين ارزش ها را داريم و بايد از آن 

استفاده بهينه كنيم چرا كه از نظر معماري و سابقه در شهر تهران واجد ارزش است.
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 آمادگي سازمان هاي آتش نشاني، بوستان ها و مديريت بحران و كنترل دائمي مأموران شهرداري 
براي جلوگيري  از تكرار آتش سوزي  هاي سال قبل 

فضاي سبز تهران در امان ازآتش
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نقد خبر

تورم

پوست موز زير پاي مباشران تنظيم بازار ميوه

نقد بخش خصوصي  بر طرح مجلس براي بانك مركزي 

پلوخوري چگونه پرهزينه شد
برنج هندي و پاكستاني در مرز 

30هزار تومان
ورودي آب به سدها از ابتداي  آب
ســال آبي جاري تاكنون )از 
اول مهــر 1399تا شــامگاه 
4ارديبهشت 1400( نسبت به دوره مشابه 
سال قبل 40درصد كاهش نشان مي دهد و 
همزمان ميزان ذخاير آب در مخازن سدها 

نيز 19درصد كمتر از سال قبل است.
به گزارش همشــهري، با توجه بــه اينكه 
بارندگي هاي ســال آبي جــاري 54درصد 
كمتر از مدت مشابه سال قبل است، همچنان 
احتمال كمتر شدن ورود آب به مخازن سدها 
و كم آب تر شدن آنها وجود دارد؛ مگر اينكه 
به واسطه گرم شــدن هوا، بخش بيشتري از 
ذخاير برفي ارتفاعات مشــرف به سدها آب 
شــود كه در اين صورت بايد منتظر بحراني 

به مراتب شديدتر در سال هاي بعد بود.

پايان سراب پرآبي
در 3 ســال اخير كه شــرايط بارندگي  به 
يكباره مساعد شد و ركورد هاي ميان مدت 
ميزان بارش هاي جوي شكست، بسياري از 
كارشناسان نسبت به پايدار نبودن اين شرايط 
در اقليم خشك و كم باران ايران هشدار دادند. 
همزمان متوليان و كارشناسان حوزه آب نيز 
استفاده از تعبير ترســالي براي بارش هاي 
مساعد 3-2ســال اخير را نادرست و حتي 
خطرناك مي دانستند كه مي تواند با تغيير 
نگاه به بحران آب، مديريت مصرف مشتركان 
را به سمت ولنگاري و بي خيالي سوق دهد. 
حاال بيش از 7 ماه است كه آمارهاي مربوط به 
وضعيت بارندگي از وقوع كم باراني گسترده 
در كشور حكايت مي كند و به تدريج آثار اين 
كم باراني نيز در حال آشكارشــدن است. به 
گزارش همشهري، آخرين آمارهاي وزارت 
نيرو، نشــان مي دهد  كه از ابتداي سال آبي 
1400-1399تاكنون )از اول مهر 1399تا 
شامگاه 4ارديبهشت 1400( ميانگين ارتفاع 
ريزش هاي جوي در ايران به 127ميلي متر 
رسيده كه نسبت به 278ميلي متر سال آبي 
قبل 54درصد و نســبت به 207ميلي متر 
ميانگين 53سال اخير 39درصد كمتر است؛ 
به عبارت ديگر؛ آمارها از وقوع خشكســالي 

شديد در ســال آبي جاري حكايت دارند و 
به واســطه اينكه مجموع بارش هاي بهار و 
تابستان در بهترين حالت معادل 15درصد از 
كل بارش هاي يك سالي آبي است، دورنماي 
جبران بارش ها در 5 مــاه باقيمانده تا پايان 

سال نيز وجود ندارد.

سدهاي تشنه
آمارهــاي وزارت نيرو نشــان مي دهد؛ در 
7 ماه سپري شده از سال آبي  1399-1400 
به دنبال افول بارش هاي جوي، حجم ورودي 
آب به مخازن ســدهاي كشــور معادل 22 
ميليارد و 320 ميليــون مترمكعب بوده كه 
نسبت به مدت مشابه ســال آبي قبل از آن 
حدود 15ميليارد مترمكعب معادل 40درصد 
كمتر است. در اين شــرايط، سدهاي كشور 
درحالي به استقبال فصل گرما مي روند كه 
به طور ميانگين از مجمــوع ظرفيت 50.5 
ميليارد مترمكعبي مخازن ســدها، حدود 
29 ميليــارد و 670ميليــون مترمكعــب 
معادل 59درصد پُر شده و 41درصد مخازن 
همچنان خالي است. البته آمارهاي رسمي 
نشان مي دهد كه همزمان با افت ورودي آب 
به مخازن سدها، خروجي آب از مخازن نيز 
مديريت شده و با كاهش 32درصدي مواجه 
بوده كه بخــش عمده آن ناشــي از كاهش 

رهاسازي آب براي بخش كشاورزي است.

پايتخت همسايه كم آبي
همزمان با عقبگرد بارندگي در ســال آبي 
جــاري، افزايش دمــاي هوا نيز بــه عامل 

تشديد كننده كم آبي تبديل شــده، اما در 
يك مورد نيز به مخفي ماندن اثرات كم باراني 
كمك كرده اســت. در حقيقت افزايش دما 
در ماه هاي اخير نســبت به دوره هاي مشابه 
گذشــته، به ذوب شــدن يخ و برف انباشته 
در ارتفاعــات منجر شــده و اين مســئله 
در ظاهر، بخشــي از كاهش ورودي آب به 
مخازن ســدها را جبران كرده است؛ اما در 
عمل فقط احســاس بحــران را براي مدتي 
به تعويق مي اندازد. بحرانــي كه درصورت 
تداوم كم  بارشي در سال هاي آتي مي تواند 
به مراتب شديدتر احساس شود. اين موضوع 
تا حد زيادي در مورد سدهاي تهران مصداق 
دارد؛ به گونه اي كه باعث شده با وجود افت 
محســوس بارندگي، ذخيره آب ســدهاي 
پنج گانه پايتخت از 782ميليون مترمكعب 
در سال گذشته به 748ميليون مترمكعب 
در ســال جاري برســد كه بيانگــر كاهش 
34ميليون مترمكعبي اســت. اين مسئله 
مي تواند به  غفلت عمدي يا سهوي از مديريت 
بحران آب در پايتخت دامن بزند و مقدمات 
عميق تر شــدن بحران را فراهــم آورد؛ آن 
 هم در شرايطي كه براساس آمارهاي مركز 

كنترل آب تهران، ســرانه مصرف آب شرب 
در پايتخت 240ليتر بر ثانيه در شبانه روز به 
ازاي هر نفر است كه 70ليتر باالتر از ميانگين 
سرانه 170ليتر بر ثانيه كشوري است. نكته 
مهم تر اينكه براساس همين الگوي مصرف، 
ســرانه مصرف آب شرب شــهر تهران در 
تابســتان به 310ليتر بر ثانيه در شبانه روز 
افزايش پيدا مي كند و عمال تراز آبي سدهاي 

گرفتار خشكسالي را به چالش مي كشد.
مدير مركز كنترل آب تهــران مي گويد: در 
شــرايط فعلي، شــهر تهران روزانه 37هزار 
ليتر بر ثانيه آب مصرف مي كنــد و اين رقم 
در تابســتان به بيش از 44هزار ليتر بر ثانيه 
خواهد رسيد كه با توجه به كاهش چشمگير 
بارندگي ها بر لزوم مديريــت مصرف در اين 
كالنشهر تأكيد مي شود. طبق اظهارات حسين 
ســرايي، مصارف فعلي آب در شهر تهران در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 10درصد 
بيشتر است و با توجه به گزارش هاي سازمان 
هواشناســي و بارش هاي انجام شده، شرايط 
آبي مســاعدي نخواهيم داشت. او با اشاره به 
كاهش ذخاير آب سد ها مي گويد: اگر در بهار 
و تابستان امسال با صرفه جويي 10درصدي 
مصرف آب، ذخاير موجود را حفظ كنيم، در 
ابتداي پاييز و پيش از شروع بارش هاي سال 
آبي جديد با محدوديت هاي كمتري مواجه 
خواهيم شد؛ به خصوص كه آب شرب تهران 
70درصد از منابع آب ســطحي و 30درصد 
از منابع آب هاي زيرزميني تأمين مي شــود 
و در شــرايطي كه با كاهش بارش ها، ســهم 
آب هاي سطحي كاهش پيدا كرده، هرگونه 
بدمصرفي به افزايش بيش  از حد سهم منابع 
آب زيرزميني منجر خواهد شد كه به معناي 

استفاده از ذخاير آب نسل آينده است.

كاهش واردات برنج، قيمت انواع خارجي اين محصول را در بازار به شــدت  كشاورزی
افزايش داده و اكنون با شرايطي مواجهيم كه قيمت برنج هندي و پاكستاني 

و تايلندي از برخي ارقام برنج ايراني بيشتر شده است.
به گزارش همشهري، بيماري مزمن بازار برنج از ابتداي سال گذشته با شوك توقف واردات 
وارد فاز حاد خود شد و هر روز بر وســعت دامنه آن افزوده مي شود. سال هاست كه برنج 
ايراني با قيمت باال به دست مصرف كنندگان مي رسد و طبق آمار دست كم 7دهك جامعه 
ايران از دسترسي به آن محروم شده اند. آنچه باعث شد برنج خارجي از سال ها پيش مهمان 
سفره هاي ايراني شود، وجود اختالف به نسبت زياد بين ميزان توليد و حجم مصرف برنج در 
داخل بوده است. سال هاست كه يك سوم از 3ميليون تن نياز ساالنه كشور به برنج با واردات 
تامين مي شود تا عالوه بر تامين، به تنظيم بازار هم كمك كند اما اين روال مرسوم، سال 
گذشته به دليل تغيير ارز واردات از 4.200توماني به نيمايي و مشكالت تامين ارز نيمايي در 
بانك مركزي، به هم خورد و باعث شد واردات برنج در سال99 به كمي بيش از نصف هرسال 
كاهش يابد. براساس آمارهاي موجود در سال گذشــته مجموعا 857هزار تن برنج وارد 
كشور شد كه اين افت واردات، افزايش قيمت برنج خارجي را در بازار به همراه داشت. البته 
مشكل تنها به كاهش ميزان واردات محدود نمي شد، بلكه تغيير نوع ارز تخصيصي مشكل 
بزرگ تري بود كه با باالبردن هزينه واردات، قيمت محصول را در خرده فروشــي ها 3برابر 
كرد. قيمت هر كيلو برنج هندي كه در فروردين پارسال 8 تا 10هزار تومان بود در اسفندماه 
به 26هزار تومان رسيد. مشاهدات خبرنگاران همشهري نشان مي دهد اين روزها قيمت 
برنج هندي و پاكستاني از 30هزار تومان هم فراتر رفته است. اين در حالي است كه بعضي 

از انواع برنج ايراني را هنوز مي توان از عمده فروشي ها با قيمت زير 30هزار تومان خريد.

بي توجهي به رفع موانع واردات
هزينه باالي واردات برنج هندي و پاكســتاني و رشــد قيمت ايــن كاال در بازار داخلي، 
واردكنندگان را بر آن داشت كه با پيشنهاد جايگزين كردن كشورهاي آمريكاي جنوبي 
ازجمله اروگوئه و آرژانتين و همچنين تايلند با كشورهاي هند و پاكستان، ارقام پرمحصول 
و به نسبت ارزان تري از برنج وارد كشور شود. دبير انجمن واردكنندگان برنج در گفت وگو با 
همشهري ضمن ابراز نگراني از حذف برنج از سفره دهك هايي كه به دليل قيمت پايين تر، 
مصرف كننده برنج خارجي بودند، گفت: درصورتي كه دولت موانع قانوني واردات برنج از 
كشورهاي مقصد جديد را برطرف مي كرد در زماني كمتر از يك ماه قيمت برنج وارداتي در 
بازار به زير 20هزار تومان مي رسيد اما اين مشكالت برطرف نشد و شاهد اين هستيم كه با 
توجه به برابري قيمت برنج وارداتي با برنج داخلي، اين محصول از سبد خانوار ها حذف شده 
است. به روزرساني استانداردهاي فيزيكي برنج هاي وارداتي، يكي از موانع واردات برنج هاي 
جديد در سال گذشته بود كه به رغم پيگيري هاي انجمن واردكنندگان در مؤسسه استاندارد 
انجام نشد. به گفته مسيح كشاورز، موانع واردات همچنان باقي است و ادامه اين شرايط فشار 
مضاعفي بر قشر ضعيف جامعه خواهد بود. او مي افزايد: وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و 
صنعت بايد هرچه زودتر براي تعيين تكليف و نهايي كردن نوع برنج هاي وارداتي جلسات 

بگذارند تا فاجعه كمبود برنج به ويژه براي كم درآمدها اتفاق نيفتد.

كاهش سرانه مصرف به يك چهارم
تعطيلي رستوران ها و تاالرهاي پذيرايي به دليل محدوديت هاي كرونا در بيشتر ماه هاي سال 
گذشته باعث كاهش نسبي مصرف برنج نسبت به سال هاي قبل شد و تا حدودي قيمت برنج 
ايراني را كنترل كرد. امروز اما شرايط تغيير كرده و بازار مصرف با تقاضاي بيشتري مواجه 
شده است. مشاهدات خبرنگاران همشهري حاكي است: قيمت انواع مرغوب برنج ايراني به 
باالي 42هزار تومان رسيده و بيشتر رقم هاي پرطرفدار و پرمحصول در بازه قيمت بين 30 تا 
40هزار تومان هستند. اين در حالي است كه برنج خارجي هم در كورس رقابت با انواع ايراني 
قرار گرفته و در شرايطي كه مشكالت واردات هنوز الينحل باقي مانده است، به نظر نمي رسد 
مانعي بر سر راه پيشروي قيمت آن وجود داشته باشد. نگاهي به مراكز عمده فروشي برنج 
نشان مي دهد كمترين قيمت برنج در عمده فروشي ها 29هزار تومان است كه اين قيمت 
در خرده فروشي به 32 تا 33هزار تومان مي رسد. هم اكنون در عمده فروشي ها هر كيلو برنج 
دم سياه 37هزار تومان، هاشــمي درجه يك 34هزار تومان، طارم محلي 33هزار تومان، 
هاشمي آستانه 29هزار تومان، هاشمي عطري 27.50 و طارم هاشمي 27هزار تومان قيمت 
خورده اند. حتي برنج نيم دانه هم از 18 تا 20هزار تومان پايين تر نيست. مقايسه قيمت ها 
نشان مي دهد در مقايســه با مدت مشابه ســال99، برنج هندي 108درصد، پاكستاني 
69درصد، هاشــمي 50درصد و طارم 59درصد افزايش داشته است. مصرف سرانه برنج 
براي 80ميليون ايراني 3ميليون و 200هزارتن محاسبه مي شود. هر ايراني به طور متوسط 
40كيلوگرم برنج در سال مصرف مي كند. مقايسه آمارهاي وارداتي و كسري آن نسبت به 
سال قبل نشان مي دهد سرانه مصرف برنج در كشور به يك چهارم كاهش يافته است. به گفته 
دبير انجمن واردكنندگان برنج، يك ميليون و 200هزار تن تا يك ميليون و 500هزار تن 
كسري در توليد برنج از طريق واردات تأمين مي شود كه با توجه به ميزان واردات و توليدات 

برنج در سال گذشته سرانه مصرف هر ايراني كمتر از 10كيلوگرم بوده است.

خبر: اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري مي گويد: ماجراي 
ميوه هاي در معرض فساد به ستاد تنظيم بازار ارتباطي ندارد، كساني 
كه به دنبال فرصت بودند تا ميوه هاي شب عيد را ذخيره و آن را در زمان 
باال رفتن قيمت ها عرضه كنند، اگر امروز متحمل ضرر و زيان شده اند، 

خودشان مسئول هستند.
نقد: در همه كشورهاي دنيا نهادهاي دولتي به عنوان ناظر و رگوالتور 
در بازارهاي مختلف كااليي عمل مي كنند اما در بازار ميوه شب عيد 
امســال، مصرف كنندگان به دليل عرضه محدود و ديرهنگام سيب و 
پرتقال تنظيم بازاري به خريد هر كيلوگــرم از اين محصوالت به نرخ 
14تا 18هزار تومان ناچار شدند. اكنون نيز فاسد شدن 30درصد اين 
محصوالت چيزي جز هدررفتن سرمايه ملي نيست. درست است كه 
به گفته معاون اول رئيس جمهوري سودجويان از محل فساد سيب و 
پرتقال هاي ذخيره سازي  شده ضرر كرده اند، اما مصرف كنندگان هم 
به دليل تحمل گراني ميوه شــب عيد جزو متضرران داستان بوده اند 
در نتيجه زيان ديدن سودجويان نافي مسئوليت دستگاه هاي ذيربط 
دولتي، يعني وزارتخانه هاي صنعت و جهادكشاورزي به عنوان نهادهاي 

تنظيم گر بازار ميوه و مركبات نيست.
گذشــته از اين واقعيت كه بخش خصوصي به عنوان مباشر دولت به 
خريد و ذخيره سازي  ســيب و پرتقال شب عيد دســت زده اما حاال 
همين مباشــران به عنوان مقصران اصلي گراني ميوه و فاســد شدن 
پرتقال هاي تنظيم بازاري معرفي مي شوند، نبايد نقش ستاد تنظيم 
بازار و سياســت هاي متناقض مســئوالن ذيربط در وزارت صمت و 
جهادكشاورزي را در اين ماجرا ناديده گرفت. سياست هايي كه موجب 
شد با وجود توليد 8تا 10ميليون تني سيب و پرتقال، مصرف كنندگان، 
شب عيد پرتورمي را چنان كه ديديد تجربه كنند. اگر متوليان تنظيم 
بازار برآورد درستي از ميزان نياز بازار شب عيد و فرصت هاي صادراتي 
اين محصوالت داشتند، شايد اكنون شاهد زيان توامان مصرف كنندگان 
و صادركنندگان سيب و پرتقال و هدر رفتن سرمايه ملي نبوديم. البته 
جهانگيري درســت مي گويد ذخيره كنندگان سيب و پرتقال با فاسد 
شدن بارشان و مردم با تورم شب عيد تنبيه شــده و خواهند شد اما 
خوب است معاون اول رئيس جمهوير دســتور بررسي سهم و نقش 
سياستگذاري هاي شتابزده وزارتخانه هاي صنعت و جهادكشاورزي 
را در باالماندن قيمت ميوه و فاســد شدن سيب و پرتقال هاي تنظيم 
بازاري صادر كند، تا در اين موج تنبيه به حســاب مسئوالن ناكارآمد 

نيز رسيدگي شود.

اتاق تهران در گزارشي به نقد و  بانك
كالبدشــكافي طرح مصوب 
كميسيون اقتصادي مجلس 
درباره قانون بانك مركزي پرداخته كه نشان 
مي دهد بين آنچه مورد نظــر نمايندگان و 
به ويژه مدافعان اين طرح است و هدف مطلوب 
نخبگان و خبــرگان پولي و بخش خصوصي 
اختالف نظر جدي وجــود دارد. به گزارش 
همشهري، طراح طرح قانون بانك مركزي، 
محمد حسين حسين زاده بحريني است. او و 
اكثريت نمايندگان فعلــي مجلس مصمم 
هستند تا طرحشــان زودتر به قانون تبديل 
شــود. طرحي كه البته مخالــف جدي آن 
كارشناسان بانك مركزي هستند و گزارشي 
هم كه اتاق تهران منتشــر كرده، با هدايت 
فرهاد نيلي و حضور 2تن از مديران سابق بانك 

مركزي يعني اميرحسين امين آزاد، مديركل 
نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري در بانك 
مركزي و البته حســن معتمدي، از مديران 
سابق بانك مركزي تهيه شــده است. از اين 
منظر آنچه اتاق تهران منتشر كرده، به گونه اي 
بيانگر موضع گيري دوطرف ماجرا يعني بانك 

مركزي و مجلس است.
طرح مجلس كــه در روزهاي پاياني ســال 
گذشــته به تصويب كميســيون اقتصادي 
مجلس رســيده، يك بخش از طرح بزرگ تر 
با مواد و تبصره هــاي مفصل تر با عنوان طرح 
بانكداري جمهوري اســالمي اســت. بسته 
پژوهشــي و پيشــنهادي اتاق تهران درباره 
ســاختار و نحــوه مديريــت و اركان بانك 
مركزي در طرح مجلــس، به موارد متعددي 
اشــاره مي كند كه داراي ايراد قابل اصالح يا 

خطاهايي است كه بايد اصل آن حذف شود. 
ازجمله اينكه تعيين معــاون نظارتي بانك 
مركزي با نظر رئيس كل را مطلوب نمي داند 
و پيشنهاد مي كند: براي افزايش اقتدار معاون 
نظارتــي بانك مركــزي و همچنين متوازن 
كردن فراينــد انتخاب اعضــاي هيأت عالي 
بهتر اســت معاون نظارتي بانــك مركزي با 
حكم رئيس جمهوري منصوب شود. از جمله 
ايرادهاي جدي بر طرح مجلس به ســازوكار 
عزل رئيــس كل بانك مركــزي برمي گردد، 
در بسته پيشــنهادي بخش خصوصي آمده 
است: فرايند عزل رئيس كل يكي از شاكله هاي 
اســتقالل و اقتدار بانك مركزي است و بايد 
قاعده مند و شفاف باشد و جلوي اعمال فشار از 
سوي دولت يا تهديد به عزل او به دليل اختالف 
نظر با رئيس جمهوري يــا افراد پرنفوذ دولت 
سد ايجاد كند. درحالي كه طرح پيشنهادي 
مجلس اين هدف را محقق نمي كند و به همين 

دليل بهتر است كه پيشنهاد عزل رئيس كل 
بانك مركــزي تنها درصورت درخواســت 
دو ســوم از اعضاي غيراجرايــي هيأت عالي 
بانك مركزي مســتند به قصور يا تقصير در 
انجام وظيفه يا اجرانشــدن مصوبات هيأت 
عالي با موافقت رئيس جمهوري باشــد و اين 
فرايند شفاف و مكاتبات آن افشا شود.  طرح 
پيشــنهادي كميســيون اقتصادي مجلس 
مي گويد؛ رئيس سازمان بورس و معاون بانك 
و بيمه وزارت اقتصاد هم بايد در هيأت عالي 
بانك مركزي عضويت داشته باشند. اما بسته 
پيشنهادي اتاق تهران با اين پيشنهاد مخالفت 
مي كند و مي گويد: حضور مدير بازار سرمايه 
و نماينده سياســتگذار مالــي در عالي ترين 
نهاد تصميم ســازي پولي باعــث اختالل در 
استقالل سياستگذار پولي و تأثيرپذيري آن 
از مالحظات بودجه اي و مصالح بازار سرمايه 

مي شود.

همزيستي تجارت خارجي ايران با كرونا به رشد  تجارت
قابل توجه آمارهاي اين حوزه در نخستين ماه از 
ســال جديد منجر شــده؛ به گونــه اي كه در 
فروردين امسال، ارزش صادرات غيرنفتي كشورمان 80درصد 
و ارزش واردات كااليي 56درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزايش يافته است.
به گزارش همشهري، اگرچه در ســنت جديد گمرك ايران 
مبني بر انتشار شفاهي آمارها به بهانه حساسيت تحريم و...، 
جزئيات دقيقي از تحوالت تجاري كشور منعكس نمي شود؛ 
اما همين آمارهاي محدودي كه رئيس و سخنگوي گمرك 
ايران به صورت ماهانه در اختيار رســانه ها قرار مي دهند نيز 
تا حدودي قادر اســت نماي كلي تحوالت تجارت خارجي را 
ترســيم كند. در فروردين ماه 1400 نيز، رئيس كل گمرك 
ايران دست به كار انتشار شفاهي آمار تجارت خارجي شده و 
در گفت وگو با رسانه ها از شروع توفاني صادرات غيرنفتي در 

سال1400 خبر داده است.

جهش 62.5درصدي تجارت خارجي
رئيــس  كل گمرك ايــران مي گويــد: در نخســتين  ماه از 
ســال1400، بالغ  بر 10ميليون و 343هزار تن كاال به ارزش 
5ميليارد و 762ميليون دالر از مبدأ يــا مقصد ايران با ديگر 
كشورها مبادله شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
از لحاظ وزن 32درصد و از حيث ارزش 62.5درصد افزايش 
نشان مي دهد. مهدي ميراشــرفي، با اشاره به اينكه مقايسه 
ارزش صادرات و واردات كشــور در فروردين امسال، از تراز 
مثبت 174ميليون دالري نسبت به  مدت مشابه سال گذشته 
حكايت دارد، مي افزايد: در اين  ماه 8ميليون و 302هزار تن 
كاال به ارزش 2ميليارد و 968ميليون دالر از طريق گمركات 
كشور به نقاط مختلف دنيا صادر شد كه نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از نظر وزن 56درصد و از لحاظ ارزش 80درصد رشد 
داشته است. او مهم ترين مقاصد صادراتي كشور را به ترتيب 
چين، عراق، امارات، تركيه و افغانســتان معرفي مي كند. بر 
اساس آمارها؛ چين با واردات 2ميليون و 259هزار تن كاال به 
ارزش 974ميليون دالر )رشد 37درصدي وزن و 86درصدي 
ارزش( نخســتين مقصد صادرات كاالهــاي ايراني، عراق با 
يك ميليون و 537هزار تن به ارزش 428ميليون دالر )رشد 
77درصدي وزن و 66درصدي ارزش(، امارات با يك ميليون 
و 200هزار تن به ارزش 417ميليون دالر )رشد وزني و ارزش 
17درصدي(، تركيه با 191هزار تن به ارزش 177ميليون دالر 
)رشد 7.5درصدي وزن و 149درصدي ارزش( و افغانستان با 
452هزار تن به ارزش 175ميليون دالر )رشــد 17درصدي 
وزن و 42درصدي ارزش( نسبت به  مدت مشابه سال گذشته، 
5كشوري بودند كه در مجموع 5ميليون و 639هزار تن كاال به 
ارزش 2ميليارد و 171ميليون دالر از ايران وارد كردند. به گفته 
رئيس كل گمرك ايران، صادرات به اين 5كشــور، 68درصد 
وزن و 73درصد ارزش كل صادرات كشور را به  خود اختصاص 
داده است. رئيس كل گمرك ايران مي گويد: در فروردين امسال 
بنزين عمده ترين كاال در سبد اقالم صادراتي ايران به خارج 

از كشور بوده است.

واردات گران تر شد
آنچه از آمارهاي شــفاهي ارائه شده از مديركل گمرك ايران 
مشخص است، در فروردين امسال، 2ميليون و 41هزار تن 
كاال به ارزش 2ميليارد و 794ميليون دالر از طريق گمرك 
وارد شــد كه در مقايســه با فروردين سال گذشــته از نظر 
وزني 18درصد كاهش پيدا كرده اما ازنظر ارزش با افزايش 
47درصدي مواجه بوده اســت. البته تا حدودی اختالف در 
وزن و ارزش تجــارت خارجي، هم در مــورد صادرات و هم 

در مورد واردات مي تواند ناشــي از تفاوت نرخ ارز در اقتصاد 
ايران باشــد اما اينكه اختالف اين مســئله در حوزه واردات 
چندبرابر حوزه صادرات اســت، احتماال به واســطه واردات 
كاالهايي باارزش تر و گران تر از سال قبل است. طبق اظهارات 
ميراشرفي، گوشــي تلفن همراه با ارزش 198ميليون دالر، 
روغن آفتابگردان با 150ميليون دالر، گندم با 103ميليون 
دالر، برنج بــا 89ميليون دالر و كنجاله بــا 76ميليون دالر 
مهم ترين اقالم وارداتي كشور در مدت يادشده بوده و به ترتيب 
كشورهاي امارات، چين، تركيه، هند و روسيه، 5كشور عمده 
صادركننده به ايران بوده اند. براســاس آمارها، در فروردين 
امســال، امارات با 453هزار تن كاال به ارزش 788ميليون 
دالر )رشــد 110درصــدي وزن و 113درصــدي ارزش(، 
چين با 221هزار تن كاال به ارزش 656ميليون دالر )رشــد 
50درصدي وزن و 64درصــدي ارزش(، تركيه با 172هزار 
تن كاال به ارزش 247ميليــون دالر )كاهش 67درصدي در 
وزن و رشــد يك درصدي در ارزش(، هند بــا 137هزار تن 
كاال به ارزش 133ميليــون دالر )كاهش 35درصدي وزن و 
19درصدي ارزش( و روســيه با 174هزار تن كاال به ارزش 
132ميليون دالر )كاهش 48درصدي وزن و رشد 30درصدي 
ارزش(، 5كشــور اول طرف معامله در حوزه واردات به ايران 
بودند كه در مجمــوع يك ميليون و 159هــزار تن از وزن و 
يك ميليارد و 956ميليــون دالر از ارزش كاالهاي وارداتي 
ايران در فروردين ماه سال جاري، مربوط به اين كشورهاست. 
به  گفته ميراشرفي، واردات كاال از اين 5كشور 65درصد از كل 
وزن و 70درصد از كل ارزش واردات كشور را دربرمي گيرد. 
بررسي ها نشان مي دهد گران  شدن كاالهاي وارداتي ايران به 
واردات از كشــورهاي تركيه، هند و روسيه مرتبط است كه 
به ترتيب با كاهــش 67، 35 و 48درصدي در وزن كاالهاي 
وارداتي از آنها، ارزش واردات از اين كشورها به ترتيب با رشد 
يك، 19 و 30درصدي مواجه شــده اســت. از سوي ديگر، 
از اظهارات رئيس  كل گمرك ايــران چنين برمي آيد كه در 
نخستين ماه سال جاري، حجم كاالهاي ترانزيت شده از قلمرو 
ايران به 933هزار تن رسيده كه در مقايسه با سال قبل با رشد 
193درصدي مواجه بوده و به مراتب رونق بيشتري نسبت به 

تجارت خارجي ايران داشته است.

كم آبي به سدها رسيد
 افت 54درصدي بارندگي در سال آبي جاري به كاهش 40درصدي ورودي آب

 به مخازن سدها و افت 19درصدي ذخيره آب آنها منجر شده است

   رسيدگي اورژانسي به بازار برنج 
كاهش سرانه مصرف برنج در كشــور در كنار اوج گيري قيمت ها نشان مي دهد بازار برنج نيازمند 
رسيدگي اورژانسي است. سياست هاي دولت تاكنون به  گونه اي نبوده كه بتواند قيمت برنج ايراني 
را كنترل كند. اينكه توسعه مكانيزاسيون و به روز كردن ماشين آالت در اختيار شاليكاران چقدر 
مي تواند در كاهش هزينه و افزايش توليد برنج ايراني و به تبع آن تنظيم بازار مصرف و كاهش نياز به 
واردات تأثيرگذار باشد موضوعي است كه همچنان مغفول مانده، اما آنچه در شرايط كنوني حياتي 
به نظر مي رسد رفع موانع واردات براي جلوگيري از آسيب به اقشار ضعيف تر جامعه است. تأمين 
مالي وارد كنندگان براي حفظ وضعيت كااليي استراتژيك مانند برنج و همكاري بانك مركزي براي 

تخصيص ارز شايد تنها راهكار حمايت از معيشت باشد.

شروع توفاني صادرات در سال 1400
 آمارها از رشد 80 درصدي ارزش صادرات در فروردين امسال 

نسبت به فروردين پارسال حكايت دارد

آمار ها نشان مي دهد در فروردين امسال شكاف تورمي بين ثروتمندان 
و طبقات ضعيف تر جامعه اندكي بهبود پيدا كرده اما طبقاتي كه از نظر 
اقتصادي ضعيف تر هستند، همچنان هزينه هاي بيشتري را نسبت به 

طبقات مرفه صرف كاالهاي خوراكي و آشاميدني مي كنند.
به گزارش همشــهري، تازه ترين گزارش مركز آمار از فشــار تورم 
در فروردين ماه بــر دهك هاي مختلف جامعه نشــان مي دهد تورم 
نقطه به نقطه كل كشور كه در اسفندماه پارســال 48.7درصد بوده 
در فروردين امسال به 49.5درصد رسيده است. همچنين نرخ تورم 
12ماهه از 36.4درصــد به 38.9درصد رســيده، درحالي كه بانك 
مركزي از هدف گذاري تورم 22درصدي خبر داده بود، اما آمار ها نشان 
مي دهد رسيدن به چنين سطحي از تورم چندان در دسترس نيست.

فشار به طبقات ضعيف تر
آمار هــاي بانك مركزي نشــان مي دهد ميزان تــورم نقطه به نقطه 
در دهك اول جامعه كه شــامل طبقات ضعيف تــر از نظر اقتصادي 
مي شود، 50.3درصد بوده و در طبقاتي كه بنيه اقتصادي قوي تري 
دارند 52.7درصد بوده اســت. اين آمار نشان مي دهد شكاف تورمي 
بين طبقات برخوردار نســبت به كمتر برخــوردار جامعه در حال 
كمترشدن است، با اين حال، نگاهي دقيق تر به آمار ها نشان مي دهد 
با وجود باالتر بودن تورم كل در ميان طبقات ثروتمندتر، طبقاتي كه 
از نظر اقتصادي ضعيف تر هستند همچنان فشار بيشتري را از جنبه 
تورم خوراكي ها تحمل مي كنند. ميزان تورم خوراكي ها در دهك اول 
جامعه به 63.4درصد رسيده درحالي كه ميزان تورم خوراكي ها در 
دهك دهم 61.3درصد بوده است. با اين حال، اين سطح از تورم در 
بخش خوراكي ها از شيبي نزولي حكايت دارد زيرا تورم خوراكي ها در 
اسفند ماه پارسال 66.3درصد بود كه اين رقم در فروردين امسال به 

63.1درصد رسيد.

رشد تورم غيرخوراكي ها
آمارها نشــان مي دهد برخالف تــورم خوراكي ها كــه در فروردين 
امسال شيب نزولي داشــته، تورم كاالهاي غيرخوراكي و همينطور 
خدمات رشد كرده است. ميزان تورم نقطه به نقطه در بخش كاالهاي 
غيرخوراكي در اسفند ماه 40.5درصد بود كه اين ميزان در فروردين 
به 43درصد رسيده اســت. اين اطالعات نشان مي دهد ميزان تورم 
در بخش كاال هاي غيرخوراكي در دهك هــاي اول تا پنجم كمتر از 
دهك هاي ششم تا دهم بوده است. ميزان تورم كاالهاي غيرخوراكي 
و خدمات در دهك دهم 50.6درصــد بوده درحالي كه در دهك اول 

37.2درصد بوده است.

تورم ساالنه
محاسبات مربوط به تورم ساالنه نشان مي دهد ميزان تورم ساالنه كل 
كشور در فروردين امســال به 38.9درصد رسيده است. تورم ساالنه 
براي دهك هاي اول 37.5 و براي دهك دهم 45.8درصد بوده با اين 
حال، محاسبات تورم ساالنه نشان مي دهد طبقات كمتر برخوردار 
بار ديگر هزينه هاي بيشــتري را صرف خوراكي ها و آشــاميدني ها 
كرده اند. تورم ساالنه خوراكي ها و آشاميدني ها براي دهك اول جامعه 
45.4درصد بوده درحالي كه براي دهك دهم كه شامل طبقات مرفه 
جامعه مي شود 40.8درصد بوده است. اين ارقام تأييد مي كند طبقات 
ضعيف تر هزينه هاي بيشــتري را صرف كاالهاي خوراكي مي كنند. 
ميانگين تورم ساالنه در بخش خوراكي ها و آشاميدني ها 43.5درصد 
بوده است. گزارش مركز آمار نشــان مي دهد ميزان تورم ساالنه در 
بخش كاالهــاي غيرخوراكي و خدمات در كل كشــور در فروردين 
امسال به 36.7درصد رسيده است. ميزان تورم ساالنه براي دهك اول 
جامعه در بخش كاالهاي غيرخوراكي و خدمات 29.8درصد و دهك 

دهم 47.1درصد بوده است.

بهبود شكاف تورمي بين فقرا و ثروتمندان
با وجود كاهش شكاف تورمي، فقرا همچنان هزينه هاي 

بيشتري را صرف كاالهاي خوراكي مي كنند

ميزانبارشهايجويكشورازاولمهر1399تاشامگاهچهارمارديبهشت1400)ميليمتر(

حوضهآبريزاصلي
 درصداختالفنسبتبهميزانبارندگيدر
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به گفته توليدكنندگان كاهش 10درصدي توليد و عقب ماندگي 25ميليون قطعه اي جوجه ريزي از برنامه مصوب، توقف ثبت 
سفارش واردات نهاده ها و قاچاق و تشكيل بازار سياه براي جوجه يك روزه، 3مولفه هشداردهنده اي است كه از وقوع موج تازه 

گراني مرغ تا پايان بهار خبر مي دهند.
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روحانــي: سيســتم بانكــي با 
ايجاد امــكان الزم براي اعطاي 
تسهيالت به سرمايه گذاران به 

رونق بورس كمك كند

در شرايطي كه اختالف نظر بر سر  بورس
تزريق منابع مالي دولتي به بورس 
براي نجات شاخص ها، به دليل 
مخالفت هاي بانك مركزي، باال گرفته؛ ديروز 
حســن روحاني، رئيس جمهوري از سياست 
جديد دولت براي حمايت از بورس رونمايي كرد. 
او گفت: سيستم بانكي مي تواند با ايجاد امكان 
الزم براي اعطاي تسهيالت به سرمايه گذاران به 
كمك بورس بيايد و رونق را به بورس بازگرداند.

به گزارش همشهري، گفتمان كمك به بورس 
از طريق تزريق منابع مالي از ابتداي امســال 
پرطرفدار شده است؛ به ويژه آنكه سياست هاي 
به كار گرفته شده براي تغيير در ريزساختارها، 
در 8 ماه گذشته، به نجات بورس منجر نشده و 
اكنون اين ايده شكل گرفته كه براي عبور بورس 
از بحران بايد نگاه نهادهاي سياستگذار تغيير 
كند و با اصالح سياست هاي كالن اقتصادي و 
پولي مي توان به بورس كمك كرد. با وجود اين، 
خبر هاي غيررسمي نشــان مي دهد مخالفت 
نهاد ناظر بر بازار پول به ســدي در برابر تزريق 
پول دولتي به بورس تبديل شده؛ به نحوي كه 
حتي منابعي كه قرار بود از صندوق توسعه ملي 
به حمايت از بورس اختصاص يابد، هنوز به بازار 

سرمايه تزريق نشده است.
محسن عليزاده، عضو ناظر شوراي بورس ديروز 
در اين باره گفت: با وجود ريزش هاي پي درپي 
شاخص و با وجود اينكه براي تزريق نقدينگي 
از صندوق توسعه ملي به بورس، از تمام مراجع 
باالدستي دستور داشــتيم؛ اين اتفاق نيفتاد و 
تاكنون ريالي از صندوق توسعه ملي به صندوق 

تثبيت بازار سرمايه واريز نشده است.
او با بيان اينكه الزم اســت در جلسه اقتصادي 
سران قوا اين موضوع مورد بررسي قرار بگيرد، 
گفت: هرچند توافقاتي براي واريز هزارميليارد 
تومــان از اين صنــدوق به صنــدوق تثبيت 
انجام شــد اما به اجرا نرسيد و شروطي را براي 
تخصيص اين منابع درنظــر گرفتند كه براي 

سازمان بورس قابل انجام نبود.

مخالفت ها همچنان ادامه دارد
مخالفت ها براي تزريق پول به بازار ســرمايه، 
پارســال مانع تزريق 15هــزار ميليارد تومان 
نقدينگي به بازار سرمايه شد. اين روال همچنان 
ادامه دارد؛ به طوري كه ظرف دو هفته گذشته 
موجب شده برگزاري دو نشست سران قوا كه 
به موضوع كمك به بورس اختصاص داشــت 
به تعويق بيفتد. قرار بود در اين نشســت ها به 
موضوع تزريــق نقدينگي از دولــت به بورس 
پرداخته شود اما به دليل تشديد اختالف ها هر 

دو نشست به تعويق افتاد.
در هميــن رابطه ديــروز رئيس كميســيون 
اقتصادي مجلس از برگزارنشــدن نشســت 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا با موضوع 
بورس به شدت انتقاد كرد و گفت: جلسه شوراي 
هماهنگي اقتصادي ســران قوا قرار بود هفته 
گذشته برگزار شود، پيشــنهاد ما هم اين بود 
كه موضوع بورس و بازار ســرمايه در دســتور 
كار اين جلسه باشــد كه اعضا هم آن را قبول 
كردند و با آن موافقت شــده بود اما اين جلسه 
هفته گذشته برگزار نشد و ظاهراً اين هفته هم 
برگزار نمي شود. محمدرضا پورابراهيمي افزود: 
ما به شدت گاليه منديم زيرا بحث بازار سرمايه 
مهم ترين موضوع اقتصادي كشور است و نبايد 

به عنوان اولويت چندم با آن برخورد شود.

ضربه به بورس
در شــرايطي كه برخي كارشناسان مي گويند 
دولت نبايد هيچ پولي به بازار ســرمايه تزريق 
كند، آمار ها نشــان مي دهد انفعــال دولت در 

9 ماه گذشته و از زمان نزول شاخص هاي بورس 
در مرداد ماه ســال قبل، ضربات زيادي به بازار 
سرمايه وارد كرده است. از يك طرف اين نزول 
موجب شده شــدت نزول شاخص هاي بورس 
بيشتر و از سوي ديگر مسير تامين مالي دولت 
و بخش خصوصي از بازار سرمايه مسدود شود. 
برآورد مي شود حجم سرمايه گذاري شركت هاي 
دولتي و غيردولتي در سال جاري به دليل همين 
مسدودشدن جريان تامين مالي سرمايه اي در 
ســال جاري كاهش يابد، زيرا از رونق افتادن 
بورس جريان تامين مالي بازار سرمايه را صرف 

 نظر از فروش اوراق بدهي دچار خلل مي كند.
آمار ها نشان مي دهد پارســال احتمال اينكه 
بتوان شــاخص هاي بورس را با تزريق 15هزار 
ميليارد تومان از منابع مالي صندوق توســعه 
ملي نجات داد بيشتر بود اما امسال براي نجات 
شاخص هاي بورس به منابع بيشتري نياز است و 
دولت بايد پول بيشتري را صرف نجات شاخص 
كند. محسن عليزاده، عضو ناظر شوراي بورس 
در اين باره گفت: از زمان وضع قانون تا به امروز 
بايد 10 تا 15هزار ميليــارد تومان از صندوق 
توســعه ملي به بازار تخصيص پيدا مي كرد اما 
اين رقم واريز نشده اســت. البته بازار سرمايه 
در شــرايط حال حاضر براي بهبود و ثبات نياز 
به اعداد بيشــتري از اين مبالغ دارد. به گزارش 
همشهري، همه اينها در حالي است كه بحران 
نزول شاخص هاي بورس به بروز اعتراض هاي 

اجتماعي منجر شده است.

باز شدن پنجره اي جديد
حــاال بعــد از تأخيــري طوالنــي در اجراي 
سياست هاي حمايتي دولت، با وجود آنكه هنوز 
درباره برگزاري نشست هماهنگي سران قوا و 
اختصاص منابع مالي دولتي براي نجات بورس 
ابهام وجود دارد، روز گذشته حسن روحاني از 
كمك مالي بانك ها براي نجات بورس خبر داد 
و گفت: سيستم بانكي در اين شرايط مي تواند 
به كمك بازار بورس بيايد و با ايجاد امكان الزم 
براي اعطاي تسهيالت به سرمايه گذاران، رونق 
را به بورس بازگردانــد. او تأكيد كرد: حمايت 
همه جانبه از بازار ســرمايه سياست اصولي و 

هميشگي دولت است.

برخي اطالعات نشــان مي دهد در نشست روز 
گذشته شوراي هماهنگي اقتصادي دولت كه با 
حضور رئيس سازمان بورس برگزار شد، توافق 
اوليه براي ارائه تســهيالت به سرمايه گذاران 
بورس انجام شــده و قرار است ســقف اعتبار 
بانك ها براي سرمايه گذاري در بورس افزايش 
يابد و تسهيل شــود. اين همان سياستي است 
كه مورد توافق فعاالن بازار سرمايه براي تقويت 
طرف تقاضاســت. اما برخالف تصميم گيري 
درباره ارائه تسهيالت بانكي، بحث تزريق پول 
به بازار سرمايه در كميسيون اقتصادي دولت 
همچنان بالتكليف باقي مانده است. آنطور كه 
نمايندگان مجلس مي گويند، قرار اســت اين 
موضوع در نشست بعدي شــوراي هماهنگي 
سران قوا مورد بررسي قرار گيرد و اگر در اين باره 
تصميمي گرفته نشود مجلس وارد عمل خواهد 
شد. عليرضا سليمي، عضو هيأت رئيسه مجلس 
در اين باره گفت: دولت بايد براي تخصيص اعتبار 
براي بهبود بازار ســهام اليحه بدهد، مجلس 
هم در اين باره همــكاري خواهد كرد. به گفته 
او چنانچه دولت براي تخصيص اعتبار به بازار 
سهام اليحه ندهد مجلس، خود طرحي را براي 

رفع اين مشكل تدوين خواهد كرد.

دنيا با بحران بورس ها چه كرد؟
با وجــود مخالفت هايي كه بــراي تزريق پول 
از دولت به بورس وجود دارد، بررســي سوابق 
جهاني از تزريق منابع مالي به بازار هاي سهام 
نشــان مي دهد اين رويه در اغلب بورس هاي 
دنيا و حتي در وال اســتريت به كار گرفته شده 
است. دولت آمريكا در جريان بحران مالي سال 
2008 ميالدي يك تريليون دالر به بازار هاي 
سهام تزريق كرد و حتي با تزريق 634ميليارد 
دالر نقدينگي به روش هاي مختلف به صنايع، 
در نهايت 110ميليارد دالر از محل اين تزريق 
مالي در ســال هاي بعد درآمد كسب كرد. اين 
اطالعات نشــان مي دهد حجم سرمايه گذاري 
دولت در صنعت خودرو ســازي  بعد از بحران 
مالي ســال2008 به 62ميليارد دالر، صنعت 
بانكــداري 236ميليــارد دالر، خدمات مالي 
22ميليــارد دالر، بيمــه 72ميليــارد دالر، 
صندوق هاي ســرمايه گذاري 18ميليارد دالر 
و شركت هاي ســاختماني به 30ميليارد دالر 
رسيد و در طول سال هاي بعد از همين طريق 
توانست فقط از محل تزريق مالي به دو صنعت 
بانكداري و خودروسازي 40ميليارد دالر سود 
شناســايي كند. اين سياســت مالي حتي در 
جريان بحران هاي اخير در پي شيوع كرونا در 
آمريكا و بسياري ديگر از كشور هاي ديگر دنيا 
نيز اجرا شده و از افت سرمايه گذاري در اقتصاد 

كشور هاي مختلف جلوگيري كرده است.

تداوم مشكالت در تامين نهاده هاي توليد، افت  بازار
جوجه ريــزي و كمبود و رشــد قاچاق جوجه 
يك روزه، 3نشــانه نگران كننده اي اســت كه 
موجب شده توليد كنندگان نسبت به احتمال وقوع موج تازه 

گراني مرغ در چند هفته آينده هشدار دهند.
به گزارش همشهري، با سپري شــدن ايام نوروز و افت نسبي 
تقاضا، مــوج گراني مرغ و تخم مرغ نيــز فروكش كرد اگرچه 
هنوز قيمت خرده فروشي مرغ در ســطح بازار با نرخ مصوب 
24هزار و 900توماني ستاد تنظيم بازار فاصله زيادي دارد و هر 
كيلوگرم از اين ماده پروتئيني در محدوده 28تا 35هزار تومان 

درخرده فروشي ها عرضه مي شود.
در اين شــرايط حاال مرغداران با اشاره به توقف ثبت سفارش 
واردات نهاده ها و توليد مانند كنجاله ســويا و ذرت و كاهش 
توليد، در كنار قاچاق جوجه هاي يك روزه احتمال افت توليد 
مرغ تا پايان ارديبهشت ماه را قريب الوقوع مي دانند. متوليان 
تنظيم بازار براي مقابله با مــوج تازه گراني مرغ، فعال به مجوز 
واردات 50هزار تن مرغ، تخصيص ارز 4200توماني به واردات 
جوجه هاي يك روزه و تخم مرغ نطفه دار و از سرگيري مجدد 
ثبت ســفارش واردات نهاده هاي دام و طيور رأي داده اند اما 
فعاالن صنفي نسبت به اثربخشــي اين اقدامات براي مقابله 
با كمبود و گراني مــرغ در آينده نزديك ابراز شــك و ترديد 

مي كنند.

عقب ماندگي 25ميليون قطعه جوجه ريزي 
حبيب اســداهلل نژاد، نايب رئيس كانون سراســري مرغداران 
گوشتي در گفت وگو با همشهري گفت: به دليل كاهش عرضه و 
گراني جوجه يك روزه شاهد عقب ماندگي آمار جوجه ريزي در 
واحدهاي مرغداري نسبت به برنامه توليد هستيم، پيش بيني 
مي شود درصورت جبران نشدن اين عقب افتادگي در نيمه دوم 
ارديبهشت ماه جاري بازار مرغ بار ديگر با التهاب روبه رو شود. 
حبيب اسداهلل نژاد افزود: برخي واحدهاي مرغ مادر به صادرات 
بي قاعده يا خروج غيررسمي جوجه از كشور اقدام كرده اند كه 
نتيجه آن كاهش عرضه اين نهاده مهم توليد در بازار بوده، اين 
كاهش عرضه زمينه تشكيل بازار سياه براي جوجه يكروزه و 
گراني آن را فراهم كرده است. او افزود: قيمت هر قطعه جوجه 
يكروزه به 7هزار تومان رســيده درحالي كه قيمت مصوب آن 
4هزار و 200تومان اســت. به گفته او، اين امر موجب كاهش 
جوجه ريزي در واحدهاي مرغداري و افزايش قيمت تمام شده 
توليد مرغ مي شود. اســداهلل نژاد با تأكيد براينكه 25ميليون 
قطعه از برنامه جوجه ريزي عقب هســتيم، افزود: براســاس 
برنامه ريزي هــاي انجام شــده بايد در اين مــاه 125ميليون 
قطعه جوجه ريزي انجام مي شد، كه فقط 100ميليون قطعه 
جوجه ريزي شده و درصورت جبران نشدن عقب ماندگي در 
جوجه ريزي، شــاهد تكرار دوباره التهاب در بازار مرغ تا پايان 
ارديبهشــت ماه خواهيم بود. او با بيان اينكه باال بردن قيمت 
جوجه يكروزه و قاچاق آن موجب افزايش هزينه تمام شده توليد 
مرغ شــده افزود: واحدهاي مرغ مادري اجازه افزايش قيمت 
جوجه  يكروزه بدون تأييد ستاد تنظيم بازار را ندارند و با افزايش 
قيمت مصوب جوجه يكروزه نيــز قيمت مصوب مرغ افزايش 
مي يابد. نايب رئيس كانون سراسري مرغداران گوشتي كشور 
توضيح داد: مباحثي كه درخصوص اختصاص نيافتن ارز براي 
واردات نهاده هاي دامي از بانك مركزي مطرح است، در يك ماه 
گذشته نگراني هاي توليد كنندگان را مضاعف كرده است. او 
گفت: بنابر آمار، توليد جوجه يكروزه 10درصد كاهش يافته كه 
اميدوار هستيم با افزايش سن كشتار اين كسري جبران شود. 

او با بيان اينكه اگر از پتانسيل توليد جوجه به درستي استفاده 
كنيم به واردات تخم مرغ نطفه دار و جوجه يكروزه نيازي نيست، 
افزود: با توجه به ممنوعيت صادرات جوجه بايد مشخص شود 
جوجه هايي كه بدون مجــوز از واحدهاي مــرغ مادر خارج 
شده اند، كجا رفته اند؟ اسداله نژاد، افزود: تأخير در عرضه ذرت و 
كنجاله سويا مرغداران را مجبور به تامين آن از بازار آزاد مي كند، 
درحالي كه با مديريت صحيح عرضه و توزيع به موقع سهميه ها، 
به تامين اين نهاده ها از بازارآزاد نيازي نيست. همچنين اكنون 
بسياري از واحدها به سبب دسترسي نداشتن به جوجه يكروزه، 
امكان جوجه ريزي ندارند كه اين موضوع پيام خوبي به آينده 

بازار مرغ نمي دهد.

از سرگيري ثبت سفارش نهاده ها بعد از 2هفته 
تخصيص نيافتن ارز براي واردات نهاده هاي دامي توسط بانك 
مركزي علت اصلــي توقف 2هفته اي ثبت ســفارش واردات 
اين نهاده ها بوده است. بر اين اســاس چندي پيش اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دامي در نامه اي به اسحاق جهانگيري، 
معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به تخصيص نيافتن ارز براي 
واردات نهاده هاي دامي از هفته هاي پاياني اسفند پارسال بر 
آثار زيانبار وقفه حتي كوتاه مدت در پرداخت ارز بر توليد دام 
و طيور خبر دادند. اما ديروز مشاور عالي هيأت مديره اتحاديه 
سراسري مرغ گوشتي از آغاز ثبت سفارش دريافت نهاده هاي 
دامي مرغداران بعد از 2هفته وقفه خبر داده و گفت: از ديروز 
مرغداران امكان ثبت سفارش نهاده هاي دامي در سامانه بازارگاه 
را پيدا كرده و مرغداراني كه جوجه ريزي انجام داده اند توانستند 
ثبت سفارش دريافت نهاده هاي دامي دولتي در سامانه بازارگاه 
را انجام دهند. محمدعلي كمالي سروســتاني با بيان اينكه از 
2هفته پيش گزينه ثبت سفارش براي مرغداران غيرفعال شده 
بود و امكان درخواست براي دريافت نهاده هاي دولتي براي آنها 
فراهم نبود، افزود: افزايش هزينه تمام شده توليد، افت سالمت 
و كيفيت گله هاي مرغ گوشتي از نتايج توقف 2هفته اي ثبت 
سفارش واردات نهاده هاي مرغ در دوره پرورش آينده خواهد 
بود چراكه به دليل گراني نهاده ها مرغداران مجبور به تهيه جيره 
با مواد كم ارزش تر و ارزان تر هســتند. به گفته او هر كيلوگرم 
دان با نهاده هاي دولتي ذرت و كنجاله 4هزار و 600تا 4هزار و 
700تومان تمام مي شود اين در حالي است كه اگر مرغدار اين 
نهاده ها را از بازار آزاد تهيه كند قيمت هر كيلوگرم دان كمتر از 
9هزار تومان نخواهد شد و 65درصد از هزينه تمام شده توليد 
هر كيلوگرم مرغ نيز مربوط به دان است. كمالي سروستاني، 
ابراز اميداري كرد در كوتاه ترين زمان ممكن نهاده  به دســت 
مرغداران برسد تا بيش از اين تأخير در ثبت سفارش نهاده ها بر 

توليد تأثير منفي نداشته باشد. 

از واردات مرغ تا ارز دولتي جوجه 
هشدارهاي توليد كنندگان به كمبود و افزايش قيمت مرغ تا 
نيمه دوم ارديبهشت ماه موجب شد تا ستاد تنظيم بازار طي 
مصوباتي واردات مرغ تنظيم بازاري و تخصيص ارز دولتي به 
واردات جوجه يكروزه را در دستوركار قرار دهد. بر اين اساس 
ستاد تنظيم بازار با درخواست شركت پشتيباني امور دام مبني 
بر خريد و واردات گوشــت مرغ به ميزان 50هزار تن موافقت 
كرد. براساس مصوبه اين ستاد همچنين مقرر شد تا ارز مرجع 
واردات جوجه يكروزه و تخم مرغ نطفه دار از گروه2 كااليي به 
گروه يك كااليي تغيير كند. در اين جلسه مقرر شد براي تسريع 
در تخصيص و تامين ارز مورد نياز جوجه يكروزه با تغيير گروه 

كااليي از2 به يك، مكاتبه الزم انجام شود.

رئيس جمهوري از راهبرد جديدش براي بازگشت تعادل به بورس رونمايي كرد

همشهري آينده توليد و عرضه مرغ را برمبناي مولفه هاي توليدي بررسي مي كند ظهور 3نشانه نگران كننده در بازار مرغاهرم بانكي دولت براي نجات بورس
 اعالم قيمت جديد ترشي و شور

در ميادين

قيمت جديد انواع ترشي و شور در ميادين ميوه و تره بار  تره  بار
شهرداري تهران اعالم شــد. به گزارش همشهري، در 
نرخ نامه جديد ســازمان ميادين ميوه و تره بار، از روز 
يكشنبه انواع محصوالت ترشي و شور و زيتون در اين مراكز با نرخ هاي 
جديد به فروش مي رسد كه بر اين اســاس باالترين قيمت خيارشور 
مربوط به خيارشور سركه اي اســت كه 38هزارو 700تومان قيمت 
خورده اســت. انواع ديگر اين محصول قيمت هاي پايين تري دارند و 
به طور مثال هر كيلو خيارشور ممتاز 14هزار و 200تومان قيمت دارد. 
قيمت خيارشور در سوپرماركت ها براي هر شيشه كمتر از يك كيلويي 
بين 30تا 40هزار تومان است. در ميان محصوالت زيتون نيز باالترين 
نرخ مربوط به زيتون بدون هسته درشت است كه 58هزارتومان قيمت 
خورده است. نرخنامه جديد ميادين همچنين نشان مي دهد هركيلو 
از ترشي هاي پرطرفدار در ميادين ميوه و تره بار بين 12تا نهايتا 23هزار 
تومان قيمت دارند. سير ترشي تازه و كهنه نيز در نرخنامه جديد بين 

20تا 22هزار تومان در هركيلو قيمت خورده اند.

قيمت انواع شور و ترشي در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت- توماننوع محصول
17.200خيارشور نول

14.200خيارشور ممتاز
38.700خيارشور سركه اي

29.200خيارشور ويژه
42.500زيتون كنسروي و شكسته ايراني

48.000زيتون شكسته و كنسروي ايراني درشت
58.000زيتون بدون هسته درشت

38.000زيتون بدون هسته ريز
41.000زيتون پرورده

21.000ترشي بادمجان شكم پر
19.000ترشي بادمجان
23.000ترشي باميه ريز

14.000ترشي پياز
21.000انواع ترشي فلفل

12.500ترشي مخلوط درشت
15.500ترشي هفت بيجار

13.500ترشي ليته
14.000ترشي مخلوط ريز

29.000كوكتل زيتون

نيم ليتر روغن زيتون؛ 100هزار تومان

مصرف روغن زيتون در كشور ما با وجود فرهنگ سازي  سوپرماركت
براي مصرف آن هنوز بســيار كمتر از روغن هاي ديگر 
است كه بخشي از اين مشكل به قيمت باالي اين نوع 
روغن برمي گردد. اما در 6ماه گذشته مشكالت بازار روغن و افزايش 
قيمت انــواع روغــن ذرت و آفتابگردان كه قبال قيمت هاي بســيار 

پايين تري داشتند، باعث شد گراني روغن زيتون كمرنگ تر شود.
انواع مختلف روغن زيتون بدون بو يا بودار، تصفيه نشده، بكر و فرابكر 
در سوپرماركت ها وجود دارد كه بسته به ذائقه مي توان يكي از آنها را 
انتخاب كرد و براي بهبود سالمت خانواده مصرف آن را جايگزين انواع 
روغن هاي نسبتا مضر ديگر كرد. بعضي از انواع روغن زيتون حتي براي 

مصارف سرخ كردني هم قابل استفاده هستند. 
برندهاي زيادي در سال هاي اخير به طور اختصاصي در زمينه توليد 
روغن زيتون فعال شــده اند كه از معروف ترين ها مي توان به سي سام 
اشــاره كرد كه شيشــه هاي گرد آن محصوالتش را از ديگر برندها 
متمايز كرده است. پيك، هايپراستار، فاميال و البته الدن كه در زمينه 
توليد انواع روغن ســابقه اي طوالني دارد ديگر برندهاي موجود در 
سوپرماركت ها هستند كه تنوع نسبتا خوبي از روغن هاي تصفيه شده، 
بي بو يا طبيعي و ساده، بكر يا فرابكر را توليد و عرضه كرده اند. ميانگين 
قيمت يك روغن زيتون 250ميلي ليتري در سوپرماركت ها كه تا سال 
گذشــته 40هزار تومان بود، اكنون به باالي 60هزار تومان رسيده و 
براي حجم 500ميلي ليتري هم ميانگين 80هزار توماني پارسال به 

100هزار تومان رسيده است. 
با وجود توليد داخلي قابل  قبول قيمت زيتون و روغن زيتون در بازار در 
حدي است كه اين 2محصول در سبد مصرف بسياري از اقشار جايي 
ندارند، كما اينكه به  گفته مسئوالن ســرانه مصرف از 200گرم هم 

پايين تر آمده و به 150گرم در يكي، 2سال اخير رسيده است.

قيمت بعضي از انواع روغن زيتون در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

25065.000ميلي ليتريكريستال
500115.000ميلي ليتري- بوداربايوبيت
118.000پااليش شده- بي بو- 500ميلي ليتريبايوبيت
110.000درجه يك- بكر- بودار- 530ميلي ليتريگيلوان
95.000تصفيه شده- 445ميلي ليتريفاميال
44.000فرابكر-250ملي ليتريپيك

134.000تصفيه شده- 500ميلي ليتريسي سام
39089.500ميلي ليتريگيلوان
245.000پااليش شده- يك ليتريميالنو

45.000بكر- 250ميلي ليتريالدن طاليي
87.500خالص- 500ميلي ليتريالدن طاليي
25039.000ميلي ليتريسفيدرود

چند ماهي از انتقال بخشي از معامالت امالك حقوقي و  بورس كاال
وابسته به نهادهاي دولتي به بورس كاال مي گذرد و حاال 
محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرســازي با 
سودمند دانســتن اين اتفاق، به ورود امالك اشخاص حقيقي به اين 
سازوكار نيز چراغ سبز نشان مي دهد و آن را در كنار طرح فروش مسكن 
متري، ازجمله عوامل زمينه ساز براي كشف واقعي قيمت و نظام مند 

شدن بازار مسكن عنوان مي كند.
به گزارش همشــهري، هنوز طرح تأمين مالي حوزه مسكن از طريق 
انتشار اوراق سلف موازي استاندارد يا همان فروش متري مسكن در 
انتظار اعمال تغييراتي در دستورالعمل سلف موازي استاندارد به سر 
مي برد و عماًل هيچ حركت مثبتي با اين طرح در جهت ســاماندهي 
بازار مسكن انجام نشده است. از ســوي ديگر فروش امالك حقوقي 
و دولتي در بورس كاال نيز تاكنون توانسته جايگزين مدرن تري براي 
مزايده هاي قديمي باشد و هنوز آن قدر گسترش پيدا نكرده كه بتوان 
آن را براي كليت بازار مســكن و امالك بااهميت قلمداد كرد. با اين 
تفاسير، گفته هاي محمودزاده گرچه روي كاغذ درست و قابل  توجه 
است اما در عمل، چيزي جز نوعي گفتاردرماني بي اثر براي بازار مسكن 

و امالك نيست.

فروش امالك حقيقي در بورس
معامالت امالك اشــخاص حقوقي و وابســته به نهادهاي دولتي در 

بورس كاال يكي از برنامه هاي مهمي بوده كه وزارت راه و شهرســازي 
در يك سال گذشــته از آن حمايت كرده است و همچنان مسئوالن 
اين وزارتخانه مي گويند كه توسعه معامالت مسكن اشخاص حقيقي 
و حقوقي در بورس كاال از برنامه هاي مهم آنهاســت. معاون وزير راه و 
شهرسازي در اين زمينه مي گويد: ساختاري كه در بورس كاال فراهم 
شــده تا امالك نهادهاي مختلف به جاي فروش از طريق مزايده در 
بورس كاال عرضه شود، قدرت رقابت باالتري ايجاد مي كند و شفافيت 
در معامالت آنها فراهم مي شود. محمودزاده حتي ورود امالك اشخاص 
حقيقي به بورس كاال را نيز بالمانع مي داند و معتقد است در اين حوزه 
بايد مقياسي نيز براي معامالت پرحجم مسكن اشخاص حقيقي در 

بورس درنظر گرفته شود.
او معتقد است: اگر اقداماتي براي توســعه معامالت امالك اشخاص 
حقيقي در كنار حقوقي ها در بورس كاال انجام شود، اشخاص حقيقي 
نيز مي توانند امالك خود را از طريق بورس كاال به فروش برســانند و 
اين مسئله به نظام مند شدن بازار مسكن كمك كند. البته آنگونه كه 
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاال مي گويد: براساس 
دستورالعمل معامالت امالك و مستغالت در بورس كاال، قابليت عرضه 
امالك اشخاص حقيقي نيز وجود دارد و بسترهاي فني آن نيز موجود 
اســت. به  گفته عليرضا ناصرپور، در اواخر سال گذشته نيز يك ملك 
متعلق به بخش خصوصي در بورس كاال مــورد پذيرش قرار گرفته و 

امكان ادامه اين كار وجود دارد.

تزريق شفافيت به معامالت مسكن از كانال بورس
معاون وزير راه و شهرسازي معتقد است 2طرح فروش امالك شخصي در بورس كاال و فروش مسكن 

متري مي تواند با باال بردن شفافيت و قدرت رقابت، به نظام مند شدن بازار مسكن كمك كند

تعبير رؤياي مسكن با فروش متري
انتشار اوراق سلف موازي مسكن كه به فروش متري مسكن شهرت 
يافته يكي از طرح هايي اســت كــه از پيوند بازار ســرمايه و صنعت 
ساختمان ايجاد شده و به متقاضيان فاقد قدرت تأمين مالي يك واحد 
كامل، امكان مي دهد طي چند مرحله اين كار را انجام دهند و هر بار 
با تبديل سرمايه ناكافي خود به بخشي از يك واحد مسكوني، ارزش 
و قدرت خريد آن در بازار مسكن را حفظ كنند؛ به  عبارت ديگر افراد 
مي توانند از طريق اوراق سلف و با خريد متراژي از يك واحد مسكوني، 
سرمايه خود را به ارزش روز حفظ كنند و از اين طريق در صورت ايجاد 
تورم يا افزايش قيمت، ديگر قدرت خريد خود را از دست نمي دهند. 
البته اجراي اين طرح همچنان معطل برخي اصالحات و اقدامات است 
و از دي ماه98 كه همشــهري در گفت وگو با عليرضا ناصرپور، معاون 
توسعه بازار بورس كاالي ايران، از انتظار اين طرح براي اعمال تغييراتي 
در دستورالعمل سلف موازي اســتاندارد خبر داد، اتفاق ملموسي در 

مورد آن رخ نداده است.
 در آن زمان معاون توســعه بازار بورس كاالي ايران از قرار گرفتن 
اصالح دستورالعمل سلف موازي اســتاندارد در دستور كار سازمان 
بورس خبر داده و گفته بود: يك شركت انبوه ساز براي پيش فروش 
2بلوك از يك پروژه مسكوني خود در قالب اين طرح اعالم آمادگي 
كرده و منتظر اجرايي شــدن طرح اســت. با ايــن تفاصيل، به نظر 
مي رســد حتي ايفاي نقش طرح فروش متري مسكن در قالب يك 
گفتاردرماني براي بازار آشفته مســكن نيز منتفي است و همچنان 
بايد براي تغيير مناسبات بازار مســكن و تزريق شفافيت بورسي به 

معادالت آن منتظر ماند.
 معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي مي گويد: بسياري از 
اتفاقاتي كه در حوزه اقتصاد ايجاد مي شود ناشي از اطالعات غيررسمي 
و رقابت هاي غيرشفاف اســت اما با برقراري پيوند بازار مسكن و بازار 
سرمايه، به واسطه ايجاد شفافيت و رقابت در معامالت و آمارها، مردم 

مي توانند با اطالع و اطمينان بيشتري دست به معامله بزنند و قدرت 
رقابت برابري ايجاد كنند.

منبع قابل اتكا براي تأمين مالي مسكن
تازه ترين طرح هايي كه براي پيوند زدن ميان بازار سرمايه و مسكن 
در دستور كار قرار گرفته، مي تواند بســتر شفاف و مدرني براي ورود 
سرمايه هاي خرد و كالن به صنعت ساختمان و بازار مسكن فراهم آورد. 
معاون وزير راه و شهرسازي مي گويد: بازار سرمايه يكي از روش هايي 
است كه از سوي وزارت راه و شهرسازي به عنوان منبعي قابل  اتكا براي 
تأمين مالي طرح هاي مسكن و رشد توليد مورد توجه قرار گرفته است 
و از يك سو با رونق معامالت امالك در بورس كاال، همه امالكي كه قرار 
است به مزايده گذاشته شود از طريق مكانيسم بورس عرضه خواهد 
شد كه به طور حتم در ايجاد يك رقابت سالم تأثيرگذار است و از سوي 
ديگر با فروش مســكن متري، راه جديدي براي متقاضيان مصرفي 
مسكن در كشور باز مي شود كه نتيجه آن تسهيل روند خانه دار شدن 
مردم و همچنين زمينه ساز حضور انبوه سازان در بازار سرمايه و تأمين 
مالي آسان آنهاست. به عقيده محمودزاده، بايد سبدهاي متنوعي براي 
جذب سرمايه به بخش توليد مسكن در بازار سرمايه ايجاد شود زيرا 
افراد متقاضي مسكن در كشور متنوع هستند و در اين حوزه مي توان 
موضوع ســرمايه گذاري ميان مدت و چند دوره اي روي مسكن نيز 

مدنظر قرار گيرد.
به گزارش همشهري، تأمين مواداوليه و مصالح ساختماني و همچنين 
فروش امالك در بورس،  2شــيوه اي است كه در شــرايط فعلي در 
دســترس انبوه ســازان قرار دارد اما ابزارهاي ديگري نظير انتشــار 
اوراق خريد دين، اوراق سلف مســكن و همچنين فروش واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق هاي امالك و مستغالت و زمين و ساختمان در 
بازار سرمايه نيز ازجمله ابزارهايي هستند كه مي توانند به توسعه بخش 

مسكن و صنعت ساختمان كمك كنند.
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دريچه

سنندج، شهر هزارتپه 

 ســنندج را يكي از مهم ترين شهرهاي 
كردنشــين ايران مي داننــد و با توجه 

به اهميت نقش اين شــهر در تعالي فرهنگ و هنــر ايران زمين، 
روز ششم ارديبهشت از سوي شــوراي شهر به عنوان روز سنندج 
نامگذاري شده است؛ روزي كه شاه صفي دستور داد ساخت اين 
شهر كه بر اثر زلزله تخريب شده بود از ســوي حاكم كردستان، 

سليمان خان اردالن آغاز شود.
با نگاهي متفاوت به اين رويداد فرهنگي بايد اذعان كرد كه در مقوله 
شهر و شهرسازي پيدايش و شكل گيري هر شهري متاثر از عوامل 
مختلف طبيعي فرهنگي ، مذهبي و بعضا اهميت سوق الجيشــي 
منطقه است. در بسياري شــهرها هم نام  محله ها متاثر از عناصر 
طبيعي چون تپه ها و چشمه ها به عنوان بخشــي از شناسنامه و 
سرگذشت شهر هستند و در فرهنگ عامه توجه خاصي به اسامي 

و نام هاي خاص مناطق شده است.
گفته مي شود سنندج را به علت واقع شدن در دامنه كوه در قديم 
ســنه مي خواندند و چون قلعه آن از نظر نظامــي اهميت زيادي 
داشته، آن را سنه دژ )قلعه اي در پاي كوه( مي ناميدند كه كم كم 

به سنندج بدل شد. 
 همچنين اشاره شده اســت كه يك رشــته كاريز نيز در دشت 
»سرنوي« پي نهاده شده و آب آن را به شهر و ميان قلعه آورده اند. 
لذا هويت كالبدي شهر سنندج بر محوريت دژ حكومتي باالي تپه و 
رشته كاريز سرنوي بوده و با شاخص هايي چون تپه ها و چشمه هاي 

آن تعريف  شده است. 
حتــي نامگــذاري برخــي محله هاي شــهر ســنندج متأثر از 
اســامي تپه هايي نظير توس نــوذر، شــيخ محمدباقر، اوليا بك، 
شــيخ محمدصادق ، تكيه و چمن، ريوي جار، شــه و بو ، كشاورز، 
گليني، كوچك رهش قشالق ، شيخان، قوپال ، سعدي، زاگرس يا 
چشمه هايي با نام هاي كاني كوزله، كاني پرد بهن ، كاني فاته ، چم 
حاجي نصه ، چم دره بيان و كاريز مســجد داروغه است؛تپه هايي 
كه هركــدام از ويژگــي خاصی برخــوردار و جزو شناســنامه 
 شهر به شــمار مي روند و موجب شدند تا در ســال 2007شهر
 سنندج از ســوي ســازمان جهاني گردشگري شــهر هزار تپه

لقب بگيرد.
شهر سنندج با توجه به موقعيت جغرافيايي و محصوريت در چاله 
فضايي كه با ارتفاعات اطراف حاصل شــده و بــا توجه به تاريخ و 
ساختار شهر، واجد ويژگي هاي خاصي به سبب اين ساختار است 

كه در ساير شهرهاي ايراني- اسالمي به ندرت ديده مي شود.
تپه هاي اين شــهر به عنوان يك توان مهم اكولوژيك محســوب 
مي شوند كه در طول اين ســال ها مورد تصرف اداره ها و نهادهاي 
نظامي قــرار گرفته اند و در بيشــتر تپه ها حجــم خاكبرداري و 
ساخت وســاز قابل توجه اســت تا اغلب تپه ها كاركرد عمومي و 
همگاني خود را از دست بدهند. داليل مختلفي هم دست به دست 

هم داده اند تا تپه ها عملكرد واقعي خود را نداشته باشند. 

يكي از مهم ترين آنها بي توجهي به طرح هاي توسعه شهر و نبود 
ضوابطي مشخص براي توسعه تپه هاست؛ ضوابطي كه مي توانست 
در فرايند شــكل گيري تپه ها يا حتي مرمت بافت تپه ها و اطراف 

آنها مؤثر باشد.
در سال ۹6 مصوبه شوراي عالي شهرســازي و معماري پيرامون 
ساماندهي، حفاظت و احياي تپه ها و چشــمه ها با هدف ارتقاي 
كيفيت محيط شــهري از جنبه تجديد ساختار شــهر و احياي 
عرصه هاي عمومي و فضاهاي باز و سبز شهري و توسعه گردشگري 

در شهر سنندج تصويب و ابالغ شد. 
حاصل اين طرح مجموعه اي از سياســت ها، ضوابط عام و خاص 
و نقشــه هايي مهم براي حفظ و ارتقــاي اكولوژيكي و اجتماعي 
27 تپه در داخل محدوده قانوني شــهر و 22 تپه در حريم شهر 
است. براساس اين مصوبه هرگونه ساخت و ساز در تپه هاي واقع در 
حريم شهر ممنوع و هيچ ارگان، شخص حقوقي يا حقيقي خاصي 
اجازه ساخت و ساز در اين تپه ها را ندارد. هرگونه ساخت و ساز در 
تپه هاي محدوده قانوني شهر هم بايد با محوريت احياي اين تپه ها 

صورت بگيرد.
از ديگر عناصر كالبدي شكل دهنده شهر سنندج چشمه هاي شهر 
هســتند كه با هدف توجه و احياي اين چشمه ها مطالعات آن به 

مشاور ذي صالح واگذار شد. 
در اين مطالعات 47چشمه  و قنات  فراموش شده و مدفون در شهر 
ازجمله چشمه هاي آبيدر ، قراديان ، دگران بلوار ساحلي و بلوار نظام 
مهندسي و چشمه هاي محالت قريان و بهاران شناسايي و محل 
دقيق شان در سامانه موقعيت ياب جهاني )GPS( تعيين و نقشه 
پهنه بندي آنها ترسيم شده اند. بر اين اساس شوراي شهر سنندج 
مصوب كرده كه هر ســال تعدادي از اين چشمه ها احيا شود و در 
2سال اخير نيز تعدادي احيا و از آب آنها براي آبياري فضاي سبز 

استفاده شده است.
ســنندج را شــهر هزارتپه با چشــمه هاي قديمي مي نامند، اما 
گردشــگري تاريخي و فرهنگــي هم در اين منطقــه رونق قابل 
توجهي دارد. ايامي كه به مناسبت روز سنندج در آغازين روزهاي 
ارديبهشــت رقم مي خورد، مصادف با ارديبهشت است كه آب و 
هواي شهر با اعتدال بهاري و شكفتن شــكوفه ها در اوج زيبايي 
و سرسبزي اســت كه پيش از شــيوع كرونا با اجراي برنامه هاي 
فرهنگي با هدف جذب گردشگر شــكل گرفت و از سال گذشته 

فضاي مجازي را به خود اختصاص داده است.

مجيد شاه اويسي
رئيس كميسيون عمران و خدمات 

شهري شوراي شهر سنندج 

ايــن روزهــا با شــيوع 
افسارگســيخته كرونا در گزارش

كشور مواجهيم و آمار ابتال هر 
روز در استان ها باالتر مي رود اما از ابتداي 
پاندمي كرونــا تا كنون هر بــار داليل 
متفاوتي باعث افزايش اين آمار شــده 
است؛ شايد اين بار سفرهاي نوروزي. در 
جريان مســافرت ها و تردد بين شهري، 
اســتان هايي كه به عنوان شاهراه هاي 
ارتباطي شــناخته مي شــوند، آسيب 
بيشتري از كرونا ديدند. دليل آن هم عبور 
و توقف بيشتر مسافران بود. البرز، قزوين، 
قم و مركزي از جمله استان هايي هستند 
كه نه سفر به آنها پاياني دارد و نه آمار يك 
سال گذشته كرونايشان در نقطه كاهش، 

ثابت مانده است.

البرز؛ مسير عبور 14استان
سخنگوي ستاد كروناي دانشگاه علوم پزشكي 
البرز با بيان اينكه اين استان چند ويژگي خاص 
دارد كه مشــكالت را در آن بيشــتر مي كند، 
مي گويــد: »البرز پرتراكم ترين اســتان ايران 
اســت. هرچقدر تراكم جمعيت بيشتر باشد 
احتمال شــيوع بيماري در يك شهر يا استان 
باالتر مي رود. روزانه چندين هزار نفر براي كار 
بين تهران و كــرج تردد مي كنند، از ســوي 
ديگر البرز مسير عبور 14استان است كه البته 
مسافران بســياري هم در آن توقف مي كنند. 
اضافه شدن اين مسافران به جمعيت متراكم 
استان می تواند شــيوع كرونا را افزايش دهد و 

مشكالت جدي براي استان پديد آورد.«
»مهرداد بابايي« با بيان اينكه الگوي شــيوع 
كرونا در تهــران و كرج مشــابه هم اســت، 
مي افزايد: »رفت وآمد شــهروندان استان هاي 
همجوار بــه البرز هم يكي ديگر از مشــكالت 
ماست. در ضلع غربي البرز، آبيك استان قزوين 
قرار دارد كه شــهروندان آن تردد بسياري به 
البرز دارند و حتي بســياري از روستاييان اين 

شهرستان براي درمان به هشتگرد مي آيند.«
وي اظهار مي كند: »درست است كه مراودات 
بين اســتان ها اجتناب ناپذير اســت اما كرونا 
زماني قابل كنترل خواهد بود كه همه استان ها 
به يك ميزان پروتكل ها را رعايت كنند و مردم 
از ســفر هاي تفريحي بپرهيزند. نوروز امسال 
تردد به استان ما دوبرابر شــد. حتي حوادث 
جاده اي البرز 8۹درصد افزايش يافت، پس از آن 
همزمان با پايان تعطيالت نوروزي موج جديد 
بيماري آغاز شــد و موارد ابتال بــاال رفت. اين 
آمار نشان مي دهد كه كاهش تردد چه اندازه 
مي توانســت به جلوگيري از افزايش بيماري 

كمك كند.«

مركزي، چهارراه مواصالتي كشور
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي مركزي، اين 
اســتان را چهارراه مواصالتي كشــور مي داند 
و درباره مشــكالت آن مي گويد: »مركزي بر 
ســر راه ارتباطي بســياري از استان هاست. 
تهران، لرستان، همدان و جنوب ايران به ويژه 
خوزستان از طريق استان ما به يكديگر متصل 

شده اند.«
ياســر قرباني ادامه مي دهد: »از ســوي ديگر 
مركزي،اســتاني صنعتي است و شهرك هاي 
صنعتي متعــددي هــم دارد، همين موضوع 
موجب مي شــود كه عبور و مرور در اســتان 
اجتناب ناپذير باشد. اگر هر يك از اين خودروها 
مدت زمان كوتاهي در استان توقف كنند و در 

رستوران و پمپ بنزين ها با مردم تعامل داشته 
باشند، مي توانند باعث شيوع كرونا شوند.«

وي با بيان اينكه استان مركزي امسال با مشكل 
سفرهاي تفريحي نيز مواجه بوده است، اظهار 
مي كند: »امسال چند تور مسافرتي از خوزستان 
به نقاط خوش آب وهواي استان سفر كردند كه 
با پيگيري مســئوالن اين تورها خارج شده و 
مشكل برطرف شد. خوشــبختانه چند روزي 
است كه آمار مراجعه ســرپايي كرونا به مراكز 
درماني استان كاهش پيدا كرده است، اما اگر 
هشدارها و نكات ايمني رعايت نشود اين آمار 

دوباره مي تواند افزايش يابد.«

قزوين؛ راه رسيدن به شمال
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قزوين 
نيز درباره مشــكالت اين راه عبوري شــمال 
كشور به همشــهري مي گويد:» قزوين محل 
عبور 16استان كشور اســت و ترددهاي زياد 
اين اســتان از جمله عوامــل افزايش ويروس 
كروناســت.« »جالل رحماني« بــا بيان اين 
موضوع، مي افزايد: »فقط تردد عبوري نيست 
كه مشكل آفرين شده است. قزوين شهرك هاي 
صنعتي زيادي دارد كه با استان البرز رفت وآمد 
و مراوده بسياري دارند. بسياري از مهندسان، 
اعضاي هيأت مديره و كارگران اين شهرك ها 
ساكن تهران و البرز هستند و همين رفت وآمد 
بين چند استان موجب انتقال بيشتر ويروس به 

قزوين مي شود.«
وي با اشاره به اينكه بســياري از اهالي استان 
گيالن ســاكن قزوين و البرز هســتند، اظهار 
مي كند: »اين گروه از شــهروندان ما مدام در 
حال تردد بين 3اســتان هســتند و چرخش 
ويروس در اين ترددها بسيار شــايع است. از 
طرفي بسياري از ساكنان استان هاي جنوبي 
كشور براي رفتن به شمال حتي از تهران هم 
نمي گذرند و با عبور از اصفهان، قم و بوئين زهرا 

به قزوين مي آيند.«

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قزوين 
امسال را يكي از سال هاي شلوغ استان در نوروز 
اعالم مي كند و مي گويد: »نوروز امســال تنها 
سالي بود كه همه هتل هاي قزوين پر بود زيرا 
مسافران به جاي شمال راهي اين استان شده 
بودند. ثبت حدود 6ميليون تردد در اســتان، 
عمق ماجرا را نشان مي دهد. اگر يك دهم اين 
ترددها براي رفع نيازهاي خود در قزوين تردد 
كرده باشند، براي شيوع كرونا در استان كافي 

است.«
رحماني درباره راهــكار توقف چرخه بيماري 
مي گويد: »متأســفانه ترس از بيماري از بين 
رفته است. مردم بايد بيش از گذشته پروتكل ها 
را رعايت كنند و همه خطرات بيماري را دوباره 

به ياد بياورند.«

قم؛ مسير تردد 17استان
مديركل مديريت بحران قم و جانشــين ستاد 
كرونــاي درباره شــرايط اين اســتان اظهار 
مي كند: »مسير تردد 17اســتان از قم است. 
مجتمع هاي بين راهي متعددي در اين مسير 
وجود دارد كه مسافران بسياري در آنها توقف 
مي كنند. از سوي ديگر مذهبي بودن قم موجب 
مي شود كه خيل عظيمي از هموطنان سر راه 
خود براي زيارت وارد قم شــوند. اين موضوع 
واقعا نگران كننده اســت زيرا ايــن ميزان از 
 تردد مي تواند شــيوع كرونا را در استان بسيار 

افزايش دهد.«
»محســن اوروجي« ادامه مي دهد: »قم يك 
استان مهمان پذير و خدماتي است. شيوع كرونا 
ضربات اقتصادي زيادي را به استان وارد كرده 
است، با اين حال از همه هموطنان درخواست 
 مي كنيم به جــز مواقع ضروري به شــهر قم

 وارد نشوند.«

  
آمار خيره كننده ســفرهاي نوروزي نشــان 
مي دهــد اگــر ممنوعيت هــاي سراســري 
نباشــد، نمي توان بســياري از مردم را از سفر 
منصرف كرد. شايد اگر اين حجم از سفرهاي 
غيرضروري نبود، امروز شــاهد جوالن كرونا 
در مسيرهاي پرتردد كشــور نبوديم. در اين 
شــرايط مســئوالن بهداشتي اســتان هاي 
پرتردد براي برون رفت از بحــران يك جمله 
مشــترك دارند؛ آنها معتقدند همه با هم بايد 
فاصله گذاري اجتماعي و مســائل بهداشــتي 
را رعايت كنند تا چرخ كرونا جايي بايســتد. 
اميدوارند ســفرها كاهش يابــد و ترددهاي 
غيرضــروري اتفــاق نيفتد. هرچنــد چنين 
 آرزويي به راحتي محقق نمي شود مگر با قوانين

سفت و سخت.

حميده پازوكي 
خبرنگار

شیوع كرونا در شاهراه هاي ايران
 استان هايي كه در مسيرهاي پرتردد كشور قرار دارند در ايام نوروز و سيل سفرها

 با شيوع بيشتر كرونا و افزايش سرعت انتقال آن مواجه شدند 

سيالب بدون خسارت در قصرقند 
بارش  10ميلي متري روز شنبه در شهرستان قصرقند 
در جنوب سيستان و بلوچستان، آسيبي به شهروندان و 

زير ساخت هاي اين استان وارد نكرده است.
مديركل بحران استان سيســتان و بلوچستان با اعالم 
اين خبر به همشــهري مي گويد: »سامانه همرفتي در 
ارتفاعات جنوبي استان به ويژه شهرستان هاي راسك، 
سرباز، قصرقند و نيكشهر فعال و موجب بارش در منطقه 
شــد. اين بارندگي پيش بيني نشده بود و حجم زيادي 

رواناب را در محله هاي قصرقند جاري كرد.«
عليرضا شــهركي مي افزايد: »موقعيت اقليمي منطقه 
به شكلي اســت كه بارش هاي موســمی در آن اتفاق 
مي افتد. سال۹8سيالب بيشترين خسارت  را به جنوب 
استان وارد كرد و  راه ها، اراضي كشاورزي و برق منطقه 
آســيب ديد. پس از آن 14هزار واحد روستايي اصالح 
شد، همچنين ضمن شناسايي روستاهاي پرخطر كار 

حفاظت و اصالح آنها در دستور كار قرار گرفت.«
وي ادامه مي دهــد: »اختصاص اعتبار از ســوي بنياد 
مسكن به تسريع روند بازسازي ها كمك كرد. اقدامات 
براي پيشگيري از ايجاد خسارت بر اثر سيالب ها انجام 
شده است و اميدواريم امســال با آسيبي در اين زمينه 
مواجه نباشيم. البته استان با كمبود آب مواجه است و 

بارش هاي بيشتر مردم را خوشحال خواهد كرد.«

حادثه 

خشکسالی دامن کشت بهاره را گرفت
 كشاورزان اصفهان بعد از يك سال بي آبي اكنون در فصل كشت

خواستار   توزيع عادالنه آب حوضه زاينده رود هستند

سيده  زهرا عباسي 
خبرنگار

 
 ذخيره ســد زاينده رود نسبت به 

متوسط بلندمدت 7۰درصد كاهش اقليم
يافته و در اين شرايط مديريت بحران 
اصفهان زنگ خطر تامين آب آشاميدني را در اين 
استان به صدا درآورده اســت؛  در اين شرايط 
كشاورزان حوضه زاينده رود كه در فصل قبلي هم 
نتوانستند كشت داشته باشند، نگراني هايي براي 

فصل جاري دارند.
»حجت اهلل غالمي« معاون عمراني اســتاندار 
اصفهان اسفند سال گذشته در كارگروه سازگاري 
با كم آبي با حضور مسئوالن و نماينده كشاورزان، 
از بازگشايي آب براي يك كشت در ارديبهشت 
امســال خبر داده بود. در اين جلسه ذخيره آب 
سد زاينده رود 1۰5۰ميليون مترمكعب پيش بيني  
شده بود در حالي  كه بر اساس آخرين داده ها از 
يك ميليارد و4۰۰ ميليــون مترمكعب گنجايش 
كلي سد، فقط بيش از 3۰۰ميليون مترمكعب آن 
پر شده است؛ اتفاقي كه كشت بهاره را هم با اما و 

اگرهايي همراه كرده است.

خشكسالي دامن زاينده رود را هم گرفت
زاينده رود از مهر ســال قبل تا امروز در حســرت آب 
مانده و خشك است؛ خشــكي اي كه عالوه بر خسارت 
جبران ناپذير به معيشت كشاورزان منطقه، كمبود آب 
آشاميدني، فرونشســت زمين، خشكي سطح اراضي و 
انتشار گردوغبار و ريزگردها را هم به دنبال داشته است.

سرپرست شــركت آب منطقه اي اصفهان با بيان اينكه 
هم اكنون فقط 23 درصد از حجم ذخيره آب زاينده رود 
پر و بقيه آن خالي اســت، مي گويد: »حجم ذخيره آب 
ســد زاينده رود 311ميليون مترمكعب است در حالي  
كه در مدت مشابه سال گذشته حجم ذخيره آب پشت 

ســد410ميليون مترمكعب 
بود.« »حسن ساساني« ميزان 
بارش ها از اول سال آبي تاكنون 
را 787ميلي متر اعالم مي كند 
و مي افزايــد: »ايــن مقدار در 
مدت مشــابه ســال گذشته 
۹۹7ميلي متر و در متوســط 
بلندمــدت 117۹ ميلي متــر 
بود. بارش ها نســبت به سال 
گذشته كاهش 21درصدي و 
در متوســط بلندمدت كاهش 

31درصدي داشته است.«

كوير در همسايگي زاينده رود
نايب رئيس صنف كشــاورزان شهرســتان اصفهان اما 
آنچه از كم آبي و خشــكي زاينده رود برجــاي مانده را 
به اعداد و ارقام خالصه نمي كنــد. »كاظم محمدي« 
زمين هاي برجاي مانده را به يك كوير تشبيه مي كند و 
به همشهري مي گويد: »زمين هاي آبا و اجدادي ما كه 

هزاران سال زيركشت بود حاال شبيه كوير شده است.
ميلياردها تومان خسارت به كشاورزان وارد شده است و 
مشاغل مختلف اين منطقه از جمله كارگري، صاحبان 
ماشين هاي كشاورزي و... دچار ضرر شدند.« او مي افزايد: 
»ما كشــاورزان حوضه زاينــده رود در بهترين زمين و 
آب و هوا بايد سالي 2كشت داشته باشــيم نه اينكه در 
اثر بي مديريتي مسئوالن زمين مان به يك كوير تبديل 
شود.« اين كشاورز شهرســتان اصفهان وضعيت امروز 
زاينده رود را تأسف بار مي داند و می گويد: »در چند سال 
گذشته با همه مسئوالن استاني و كشوري و مسئوالن 
عالي رتبه سه قوه صحبت كرديم، اما متأسفانه   وزارت 
نيرو به مصوبه هايي كه مربوط بــه رودخانه زاينده رود 
است و با امضاي معاون اول رئيس جمهوري به تصويب 
رسيده عمل نمي كنند درحالي كه مصوبه شوراي عالي 
آب دربــاره زاينده رود خالصــه طومار شــيخ بهايي 
)طوماري كه حقابه كشــاورزان حوضه زاينده رود را به 
رسميت شناخته  ( و توزيع عادالنه آب است.« محمدي 
ادامه مي دهد: »ما كشــاورزان شرق اصفهان اين روزها 
كشــاورزي نداريم، چون آبي در زاينده رود نيســت و 
حقابه كشاورزان پرداخت نمي شــود. زمان كشت غله 
آبان سال گذشته بود كه انجام نشد. به ما گفتند معاون 
استاندار اعالم كرده است ارديبهشت آب باز مي شود، اما 
هنوز اين اتفاق نيفتاده. كشــاورزان به احترام قولي كه 
مسئوالن داده اند، فعال منتظر هستند تا تكليف كشت 
بهاره و حقابه  روشن شــود.« او درباره شغل جايگزين 
كه برخي كارشناســان در حوضه زاينده رود پيشنهاد 
مي دهند هم توضيح مي دهد: » مگر مي شــود هزاران 
سال كشــاورزي را رها كرد؟ اگر از پدر شما مغازه اي به 
ارث رسيده باشد و در آن مكان خيابان بكشند، به شما 
مغازه جايگزين نمي دهد؟ اگر مي خواهند در استان هاي 
ديگر كارخانه ايجاد كنند، بايد آب كشاورزان اصفهان را 

ببرند؟« نايب رئيس صنف كشاورزان شهرستان اصفهان 
از مسئوالن درخواست مي كند به مصوبه شوراي عالي آب 
و قانون توزيع عادالنه آب پايبند باشند و حقوق شرعي و 

قانوني كشاورزان را به رسميت بشناسند.

وعده هاي محقق نشده   
وزارت نيرو وعده بازگشــايي آب زاينــده رود را براي 
كشاورزان در ابتداي ارديبهشت داده بود، اما نه تنها اين 
وعده محقق نشد بلكه كشــاورزان مي گويند حاال قرار 
است آب بين خرداد و تير باز شــود. يكي از كشاورزان 
شــرق اصفهان اما به اين وعده هم اميــدي ندارد و به 
همشــهري مي گويد: »20سال اســت به ما وعده هاي 
بي حاصل مي دهنــد. اول از بازگشــايي آب در ابتداي 
ارديبهشــت گفتند و حاال مي گويند بين تير و خرداد. 
همه ما مي دانيم كه اين وعده هم محقق نمي شــود.«  
»حسين محمدي« تأكيد مي كند كه كمر كشاورزان زير 
بار مشكالت خم شده است و حتي برخي شان  به مشاغل 
كاذب از جمله دستفروشي رو آورده اند. او اختصاص آب 
فصلي براي كشــاورزان اصفهان آن هم در يك نوبت را 
كافي نمي داند و توضيح مي دهــد: »با اين آبي كه به ما 

اختصاص مي دهند كشاورزي به ثمر نمي رسد.«

تكليف كشاورزان چيست؟
رئيس صنف كشاورزان اصفهان هم كه پيش از اين بارها 
به اجرا نشــدن مصوبه دهمين جلسه شوراي عالي آب 
به عنوان مهم ترين اعتراض  كشــاورزان اصفهان گاليه 
كرده بود به همشــهري مي گويد: »در دهمين جلسه 
شوراي عالي آب مقرر شــده بود تا زمان تعيين تكليف 
زاينده رود هيچ برداشــتي از رودخانه انجام نشود، اما 
طرح انتقال آب به بروجن دقيقا بعد از اين مصوبه اجرا 
شد. اين در حالي اســت كه بروجن هم آب دارد و هم با 
 فاصله 12كيلومتر مي تواند از طريق تونل از سد كارون

3 آب دريافت كند، اما پافشــاري ها موجب شده است 
130كيلومتر لوله كشــي از ســمت زاينده رود به اين 
منطقه انجام شود.«  »حسين 
محمدرضايي« با بيان اينكه قرار 
بود در بهمن سال گذشته آب 
غله براي كشــت به كشاورزان 
اختصاص يابد كه به خاطرعدم 
بارندگي محقق نشد، مي افزايد: 
»پيش بينــي شــده بــود با 
بارندگي هاي بهــار حجم آب 
بهتر شــود و ارديبهشت، آبي 
به كشــاورزان اختصاص يايد، 
اما بــاز هم اين اتفــاق نيفتاد. 
بارندگي هاي پيش بيني شده 

اتفاق نيفتاد.«
او با بيان اينكه از ذخيره آب فعلي وزارت نيرو مقداري 
آب براي صنعت و  آشــاميدني اصفهان، يزد، كاشــان، 
چهارمحال و بختياري اختصاص يافته و مقدار كمي آب 
براي كشاورزان غرب و شرق اصفهان مانده است، اظهار 
مي كند: »اين حجم درنظر گرفته شده براي كشاورزان 
حدود 126ميليون متر مكعب اســت، اما قرار شــد در 
بخش هاي ديگر صرفه جويي و 100ميليون مترمكعب 

ديگر آب به اين سهميه اضافه شود.« 
به گفته محمدرضايي، بخش هــاي ديگر صرفه جويي 
را انجام نداده اند و از ســويي وزير نيرو قــرار بود برای 
بررسی موضوع به اصفهان ســفر كند، اما اين اتفاق هم 
نيفتاده است. رئيس صنف كشــاورزان اصفهان ادامه 
مي دهد: »از ســال61 به بعد كه مصوبــه آب تصويب 
شــد قرار بود هر چــه آب منطقه اي اختصــاص داده 
اســت 75درصد براي كشــاورزان زاينده رود و حقابه 
محيط زيســتي باشــد و دولت بقيه آن را بفروشد، اما 
 هيچ وقت اين ســهم 75درصدي كشــاورزان محقق

نشده است.«

  
كشاورزان شــرق اصفهان در روزهاي گذشته بار ديگر 
گاليه هايي را درباره اجرا نشدن مصوبه هاي شوراي عالي 
آب، مجلس شوراي اسالمي و قانون توزيع عادالنه آب 
مطرح كردند. تســريع در تكميل طرح هاي انتقال آب 
به حوضه آبريز زاينده رود، توقف اضافه برداشــت هاي 
غيرقانوني در باالدست، ســاماندهي رودخانه و ايجاد 
شــبكه مدرن آبياري در غرب اصفهــان براي كاهش 
هدررفت آب، بخش ديگري از مطالبه هاي كشــاورزان 
منطقه اســت. همچنين در ســال هاي گذشته حقابه 
كشاورزان پرداخت نشده و قرار بود با تشكيل صندوق 
جبران خسارت كشاورزان، 450ميليارد تومان از سوي 
مجموعه هاي فوالد منطقه كه از آب زاينده رود استفاده 
مي كنند پرداخت شود كه آن هم با اما و اگرهايي همراه 
است. كشــاورزان معتقدند بايد آب به تاالب گاوخوني 
برســد و حقابه محيط زيســتي نيز پرداخت شود، زيرا 
اگر اين اتفاق بيفتد، عماًل جريان آب درون زاينده رود 

مستمر خواهد بود.

مســئوالن بهداشتي استان هاي 
پرتردد براي برون رفت از بحران 
يــك جملــه مشــترك دارند؛ 
آنهــا معتقدند همه بــا هم بايد 
فاصله گذاري اجتماعي و مسائل 
بهداشتي را رعايت كنند تا چرخ 

كرونا جايي بايستد

قرار بود با تشــكيل صندوق 
جبران خســارت كشاورزان  
450ميليارد تومان از ســوي 
مجموعه هاي فــوالد منطقه 
كه از آب زاينده رود اســتفاده 
مي كنند پرداخت شود كه آن 
هم با اما و اگرهايي همراه است
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پس از گذشت بيش از يك دهه، 
طرح جامع شهرداري تهران گزارش

هنوز هم كاستي هايي در باب 
حقوق مردم داشــته و منفعت عمومي را در 
بسياري از بخش ها رعايت نكرده است. پس از 
طرح جامع كه در راستاي سياست هاي كلي 
توسعه شهري ازجمله مشخص كردن حريم و 
حدودها، تراكم هاي جمعيتي، محدوده هاي 
شهري و مسائلي از اين قبيل تدوين شده بود، 
طرح تفصيلي براي پرداختن به جزئيات طرح 
باالدستي خود مطرح شد. اين طرح، در سال 
1391ابالغ و در كميسيون ماده 5تدوين شد 
كه با طرح جامع همسو نبود و همخواني هاي 
الزم را نداشت. به همين جهت پس از حدود 
10سال سلسله نشســت هاي متخصصان، 
معماران و شهرسازان به بازنگري طرح هاي 
توســعه شــهري انجاميــد و در ســال 
1398بازنگري اين طرح آغاز شد كه هنوز هم 
ادامه دارد. در اين  بين مديريت شهري فعلي، 
همواره رويكردش بر مدار طرح تفصيلي بوده 

كه نتيجه اش جلوگيري از شهرفروشــي و 
ضابطه مند كردن فرايندهاي حوزه شهرسازي 
است؛ تا آنجا كه معاون شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران به همشهري گفت: »ديگر 
هيــچ پروانه اي خــارج از چارچــوب طرح 

تفصيلي و خالف قانون صادر نمي شود.«
بي توجهي به نفع عمومي شهروندان تهران، 
كاســتي هايي در رعايــت حقــوق مردم، 
ناتواني در هويت بخشي به شــهر، مغايرت 
پروانه هاي صادره در شــهر با طرح، ناتواني 
در تعادل بخشي به الگوي سكونت و انحالل 
دوره اي نهاد متولي ايــن طرح ها موجبات 
نارضايتــي از اين دو طــرح را فراهم كرده و 
مديريت شــهري و متخصصــان را به فكر 
بازنگري انداخته است. حاال پس از گذراندن 
دوره اي نه چندان كوتاه، نهاد راهبري و پايش 
توسعه شهر تهران بر اجرايي شدن و بررسي 

طرح تفصيلي نظارت دارد.
اين طرح همــواره با نقدها و پيشــنهادهای 
زيادي از سوي متخصصان همراه بوده است. 
به عقيــده متخصصان، بازنگــري اين طرح 
بايــد در 4بخش صورت بگيــرد؛ رويكردها، 
ابعاد حقوقي، اقدامات خــرد، كالن و ميانه و 

روش هاي مشاركت 
و تدوين.  به عقيده 
سيدمهدي معيني، 
اســتاد دانشگاه و 
شهرساز، طرح هاي 
تفصيلــي در كل 
تحقق پذيري كمتري دارند؛ چراكه شــرايط 
كنوني شهر ازجمله ويژگي هاي كالبدي آن 
با زمان برنامه ريــزي طرح ها تغييرات زيادي 

پيدا كرده است.
ايــن كارشــناس شهرســازي مي گويــد: 
»تحقق پذيري طرح تفصيلي به اين مسئله 
بستگي دارد كه در زمان برنامه ريزي آن چه 
ميزان براي اجرايي شدن طرح تالش كرده 
باشيم. به طور كلي طرح هاي تفصيلي نشان 
داده اند كه ميزان تحقق پذيري آنها بســيار 
كم است؛ چراكه شرايط مختلف شهر ازجمله 
ويژگي هاي كالبدي آن با زمان برنامه ريزي 

تغيير زيادي كرده است.«

به طرح  اوليه پايبند باشيم
به اعتقــاد معيني نيز اجرايي شــدن طرح 
مصوب اوليه، شــهر را به موفقيت بيشتري 
نزديك مي كند: »اگر به اجرايي شدن همان 
طرح مصوب قائــل بوده و همــان را بدون 
انحراف عملي كنيم، شــهر به مسئوليت و 
موفقيت نزديك تر مي شــود. در گذشته در 
شهر انحرافات زيادي از مصوبات به وجود آمده 
كه همين امر ســبب ايجاد مشكالت زيادي 
مي شــود؛ براي مثال مي توان بــه اقداماتي 
اشــاره داشــت كه در قالب تخلفات، تغيير 
تراكم يا افزايش كاربري در مناطق مختلف 
اتفاق افتاده اســت. يكي از موارد بسيار مهم 
كه در سال هاي گذشته نقش كمتري داشته 
تأثير عمده كميسيون ماده 5است كه مرجع 
تصميم گيري براي تغييرات عمده در شهر 

محسوب می شود.«
همانطور كه هر موجود زنده ای ســاختار و 
دي ان اي ويــژه اي دارد، مناطــق و محالت 

مختلف تهران نيز به همين صورت هستند. 
متأســفانه چيزي كه در تهيه طرح تفصيلي 
مورد توجه قرار نگرفتــه، موجوديت و كالبد 
خاص هركدام از مناطق است و صرفا 2منطقه 
12و 22 پس از پيگيري هاي اين دوره مديريت 
شهري داراي طرح تفصيلي ويژه شده اند. اين 
استاد شهرســازي توضيح مي دهد: »با يك 
دستورالعمل يكسان براي همه مناطق طرح 
تفصيلي تهيه شــده كه خاصيت به خصوص 
هر منطقه را درنظر نگرفته است. هركدام از 
مناطق تهران داراي ويژگي هاي مشــخصي 
مانند بدن انسان هستند كه اگر به آنها بيشتر 
مي پرداختيم، تفاوت هايي هم بايد در خروجي 

اين طرح ها ديده مي شد.«
او ادامــه مي دهد: »بــه هر حــال مناطق 
حاشيه اي با مناطق مركزي و مناطق تاريخي 
با تجاري متفاوت هستند كه هر يك از اين 
مناطق داراي ويژگي هاي بسيار به خصوصي 
است. مسلما مشــاورين طرح تفصيلي اين 
مسائل را درنظر گرفته اند، اما كم توجهي هايي 
هم صورت گرفته كه سبب شــده به اندازه 
كافي به آنها پرداخته نشــود. طرح تفصيلي 
در مناطــق مختلــف بايد متفاوت باشــد؛ 
چراكه با شرايط يكســان اين طرح توانايي 
برطرف كردن نيازهاي مردم مناطق مختلف 

را نخواهد داشت.«

توسعه محلي بايد در دستور كار قرار گيرد
معينــي عقيده دارد كه در طــرح تفصيلي 
به مســئله پياده محوري و عابران توجهي 
نشده و اثري از تأثير آنان ديده نمي شود؛ به 
همين دليل شهر بيشتر خودرومحور بوده و 
بر اين اساس توسعه پيدا كرده است: »بايد 
بحث انسان محوري به جاي خودرومحوری 
در دستور كار قرار گرفته، توجه به محالت 
تغيير كرده و محوريت محله نه در شعار بلكه 
در عمل نيز به سمت دسترسي هاي روزمره 
محلي برود، اما اين مســائل متأســفانه در 
طرح هاي تفصيلي مورد توجه قرار نگرفته 
و عملي نمي شــود. آنچه هم اكنــون اجرا 
مي شود قانوني اســت، اما در همين قانون 
نيز ســندي براي توســعه محالت درنظر 
گرفته نشده اســت. هم اكنون سندي ذيل 
طرح تفصيلي در مقيــاس محله كه برخي 
به آن طراحي شــهري نيز مي گويند وجود 
ندارد و قانون هم الزامي براي شهرداري هاي 
مناطق لحاظ نكرده اســت. اگر بدون سند 
توســعه محلي اين طرح ها پيگيري شود، 
همين شــرايط كنوني را دوبــاره به وجود 

خواهد آورد.«
بازنگري طرح تفصيلي مدت زمان زيادي به 
طول انجاميد تا درنهايت در ســال 98انجام 
شــد. به گفته كارشــناس حوزه معماري و 

شهرســازي، از ابتداي دهه 90اراده جدي 
براي اين بازنگري ها وجود نداشــته است؛ 
چراكه همزمان با تصويــب طرح جامع قرار 
بر تصويب طرح تفصيلي هم بود، اما ابالغ آن 
حدودا 5سال بعد و در سال 1391انجام شد: 
»همچنان كه طرح جامع نيــاز به بازنگري 
دارد، هيچ نهادي در جهت پايش آن به وجود 
نيامد؛ چراكه حدودا 14سال از تصويب اين 
طرح مي گــذرد. در اين مــدت نهاد متولي 
اين طرح منحل شــد و ديگر دستگاه ها نيز 
مسئوليت اجراي اين طرح را در دستور كار 
خود قرار ندادند. به نظر مي رسد نبود نهادي 
كه به طور دائمي به پايــش طرح تفصيلي و 
جامع بپردازد، باعث اين غفلت در اجرا شده؛ 
تا اينكه در دوره فعلي مديريت شهري، دوباره 

نهاد موردنظر فعال شده است.«
معيني ادامه مي دهــد: »تصويب طرح هاي 
جامع قبلي نيز حداقل 5ســال زمان برد و 
مقدمات همين طــرح جامع كه در ســال 
1386مصوب شــد نيز از دهه 70آغاز شده 
بود. به هر حال تقريبا  پنج شش سالي طول 
كشيد تا طرح جامع سوم به تصويب برسد. با 
اين اوصاف اگر نهادي مانند برنامه ريزي شهر 
تهران اين مسئله را عهده دار شده و اراده اي 
براي انجام آن وجود داشته باشد، اميد است 

كه بتوان به نتيجه نهايي رسيد.«

همشهري در گفت وگو با كارشناسان ضرورت بازنگري طرح تفصيلي شهر تهران را پس از حدود يك دهه بررسي كرد

 تهران منظم 
با طرح هاي پويا براي هر منطقه

پايان آشفتگي در شهر
در طرح جامع اول مصوب ســال 1342اين 
منطقــه به عنوان شــهر جديــد »لتمان« 
پيش بيني شــده بود تا كاركرد فراغتي تفريحي و گردشــگري 
داشته باشد.  همچنين در طرح جامع شهر مصوب سال 74قرار 
بود نقطه اتصال تهران با شهرهاي اقماري ازجمله كرج و... باشد و 
مجموعه سرانه هاي خدماتي، تفريحي و... پايتخت را تأمين كند 
اما در فاصله زماني 78تــا 91مجموعه اتفاقاتي رخ داد كه نتيجه 
آن امروز در برج هاي سربه فلك كشيده اين منطقه نمايان است.

با وجود طرح جامع، چگونه اين حجم از تخلفات با 
مجوز شهرداري انجام شده است؟

صحبت شما درست اســت و قطعاً اين حجم از بلند مرتبه سازي  
بدون مجوز شهرداري نبوده اســت. ساخت وساز بي رويه سبب 
مي شود ســقف جمعيتي از آنچه در طرح جامع تعيين شده بود، 
بيشتر شود از اين رو وزارت مســكن و شهرسازي بندهاي 169و 
170طرح تفصيلي كه مربوط بــه بلندمرتبه ســازي  بود را لغو 
مي كند اما مديريت شهري وقت آن را ابالغ مي كند و به اين منوال 

ساخت و سازها به شكل قانوني انجام مي شود.
در طرح جامــع، جمعيت پيش بيني شــده در 

منطقه22 چند نفر است؟
در طرح جامع، حــدود 350هزار نفر جمعيت بــراي اين منطقه 
پيش بيني شده است كه با ساخت و سازهاي بي رويه تا سال95تعداد 

جمعيت پذيري در اين منطقه به 470هزار نفر مي رسد.
توقف شهر فروشــي و جلوگيري از تراكم فروشي 
مهم ترين دستاورد اين دوره مديريت شهري است. آيا اين 
تغيير رويكرد اثرات مثبتي در وضعيت منطقه 22داشــته 

است؟
در اين دوره مديريت شــهري، نخســتين كاري كه انجام شد، 
طرح تفصيلــي مربوط بــه بلند مرتبه ســازي  در ايــن منطقه 
متوقف و طــرح تفصيلــي جديد و ويــژه اي بــراي آن تهيه و 
تدوين شــد. اغلب ســاخت و ســازها براســاس مصوبه طرح 
تفصيلــي جديــد در داالن هــاي 2 بزرگــراه همــت و حكيم 
 انجــام مي شــود. در شــهرك هاي مســكوني تعــداد طبقات 
موجود حفظ مي شــود و فقط تا افــق 1405در برخي از نقاط تا 

11طبقه مجوز بلندمرتبه سازي  داده خواهد شد.
گويا در طرح تفصيلي جديد به موضوع تي او دي 
)توســعه با محوريت حمل ونقل عمومي( توجه خاصي شده 

است. در اين مورد توضيح مي دهيد.
بله. طرح تفصيلي جديد منطقــه 22مبتني بر طرح تي او دي يا 
توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي است. در اين منطقه، مسيرهاي 
ويژه مترو و اتوبوس پيش بيني شده است. 3خط جديد مترو)9، 
10و11( در اين منطقه ايستگاه هايي خواهند داشت. به هر حال 
چاره اي جز توســعه ناوگان حمل ونقل عمومــي در اين منطقه 
نيست؛ چرا كه با توجه به بارگذاري هاي جمعيتي انجام شده اگر 
اين كار انجام نشود در افق طرح جامع ســرعت  ترددها كمتر از 

سرعت خودروها در مركز شهر خواهد بود.
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  مصطفي  بهزادفر، استاد شهرسازي دانشگاه علم و صنعت: 
عمر طرح هاي جامع به صورتي كه امروزه در ايران رواج دارد، سر آمده است. به طور كلي در قوانين 
و مقررات كشور الزام به تهيه طرح جامع براي شهرهاي باالي 200هزار نفر وجود دارد، اما دولت و 
به خصوص وزارت راه و شهرسازي بايد همت جدي تري نسبت به تهيه طرح هاي اينچنيني براي 

شهرها داشته باشند. با توجه به اينكه توانايي تصويب و اجرايي شدن اين 
طرح ها در كشور وجود دارد، اين مهم بايد در دستور كار قرار گرفته، 

عملي و تقويت شود. در چند سال اخير نام هاي جديدي مانند طرح 
راهبردي بر اين طرح ها گذاشته اند، اما در اصل همان طرح جامع 

قديم است. مادامي كه در قانون عنوان »طرح جامع« آمده، 
هيچ كس خود را ملزم به تغيير آن نمي داند؛ درصورتي كه 
بايد به سمت طرح هايي به شكل استراتژيك و راهبردي 
گام برداشت. بايد در محتواي طرح بازنگري كلي داشته و 
با توجه به آسيب شناسي  هاي انجام شده از دوباره كاري 

اجتناب كنيم.

رويكرد طرح جامع بايد تغيير كند
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كاهش ۹5درصدي حجم آب ورودي به 
محيط
درياچه اروميه از ســال1380تاكنون و زيست

نرسيدن حقابه آن طي سال هاي آبي اين 
دوره، نگراني هاي جدي در مســير احياي اين درياچه 
پديد آورده است و كارشناسان معتقدند درياچه اروميه 
با بدترين حالت آبي در 50سال اخير مواجه شده است.

در حال حاضــر تــراز آب درياچه اروميــه 12۷1.42 
سانتي متر است كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل 
38سانتي متر كمتر شده اســت. درعين حال نسبت 
به 20ســال پيش، اين تراز، 5سانتي متر پايين تر آمده 
است. در سال 80، تراز درياچه اروميه 12۷6سانتي متر 
بود و حاال با كاهش چشمگير حجم آب ورودي و تراز 
درياچه اروميه، متخصصان آب در ايران و آمريكا بر سر 
احياي درياچه اروميه به توافق رسيده اند. اين دومين 
همكاري بين المللي براي نجات درياچه اروميه و احياي 
اين درياچه در ايران اســت كه پس از برنامه سال هاي 
اخير ايران و ژاپن در قالب كمك هاي جايكا براي نجات 
درياچه اروميــه اما اين بار با همكاري ايــران و آمريكا 

اجرايي مي شود.

جزئياتهمكاريايرانوآمريكابراينجاتدرياچه
اروميه

پژوهشــگران ايراني و آمريكايي براي احياي درياچه 
اروميه همكاري مي كنند. اين خبــري بود كه ابتداي 
هفته جاري منتشــر شد و حاال سميه ســيما، استاد 
دانشگاه تربيت مدرس و سرپرست گروه ايراني در پروژه 
همكاري با دانشگاه يوتا آمريكا جزئيات اين همكاري 
را به همشهري اعالم كرده است. به گفته سميه سيما، 
علت اينكه پژوهشگران ايراني و آمريكايي درخصوص 
اين درياچه همكاري مي كنند آن اســت كه درياچه 
اروميه خواهرخوانده درياچه نمكي يوتا در آمريكاست.

او افزود: در 20سال اخير حجم آب ورودي به درياچه 
اروميه حدود ۹5درصد كاهش يافته و نگراني دلسوزان 
محيط زيســت را به اوج رسانده اســت. سميه سيما 
اعالم كرد: پژوهشــگران ايران و آمريــكا در همكاري 
مشترك شان نتيجه پژوهش علمي خود را براي اجراي 
طرح يك ميليارددالري دولت ايران در احياي درياچه 

اروميه ارائه مي كنند.
اين استاد دانشگاه تربيت مدرس مي گويد: با همكاري 
گروهي از محققان دانشــگاه ايالتي يوتا به سرپرستي 
پروفسور »ديويد روزنبرگ«، وضعيت درياچه اروميه را 
زيرنظر گرفتيم و متوجه شديم كه براي احياي درياچه 
در موقعيت خاصي قرار داريم و بايد اكنون براي نجات 

اقدام كنيم.
به گفته وي، تاكنون گروه مشــترك تحقيقاتي ايران 
و آمريكا، اطالعات 40ســال اخير را براي شناســايي 
8شاخص براي سالمت درياچه اروميه و بسياري ديگر 
از اكوسيستم ها كه در معرض تهديد قرار دارند، مورد 
بررسي قرار داده اند. ازجمله مشــكالت اين درياچه، 
افزايش چشــمگير پديده گردوغبار است كه زندگي 
5ميليون ساكن اين منطقه را تهديد مي كند. پيش از 
اين نيز نتايج بررسي همكاري مشترك ايران و آمريكا، 
در آخرين نشــريه بين المللي »هيدرولوژي: مطالعات 
منطقه اي« به چاپ رسيده است. سميه سيما مي گويد: 
اگرچه درخصوص بهبود وضعيت كلي درياچه اروميه و 
احياي درياچه تا يك ســطح باالتر از تراز فعلي، ترديد 
جدي وجود دارد اما در پايان اين پروژه مي توان نسبت 

به شرايط موجود پيشرفت كلي را احساس كرد. عمليات 
احياي درياچه در شرايط موجود دشوار است كه بايد با 

توجه به تنوع سطح درياچه صورت بگيرد.
به گفته اين استاد دانشگاه، با كاهش سطح آب درياچه 
اروميه، ميزان شــوري آب درياچه افزايش مي يابد كه 
همين امر موجب بروز مشكالتي براي جمعيت جانوري 

اين درياچه مي شود.
آنگونه كه سرپرست گروه ايراني احياي درياچه اروميه  
به همشهري گفته است، مشكالت درياچه اروميه طي 
سال هاي اخير پس از اتخاذ شيوه نامناسب كشاورزي و 
برنامه هاي سدسازي در شرايطي رخ داده كه تغييرات 
ناشي از گرمايش زمين نيز مزيد بر علت شده و كاهش 

تراز آبي اروميه را تشديد كرده است.

حقابهايدركارنيست
درحالي كه تراز آب درياچه اروميه نسبت به مدت مشابه 
در ســال قبل 38 سانتي متر كمتر شــده است، ايسنا 
به نقل از رئيس استاني ســتاد احياي درياچه اروميه 
اعالم كرد كه با وجود پيگيري هاي انجام شده، وزارت 
نيرو هنوز حقابه زيســت محيطي درياچــه اروميه را 

پرداخت نكرده است. به گزارش ايسنا، وزارت نيرو حقابه 
درياچه اروميه طي ســال آبي 1400-13۹۹ را 640 
ميليون مترمكعب اعالم كرد و مقرر شد كه اين حقابه 
از ابتداي آذر ماه سال گذشته تا آخر ارديبهشت امسال 
به سمت اروميه رها سازي  شود. اما حاال مسئول استاني 
ســتاد احياي درياچه اروميه اعالم كرده كه متأسفانه 
تاكنون تنها بخش كمي از اين حقابه يعني160ميليون 
مترمكعب به درياچه اروميه رسيده  و اين يعني دريچه 

سدها را به روي اروميه بسته اند.
فرهاد سرخوش، در اين باره مي گويد: با وجود اينكه 
نامه نگاري هاي زيادي با وزارت نيرو و دستگاه هاي 
ذيربط در استان شد، اما حقابه درياچه اروميه هنوز 

پرداخت نشده است كه اين شرايط با درنظر گرفتن 
كم بارشي هاي امسال در كشور نگران كننده است.

به گفته ســرخوش، نظر وزارت نيرو اين است كه سال 
آبي جاري سال خشك و كم بارشــي بوده است عالوه 
بر آن برف زيادي در حوضه آبريز درياچه اروميه نباريد 
كه طي فروردين و ارديبهشت به سمت سدها حركت 
كنند. اين در حالي است كه براساس توافق هاي انجام 
شده قرار بود در سال هاي كم بارشي مثل امسال مصرف 
آب در تمامي حوزه ها ازجمله كشــاورزي كاهش پيدا 
كند تا محيط زيست بتواند حق خود را برداشت كند اما 
متأسفانه در شرايط كنوني فقط حقابه درياچه اروميه 

از بين رفته است. 

درياچه اروميه در بدترين وضعيت نيم قرن اخير
   گزارش همشهري از جزئيات همكاري پژوهشگران ايراني و آمريكايي در مسير احياي درياچه اروميه

   متخصصان ايراني و آمريكايي 8شاخص سالمت درياچه و اكوسيستم هاي مورد تهديد را استخراج كردند

سيدمحمدفخار
خبر نگار

اخبار كوتاه

فهرست6رفتارمجرمانهمحيطزيستی
درفضايمجازياعالمشد

برخي جرايم مرتبط با محيط زيســت در فهرســت مصاديق محتواي 
مجرمانه در فضاي مجازي قرار گرفت. به گزارش همشــهري، فرمانده 
يگان حفاظت محيط زيست كشور در نامه اي كه 1۷دي ماه سال گذشته 
به دستگاه قضايي ارسال شد از قوه قضاييه خواست برخي جرايم مرتبط 
با محيط زيست در فضاي مجازي در فهرست مصاديق محتواي مجرمانه 
قرار بگيرد. اكنون قوه قضاييه در نامه اي به عيسي كالنتري، رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيست اعالم كرده است كه اين پيشنهاد پذيرفته شده و در 
يكصد و بيست و سومين جلسه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 
كه به رياست دادستان كل كشور تشكيل شد، 6عنوان رفتار مجرمانه در 
حوزه محيط زيســت در فضاي مجازي در فهرست مصاديق محتواي 
مجرمانه قرار گرفت. دستگاه قضايي همچنين فهرست رفتارهاي مجرمانه 

محيط زيستي در فضاي مجازي را بدين شرح اعالم كرد: 
1. ترغيب ديگران به شكار و صيد جانوران وحشي بدون پروانه در فضاي 
مجازي )موضوع بند الف ماده 126 قانون مجازات اسالمي و ماده 10 

قانون شكار و صيد(
2. ترغيب ديگران به شــكار و صيد در فصول و ساعات ممنوعه و يا از 
طريق غيرمجاز در فضاي مجازي )بنــد الف ماده 126 قانون مجازات 

اسالمي و بندهاي الف، ب، و ج ماده 11 قانون شكار و صيد(
3. هرگونه عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي 
آنها بدون پروانه از طريق فضاي مجازي )موضوع بند ج ماده 10 قانون 

شكار و صيد(
4. خريد و فروش و صدور پرندگان شــكاري از طريق فضاي مجازي 

)موضوع تبصره 2 ماده 13 قانون شكار و صيد(
5. عرضه و فروش هر نوع ماهي و ساير آبزيان بدون اخذ پروانه )موضوع 
تبصره 2 ماده يك اليحه قانون مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و 

خليج فارس مصوبه سال 1358 شوراي انقالب(
6. عرضه و فروش انواع ماهي هاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيالت 
در فضاي مجازي )موضوع بند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري 
از منابع آبزي ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي، ماده 

2 اليحه قانون مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس(

خشكسالي،گورخرايرانيرا
بهمزارعكشاورزيكشاند

 رئيس پارك ملي بهرام گور اعالم كرد: تشديد حفاظت از گورهاي ايراني 
در اين پارك ملي كه به دليل كمبود علوفه ناشي از خشكسالي به سمت 
مزارع كشاورزي پراكنده شده اند، ابالغ شد. به گزارش ايسنا جواد مهدي پور 
افزود: كاهش بارندگي و بروز خشكسالي موجب كمبود علوفه در پارك ملي 
قطرويه و منطقه حفاظت شــده بهرام گور شد و گورهاي ايراني به سمت 

مزارع كشاورزي حسن آباد، ده چاه و روستاهاي اطراف پراكنده شده اند .

بررسي تغييرات حوضه آبريز درياچه  اروميه
ترازاكولوژيكدرياچهاروميه،دربدترينحالتخودطي50سالاخيراست.ترازايندرياچهسال1965ميالدي
1273.8سانتيمتربودهكهنسبتبهدورهنيمقرناخيرعددكميمحسوبميشود.درعينحالاينعدد
هماكنون1271.۴2سانتيمتراست.ازطرفيمقايسهبارشهانيزگواهيبرشرايطبغرنجايندرياچهاست.
مثالدرسالآبي1397-1396ميزانبارشهادرحوضهآبريزدرياچهاروميهازسالآبيجاريكمتربوداماطي
اينسالحدود۴61ميليونمترمكعبآببهسمتدرياچهرهاسازيشد.اينمسئلهنشانميدهدكهحتيدر
سالهايخشكنيزميتوانحقمحيطزيستازآبراپرداختكرد.ازسوييديگروضعيتسدهادرحوضه
آبريزدرياچهاروميهچندانوخيمنيست.درحالحاضرحجمآبسدهادراستانآذربايجانغربي960ميليون
مترمكعباستكهنسبتبهسالقبلتنهاحدود10درصدكمترشدهاست.ديگرميزانبارشهادراينحوضه
آبريزنسبتبهسالقبلحدود20درصدكاهشيافتهاماهيچكدامازاينمواردنميتوانددليليبرعدمپرداخت
حقابهدرياچهاروميهشود.هماكنونايننگرانيوجودداردكهدرصورتعدمپرداختحقابهوباشروعگرماو

تبخيرآب،ترازوحجمآبدرياچهاروميهبازهمكاهشپيداكند.
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كمپين عليه امتحانات حضوري
بعد از اعالم رســمي وزارت آموزش و پرورش مبني بر برگزاري حضــوري امتحانات نهايي، كمپين هاي 
دانش آموزي متعددي عليه اين تصميم شكل گرفت كه خواهان به تعويق انداختن امتحانات يا برگزاري به 
روش مجازي هستند. خالصه كالم دانش آموزان و البته والدين مخالف اين است كه در اين وضعيت شيوع 
گسترده كرونا و افزايش آمار مرگ ومير در همه استان هاي كشور، حضور گسترده دانش آموزان در مدرسه 
غيرعقالني اســت و مي تواند جان آنها را به خطر بيندازد. فعال مسئوالن آموزش و پرورش نسبت به اين 
كمپين ها و هشتك هاي توييتري و اينستاگرامي سكوت اختيار كرده اند. موضوع ديگري كه اين روزها در 
جامعه آموزشي و خانواده ها زياد درباره آن بحث مي شود، بحث غيرواقعي بودن نمرات و معدل دانش آموزان 
در امتحانات مجازي است. كارشناسان آموزشي معتقدند كه عملكرد دانش آموزان در اين امتحانات مالك 
خوبي براي ارزيابي و ارتقا به پايه تحصيلي بعدي نيست. ساكي در اين باره هم توضيح داد: »در بخشنامه نهايي 
كه به مدارس ارسال شده، آمده است كه ارزيابي وضعيت تحصيلي دانش آموزان بر عهده شخص معلم است 
و او بايد فرايند عملكرد دانش آموز در طول سال تحصيلي را مالك قرار دهد و نه امتحانات پاياني را؛ بنابراين 
دانش آموزان بدانند كه نمرات امتحانات مجازي تأثير كمتري نسبت به سال هاي گذشته در معدل آنها دارد 

و فعاليت هاي آنها و نمراتشان در كالس مجازي از اهميت بيشتري برخوردار است.«

ث
مك

گزارش همشهري از چگونگي برگزاري امتحانات پايان سال 14ميليون دانش آموز همزمان با پيك چهارم كرونا
امتحانات نهايي بالتكليف بين كرونا و انتخابات

فقط 21روز به پايان سال تحصيلي و 
شروع امتحانات مدارس باقي مانده؛ از گزارش

طرفي پيــك چهارم بيمــاري كرونا 
همچنان در اوج خود است و بعيد به نظر مي رسد كه 
تا آن تاريخ كاهش چشــمگيري پيدا كند. در اين 
ميان مســئوالن وزارت آموزش و پرورش به دليل 
نداشتن اختيار تام درباره نحوه برگزاري امتحانات، 
چندپهلــو و متفــاوت از هم در اين بــاره صحبت 
مي كننــد و هميــن ابهــام و چنددســتگي در 
برنامه ريزي، باعــث رخنه كــردن نگراني در دل 
14ميليون دانش آموز و والدين آنها شده است. اين 
نگراني درباره دانش آموزان پايه هاي نهم و دوازدهم 
كــه قطعــا امتحانات شــان طبــق مصوبــه 
977شوراي عالي آموزش و پرورش حضوري است، 
به اوج خود رســيده؛ چون مســئوالن آموزش و 
پــرورش مي گويند كه امكان بــه تعويق انداختن 
امتحانات نهايي تا خردادماه را ندارند؛ زيرا كشور در 
اواخر خرداد درگير انتخابات رياســت جمهوري و 
شوراها مي شــود و بعد از آن هم تاريخ امتحانات با 

زمان كنكور تداخل پيدا مي كند.
نقشه اوليه برگزاري امتحانات چه بود؟ 

برنامه ريــزي اوليه وزارت آمــوزش و پرورش اين 
بود كه بالفاصله بعــد از پايان  مــاه رمضان يعني 

27ارديبهشت، امتحانات شروع و تا قبل از انتخابات 
رياست جمهوري در 28خرداد تمام شود. شوراي 
معاونان وزارتخانه درنظر داشــت كــه امتحانات 
دانش آموزان همه پايه هــاي تحصيلي در مناطق 
آبي، زرد و نارنجي در اين تاريــخ حضوري برگزار 
شــود و در شــهرهاي قرمز به جز پايه هاي نهم و 
دوازدهم، امتحانات همه پايه ها مجازي باشد. تمام 
برنامه ريزي ها در اين باره صورت گرفته بود تا اينكه 
پيك چهارم كرونا از هفته دوم فروردين آغاز شد و 
رفته رفته در همه استان ها به اوج خود رسيد و اين 

برنامه را تا اين لحظه ناممكن كرده است.

امتحانات به جز 2 پايه نهم و دوازدهم مجازي 
شد

اما مديران وزارت آموزش و پــرورش بعد از چند 
هفته سكوت درباره نحوه برگزاري امتحانات پايان 
ســال، باالخره به دليل فشار جامعه دانش آموزي و 
والدين آنها مجبور شــدند كه از برنامه جديد اين 
وزارتخانه صحبت كنند. خسرو ساكي، رئيس مركز 
سنجش و پايش كيفيت وزارت آموزش و پرورش 
اعالم كرد: درصورت تداوم وضعيت بيماري كرونا 
در كشور، همه امتحانات به جز 2پايه نهم و دوازدهم 
در همه دروس مجازي برگزار مي شود. دانش آموزان 
مقطــع ابتدايي هم كه امتحان ندارند و براســاس 
ارزشيابي توصيفي، عملكرد آنها سنجيده مي شود. 
دانش آمــوزان متوســطه اول و دوم هم به صورت 

مجازي در امتحانات شركت مي كنند.
اما بالفاصلــه رضوان حكيــم زاده، معاون آموزش 
ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در گفت وگويي با 
ايسنا گفت: براي دانش آموزان پايه هاي اول و دوم 
ابتدايي به دليل اهميت تضمين كيفيت، پيش بيني 
كرديم با نظارت مدير مدرســه ارزيابي عملكردي 
از درس ادبيات فارسي انجام شــود كه در مناطق 
قرمز، زرد و نارنجي از طريق فضاي مجازي خواهد 
بود. همچنين بــراي پايه ششــم ابتدايي ارزيابي 
عملكردي 3درس ادبيات فارســي، رياضي و علوم 

مورد تأكيد است.

بخشنامه رسمي امتحانات كمي متفاوت است
در نهايت، اول ارديبهشــت امسال، مركز سنجش 
و پايش كيفيــت آموزشــي، بخشــنامه اي را به 
مديركل هاي آموزش و پرورش استان ها ارسال كرد 
كه جزئيات امتحانات هر مقطع و رشته تحصيلي در 
آن آمده است كه نشان مي دهد به جز پايه هاي نهم 
و دوازدهم، دانش آموزان ديگري هم بايد به شكل 

حضوري در امتحانات شركت كنند.
براي پايه هاي اول و دوم عنوان شــده اســت كه 
در شــهرهاي آبي آزمون درس فارسي به صورت 
حضــوري و در شــهرهاي زرد، قرمــز و نارنجي 
غيرحضوري و با نظارت مدير مدرسه برگزار خواهد 
شد. ارزشيابي دانش آموزان سوم تا پنجم ابتدايي 
براساس اطالعات و شواهد جمع آوري شده مطابق با 
اهداف برنامه درسي مصوب هر درس در طول سال 
تحصيلي خواهد بود. دانش آموزان پايه ششــم نيز 
همين وضعيت را دارند و فقط براي درس رياضي، 
علوم و فارســي بايد امتحان دهند كه در شهرهاي 
آبي حضوري و در شــهرهاي زرد، نارنجي و قرمز 

به صورت غيرحضوري برگزار مي شود.
امتحانات دانش آموزان متوسطه اول و دوم_ به جز 
پايه هاي نهــم و دوازدهم_ طبق اين بخشــنامه 
غيرحضوري است و براي ارزشيابي تراكمي پايان 
ســال به معلم اختيار داده شــده كه با استفاده از 
آزمون هاي برخط در ســامانه هاي بومي و ســاير 
شيوه هاي نوين مانند كارپوشــه، آزمون شفاهي، 
آزمون عملكردي، آزمون كتاب باز، تكاليف كالسي، 
پروژه ها و پژوهش هاي دانش آموزي، خالصه نويسي 
و خودسنجي، ارزشيابي همتايان و همكاري والدين 

نمره پاياني نوبت دوم را تعيين كنند.

امــا امتحانات دانش آموزان مدارس بزرگســاالن، 
آمــوزش از راه دور، ايثارگــران، داوطلبــان آزاد، 
متقاضيان تغيير رشــته، تعيين رشته، تعيين پايه 
و جهش تحصيلــي در تمام دوره هــاي تحصيلي 
به صورت حضــوري انجــام مي شــود. آموزش و 
ارزشــيابي دروس كارگاهي شايستگي هاي فني 
و همچنيــن دروس عملي 7رشــته هنري خاص 
)نمايش، نقاشــي، سينما، موسيقي  ســاز ايراني، 
موســيقي  ســاز جهاني، نقشه كشــي معماري و 
گرافيــك( در شــاخه فني  وحرفــه اي و دروس 
كارآموزي و كارورزي شاخه كاردانش هم به صورت 

تراكمي و حضوري برگزار مي شود.
تصميم گيري دربــاره امتحانــات دانش آموزان با 
نيازهاي ويژه )مانند معلوالن جســمي-حركتي، 
نابينايان، ناشــنوايان و...( به غير از دروس نهايي 
بر عهده آموزش و پرورش استثنايي گذاشته شده 

است.
تا اينجاي كار تكليــف دانش آموزان همه پايه هاي 
تحصيلي مشخص شده، اما دانش آموزان پايه هاي 

نهم و دوازدهم هنوز وضعيتشان نامعلوم است.

بالتكليفي امتحانات نهايي بين 3موضوع
خسرو ساكي، رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت 
وزارت آموزش و پرورش در اين باره به همشــهري 
گفت: در مورد امتحانات همــه پايه هاي تحصيلي 
كه وضعيت روشن شده و بخشنامه را ارسال كرديم، 
اما درباره برگزاري امتحانات نهايي پايه هاي نهم و 
دوازدهم وضعيت براي خودمان نيز نامشخص است 
و منتظريم كه ببينيم وضعيت كرونا در هفته سوم 

ارديبهشــت ماه به كجا مي رســد و نظر ستاد ملي 
مبارزه با كرونا چيست.

او توضيح داد: از يك طــرف برگزاري غيرحضوري 
امتحانات نهايي مطابق مصوبه شوراي عالي آموزش 
و پرورش ممكن نيســت؛ چون تأثير مســتقيمي 
بر آينده تحصيلي و شــغلي دانش آموزان دارد و به 
همين علت بايد آزمون ها به صورت سراسري، ايمن 
و استاندارد برگزار شود و از طرف ديگر وضعيت اكثر 
استان ها به دليل كرونا قرمز شده و ستاد ملي مبارزه 
با كرونا اجازه حضور دانش آموزان در مدرسه براي 

شركت در امتحانات را تا به امروز به ما نداده است.
ساكي انتخابات رياست جمهوري را سومين مشكل 
پيش روي ايــن وزارتخانه در برگــزاري امتحانات 
نهايي عنوان كرد و گفــت: امكان اينكه صبر كنيم 
تا كرونا كمي فروكش كنــد و بعد امتحانات نهايي 
را برگزار كنيم، نداريم؛ چراكه 28خرداد انتخابات 
رياســت جمهوري اســت و ذهن جامعه به سمت 
اين موضوع و حواشــي آن معطوف مي شــود. از 
ســوي ديگر اغلب مدارس ما در كشور حوزه هاي 
انتخاباتي هستند و بسياري از معلمانمان به عنوان 
ناظر و مجري بايد باالي ســر صندوق ها بايستند. 
اگر بخواهيم هم امتحانات نهايي را بعد از انتخابات 
برگــزار كنيــم، نزديك بــه كنكور مي شــويم و 
دانش آموزان خسته مي شوند؛ ضمن اينكه معلوم 
نيست شيوع كرونا در آن تاريخ چه وضعيتي داشته 
باشد. در مجموع همه اين مســائل باعث مي شود 
نتوانيم برگزاري امتحانات را عقب بيندازيم. البته 
در نهايت ما پيرو تصميم ستاد ملي مبارزه با كرونا 

هستيم.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

خبر

افزايش آمار بيمه شدگان 
تامين اجتماعي در سال 1399

هم اكنون بيش از 14ميليون بيمه شده مستقيم تحت پوشش سازمان 
تامين اجتماعي قرار دارند كه از اين تعداد بيش از 10ميليون نفر بيمه شده 
اجباري هستند. براساس اعالم ســازمان تأمين اجتماعي، 44ميليون 
و 472 هزار نفر در كشــور تحت پوشــش ســازمان تأمين اجتماعي 
هستند)بيمه شدگان مستقيم و خانواده هايشان( از خدمات اين سازمان 
استفاده مي كنند. همچنين بيمه شدگان اصلي سازمان تأمين اجتماعي 
نيز 14ميليون و 414 هزار و 757 نفر را شامل مي شوند. نتايج آمارهاي 
مركز فناوري اطالعات، آمار و محاســبات ســازمان تأمين اجتماعي 
نشان مي دهد، تعداد بيمه شدگان اجباري سازمان تأمين اجتماعي در 
بهمن ماه سال گذشته 10ميليون و 151هزار و 792نفر بوده كه نسبت 
به اسفند ماه سال 98، 2.3درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد 
بيمه پردازان اختياري 708 هزار و 656 نفر، بيمه شــدگان در حرف و 
مشــاغل آزاد يك ميليون و 171 هزار و 357 نفر، رانندگان 886 هزار و 
838 نفر، بافندگان 274 هزار و 179 نفر، كارگران ساختماني 833هزار 
و 453نفر، كارفرمايان صنفي 140 هزار و 72 نفــر، باربران 42 هزار و 
851 نفر، خادمين مســاجد 28هزار و 726 نفر و زنبــورداران 3هزار و 
22 نفر بوده است. افرادي كه بيمه توافقي داشتند نيز 173هزار و 711نفر 
هستند و بيمه شدگان خاص نيز تعدادشــان به 4ميليون و 89هزار و 
154نفر رسيده است. در مجموع تعداد كل بيمه شدگان سازمان در سال 
گذشته 14ميليون و 414 هزار و 757نفر بوده كه نسبت به مدت مشابه 
در سال قبل تر 1.9درصد افزايش داشته اســت.  اداره كل شرق تهران 
بزرگ با يك ميليون و 339 هزار و 620 نفر، اداره كل غرب تهران بزرگ 
با يك ميليون و 316 هزار و 234 نفر، اصفهان با يك ميليون و 153 هزار 
و 218 نفر، خراسان رضوي با 916هزار و 38 نفر، خوزستان با 868 هزار 
و 519 نفر و آذربايجان شــرقي با 692 هزار و 440 نفر، بيشترين تعداد 
بيمه شدگان را در كشور تحت پوشــش دارند. همچنين براساس آمار 
سازمان تأمين اجتماعي، استان هاي كهگيلويه و بويراحمد با 98هزار 
و 578 بيمه شده، ايالم با 99هزار و 271 بيمه شده، خراسان شمالي با 
104 هزار و 29 بيمه شده، خراسان جنوبي با 122هزار و 471بيمه شده، 
چهارمحال و بختياري با 151هزار و 61 بيمه شــده، استان سمنان با 
167هزار و 994 بيمه شده، لرســتان با 222هزار و 179 بيمه شده و 
همدان با 245 هزار و 127بيمه شده داراي كمترين تعداد بيمه شدگان 

در ميان استان هاي كشور هستند.
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 دولت هند در بحبوحه بحران 
شبكه هاي 
كرونا در اين كشــور به صورت اجتماعي

رســمي از شــركت توييتــر 
درخواســت كرده تا ده هــا توييت، ازجمله 
نظرات برخي نمايندگان پارلمان هاي محلي 
را كه از طرح و برنامه دولت با ويروس كرونا 
به دليل ركوردزني جهاني اين كشور انتقاد 
كرده اند، سانســور كند. به گزارش رويترز، 
سخنگوي شركت توييتر در مقابل گفته اين 
شركت پس از درخواست دولت هند، برخي 
از اين توييت هــا را حذف كرده اســت. در 
درخواســت دولت هندوســتان بــه تاريخ 
23آوريل )جمعه گذشته( كه افشا نيز شده 
است، به 21توييت ازجمله توييت  هاي يك 
نماينده پارلمان محلي در ايالت بنگال غربي 
و يك فيلمساز اشاره شده است. برخي منابع 
مي گوينــد در مجمــوع 50توييت حذف 

شده اند.
قانوني كه دولت در درخواســت خود به آن 
استناد كرده، قانون فناوري اطالعات 2000 
است. سخنگوي توييتر در بيانيه اي از طريق 
ايميل اعالم كــرد: »هنگامي كــه ما يك 

درخواست قانوني معتبر دريافت مي كنيم، 
آن را هم طبق قوانين توييتر و هم به موجب 
قوانين محلي مورد بررســي قرار مي دهيم. 

اگر محتوا قوانين توييتر را نقض 
كند، آن را حــذف خواهيم كرد. 
اگر تشخيص داده شود كه در يك 
حوزه قضايي خــاص غيرقانوني 
اســت، اما مغاير با قوانين توييتر 
نيست، ممكن است از دسترسي 
به محتوا فقط در هند جلوگيري 
كنيم.« او همچنين تأييد كرد كه 
توييتر دارندگان حساب را به طور 
مســتقيم در مورد جلوگيري از 
انتشــار محتواي توليدشده آنها 
مطلع كرده و بــه آنها اطالع داده 
 كــه دســتور قانوني مربــوط به 
توييت هاي آنها را دريافت كرده 
است. بيمارســتان هاي ماالمال 
از بيمــار در هندوســتان، از روز 
شــنبه گذشــته خواهان تامين 
اكسيژن شده اند، زيرا عفونت هاي 
ويروس كرونا در اين كشور طبق 

آنچه دادگاه عالــي دهلــي از آن با عنوان 
»ســونامي« ياد مي كند، به شدت افزايش 
يافته و براي چهارمين روز متوالي يك ركورد 
جهاني را به ثبت رســانده است. 
به نظر مي رســد يكي از بهترين 
 روش ها براي مبــارزه با بيماري
كوويد-19كه دولت هندوستان به 
آن دست يافته، سانسور واقعيت  و 
انتقادهايي است كه اقشار مختلف 
مطرح مي كنند. سياست هاي غلط 
و وابستگي به آمريكا براي توليد 
واكسن، شــرايط هند را در يكي 
از بحراني ترين دوران تاريخ خود 

قرار داده است.

فشار تحريم آمريكا 
هند در حالي با بحران  بي ســابقه 
دســت و پنجه نرم  مي  كند كه با 
توليد 60درصد واكســن جهان 
لقــب بزرگ تريــن توليد كننده 

واكسن جهان را دارد.
بخشــي مهم از كمبــود كنوني 

واكسن در هند به خاطر تحريم آمريكاست 
كه مانع از ارسال مواداوليه توليد واكسن به 

هند مي شود.
دولت جو بايدن، رئيس جمهــوري آمريكا 
به منظور جلوگيري از كاهش توليد واكسن، 
منطبق بــا قانون »مصــوب توليد دفاعي« 
اقدام به جلوگيــري از صادرات مواداوليه به 
نقاط مختلف دنيا ازجمله هندوستان كرده 
كه اين امر باعث كاهش روند توليد واكسن 
در اين كشــور يك ميليارد و 366ميليون 
نفري شــده اســت. در عين حال روزنامه 
نيويورك تايمز نوشته است كه مقامات دولت 
بايدن اين روزها تحت فشارهاي فزاينده اي 
براي ازبين بــردن محدوديت هاي صادرات 
لوازم مورد نيــاز توليدكنندگان واكســن 
در هند قــرار دارند. ندپرايس، ســخنگوي 
وزارت امور خارجه اياالت متحده در پاسخ 
به پرسش هايي در مورد ممنوعيت صادرات 
مواداوليه واكسن گفت كه آمريكا قبل از هر 
چيز در تالش بلندپروازانه و مؤثر و تاكنون 
موفق براي واكسيناســيون مــردم آمريكا 

بوده است.

دنياي رمز ارز

برخورد پليسي با ارزهاي ديجيتال

برخورد دولت هاي مختلف با موضوع رمزارز متنوع و گوناگون است. 
درحالي كه بسياري از كشورهاي اروپاي غربي به سمت رواج آن 
رفته اند، در برخي ديگر كشورها، نگراني درباره فساد مالي افزايش 
چشمگيري داشته است. در اين راســتا، چند روزي مي شود كه 
فضاي رمزارزها در كشور همسايه  يعني تركيه شرايط بسيار بحراني 
را سپري مي كند. چندي پيش، يك صرافي ديجيتال در اين كشور 
به نام »تودكس« با حدود 390هزار كاربر ناگهان تعطيل شــد و 
مديرعامل آن با بيش از 2ميليارد دالر سرمايه كاربرانش به آلباني 
فرار كرد. مقامات تركيه به دنبال آن هستند كه با همكاري پليس 
بين الملل و مجامع قضايي جهاني مديرعامل متواري را دستگير 
كنند. ضمن اينكه گفته شده تاكنون 62نفر در ارتباط با اين صرافي 
بازداشــت شــده اند. البته مديرعامل فراري مدعي شده كه براي 
برخي امور به آلباني رفته و كالهبرداري در كار نيست. خبرگزاري 
رويترز نيز ديروز خبر داد كه 4نفر در تركيه براي تحقيق در رابطه با 
تعطيل شدن صرافي ديگري به نام »وبي كوين« بازداشت شده اند. 

نگراني دولتمردان تركيه از وضعيت نابسامان صرافي هاي ديجيتال در 
اين كشور باعث شده تا آنها اقدام به دستگيري تعدادي از فعاالن در 
اين حوزه بگيرند كه در اين بين به برخي از آنها، ظن كالهبرداري زده 
شده است. علي ميزاني اسكويي، مديرعامل شركت فيكاس سوئيس 
درخصوص نگرش متفاوت دولت ها به موضــوع ارزهاي ديجيتال به 
همشــهري مي گويد:»كشــورهاي مختلف برخوردهاي متفاوتي با 
موضوع رمزارزها دارند. به عنوان مثال قوانين دقيقي در اين زمينه در 
سوئيس وجود دارد؛ البته قوانين جديدي هم نيست. آنها با اين قضيه 
فوق العاده بازدارنده برخورد مي كنند. شــايد بگوييد سوئيس، كشور 
متفاوتي است، اما اگر تهديدي براي مردم در اين كشور وجود داشت، 
حتما دولت ســوئيس كه دولتي محافظه كارتر نسبت به بسياري از 
كشورهاي ديگر است، چنين فضايي به اين كار نمي داد. البته در اين 
كشور هم دغدغه هايي در اين خصوص وجود دارد. در كشورهاي ديگر 
مثل فرانسه نماينده پارلمان گفته است كه اگر دولت اين كشور اقدام 
به خريد رمزارز نكند، به طور حتم ما از دنيا عقب خواهيم بود. همين 
چند وقت پيش هم رئيس بانك مركزي نيجريه از سوي سنا استيضاح 

شد، چون رمزارزها را ممنوع اعالم كرده بود.«

  كمپين # اكسيژن در شبكه هاي اجتماعي هند
 هند براي چهارمين روز متوالي به ركورد مبتاليان به كوويد-19رســيد. روز 
يكشنبه 349هزار و 691مورد ديگر ابتال به ثبت رسيد و آمار مجموع مبتاليان 

اين كشور از ابتداي شروع پاندمي را به 17ميليون نفر رساند.
به گزارش بي بي سي، بيمارســتان هايي كه خارج از ظرفيت بيمار گرفته اند، با 
بحران كمبود اكسيژن كافي روبه رو هستند كه همين امر باعث پذيرش نكردن 

بيماران و رد كردن آنها مي شود.
به همين خاطر شبكه هاي اجتماعي پرمخاطب در هند مملو از درخواست كاربران 

براي تامين اكسيژن مورد نياز بيماران شده است.
دولت هند در حال اســتقرار قطارها و نيروي هوايي براي انتقال تجهيزات به 
مناطق آسيب ديده است. شرايط در دهلي نو، پايتخت هند از ساير شهرها حادتر 
است؛ جايي كه بيماران به دليل نبود اكسيژن جان خود را در بيمارستان ها از 
دست مي دهند. سازمان بهداشت جهاني مي گويد شرايط در هند يك هشدار 
ويران كننده است؛ براي آنكه بدانيم كرونا ويروس چه كارهايي مي تواند بكند. 
تعداد مرگ ها همسو با افزايش مبتاليان در روز يكشنبه 2هزار و 767نفر بود كه 

بيشترين مرگ تاكنون بر اثر كرونا در يك روز به حساب مي آيد.
در اوايل سال 2021دولت هند معتقد بود توانسته بر ويروس فائق بيايد. شمار 
مبتاليان جديد به 11هزار نفر در اواسط فوريه رسيده بود، واكسن صادر مي شد 
و در مارس وزير بهداشت اين كشور گفته بود هند در اواخر دوره پاندمي به سر 
مي برد. با اين حال، از آن زمان، موج جديد خــودش را به طرز ويران كننده اي 
نشان داد و با جهش جديد طغيان كرد و اين در حالي بود كه تجمعات بزرگ مانند 
فستيوال كومب ماال با ميليون ها بازديد كننده و عروسي هاي پرجمعيت در اين 
كشور برگزار مي شد. بيمارستان ها در دهلي نو هشدار داده اند كه آنها در نقطه 
شكننده اي قرار دارند. يكي از پزشكان بيمارستان هالي فميلي در اين رابطه به 
سي ان ان مي گويد: تقريبا همه بيمارستان ها در چنين شرايطي قرار دارند. اگر 
اكسيژن تمام شود، هيچ راهي براي بيماران وجود ندارد و متأسفانه طي چند 
دقيقه آنها را از دست خواهيم داد. شماري از مبتاليان به كرونا در سراسر كشور 
درحالي كه در انتظار اكسيژن هستند، جان خود را از دست داده اند؛ هر چند كه 
تعداد دقيق اين افراد مشخص نيست و شبكه هاي اجتماعي با درخواست ها براي 

اكسيژن پر شده است.

يك پزشك ديگر از بيمارستان طاليي جيپور گفت كه دولت 3/6تن اكسيژن 
به بيمارستان ها اختصاص داده است كه قرار بود تا ساعت 5بعدازظهر روز جمعه 
تحويل شود، اما فقط تامين بخشــي از آنچه وعده داده شده بود در نيمه شب 

جمعه رخ داد.
آرويند كجريوال، وزير ارشد دهلي نيز روز جمعه در يك گفت وگوي مستقيم 
تلويزيوني خواستار تامين كافي اكسيژن شد. او گفت: تمام نيروگاه هاي اكسيژن 

كشور بايد بالفاصله از طريق ارتش در اختيار دولت قرار گيرند.
يك ويروس شناس هندي اما معتقد اســت براي متوقف كردن انتشار ويروس 
به كارهاي بيشتري نياز اســت: ما بايد اطمينان حاصل كنيم كه هيچ فعاليت 
غيرضروري اعم از عروسي ها و فستيوال ها انجام نمي شود. نمي گويم كه نيازمند 
يك قرنطينه ملي هستيم، اما فكر مي كنم در مناطقي كه موارد ابتال شيب صعودي 
دارد، نياز داريم با شدت بيشتري نسبت به گذشته در رعايت درست پروتكل ها 

مداخله كنيم.

با ركوردشكني متوالي آمار جان باختگان و مبتاليان به كوويد-19 در هند، دولت با مشكالت تحريم هاي آمريكا 
روبه رو ست و از توييتر خواسته نظرات مخالفان را پاك كند

هند كرونا زده گرفتار تحريم و فيلترينگ

حدود 50 توييت 
انتقادی از دولت 
هند با درخواست 
رسمی به توييتر از 
سوی مقام های اين 
شبكه اجتماعی 
پاك شده است. 

دولت هند 
درخواست خود 
را بر اساس قانون 
فناوری اطالعات 
2000  ارائه داده 

است.
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رئيس مركز مديريت شبكه وزارت 
بهداشت به همشهري مي گويد 
از صبح ديروز، به دانشــگاه هاي 
تهران، ايران و شهيد بهشتي اعالم 
كرديم كه اصال چنيــن اتفاقي 
ادامه نداشته باشــد و ثبت نامي 
انجام نشود، براي توقف اين اقدام 

پيگيري جدي مي شود

آمــار مبتاليــان  ديروز

19165
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

1877517
آمــار جان باختگان ديروز

454
كل آمــار جان باختگان

69574

فازسوم و نهايي مطالعات باليني واكسن »كوو 
ايران بركت«، صبح ديروز با تزريق واكســن 
به مينو محرز، عضو ستاد ملي مقابله با كرونا، 
حســينعلي شــهرياري، رئيس كميسيون 
بهداشــت و درمان مجلس شوراي اسالمي و 
علي اكبر اميرزرگر، استاد ايمونولوژي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران آغاز شد. پس از موفقيت 
واكسن كوو ايران بركت در 2 فاز قبلي و تأييد 
ايمني آن ازســوي مراجع ذيصالح و صدور 
مجوز از سوي وزارت بهداشت، صبح ديروز 
در مراسمي با حضور محمد مخبر، رئيس ستاد 
اجرايي فرمان امام، آخرين فاز تست انساني 
اين واكسن با هدف تزريق واكسن به 20هزار 

داوطلب آغاز شد.
مينو محرز، عضو كميته علمي ستاد ملي مقابله 
با كرونا هم پس از دريافت واكســن گفت: با 
افتخار مي گويم واكسن ايراني زدم و به مردم 
هم قول مي دهم ايمن تر از  اين واكســن پيدا 
نخواهند كرد و با خيال راحت مي توانند از اين 
واكسن استفاده كنند. او كه مسئول نظارت بر 
مطالعات باليني واكسن كوو ايران بركت است، 
افزود: كوو ايران بركت، نخســتين واكسن 

ايراني است كه به مرحله تزريق انساني فازسوم 
رسيده است.

محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان امام 
نيز پس از تزريق واكســن به 3داوطلب اول 
با حضور درجمع خبرنــگاران گفت: با وجود 
ظالمانه ترين تحريم ها، توانستيم زودتر از موعد 
پيش بيني شده به توليد انبوه واكسن كرونا 
برسيم و هم اكنون خطوط توليد واكسن با تالش 
شبانه  روزي دانشمندان دارويي ما، يكي يكي 

فعال شده و به ظرفيت توليد افزوده مي شود. 
او درباره ميزان توليد در بزرگ ترين كارخانه 
توليد واكسن در منطقه گفت: » ظرف مدت 
بســيار كوتاهي توانستيم خط نيمه  صنعتي 
و صنعتــي را طراحي و تجهيزات بســيار 
پيچيده آن را با استفاده از توان جوانان نخبه 
كشــور راه اندازي كنيم و اعالم مي كنيم در 
ارديبهشت  ماه يك ميليون دوز واكسن كرونا را 
تحويل وزارت بهداشت خواهيم داد. او افزود: 
در خرداد 3 ميليون دوز، در تير 10 تا 12 ميليون، 
در مرداد 12تا 15و تا شــهريورماه امسال در 
مجموع بيش از 30 ميليون دوز واكسن كوو 
ايران بركت تحويل مردم خواهيم داد كه اين 

عدد با توجه به توليد ساير واكسن هاي ايراني 
تا آن زمان، مي تواند نياز داخلي كشور براي 
واكسيناسيون عمومي را تأمين كند. مخبر 
در پاسخ به ســؤال خبرنگاري درباره شايعه 
توقف توليد واكسن كوو ايران بركت در مرحله 
صنعتي گفت: به مشكل خوردن روند توليد 
انبوه واكسن، كذب است و درهفته هاي اخير 
توفيقات چشمگيري در اين زمينه داشته ايم 
كه خارج از تصور ما بود و مردم خواهند ديد كه 
در ارديبهشت يك ميليون دوز تحويل وزارت 
بهداشت خواهد شد. رئيس ستاد اجرايي فرمان 
امام در زمينه تالش ساير گروه هاي دارويي اين 
ســتاد هم گفت: از ابتداي ورودمان به عرصه 
توليد واكســن، از ۶ مسير علمي براي توليد 
واكسن كرونا تالش كرديم كه يك مسير به گام 
نهايي رسيد و هر 5 مسير ديگر هم به مرحله 

تست انساني رسيده اند.

 آمار جان باختگان ناشــي از كروناويــروس در جهان 
تاكنون به 147ميليون و 82 هزار و 658 نفر رسيده و 
مرگ ۳ميليون و 11۳ هزار و 4۳نفر نيز بر اثر ابتال به اين 

بيماري تأييد شده است.
به گزارش ايســنا، براســاس تازه ترين آمارها تاكنون 
124ميليون و 72۳هــزار و 125نفــر از مبتاليان به 
كوويد-19 بهبود يافته اند. رونــد افزايش آمار ابتال به 
بيماري كوويد-19 كه تاكنون در 219كشور و منطقه 
در جهان شيوع يافته اســت، ادامه دارد و اين بيماري 

همچنان در دنيا قرباني مي گيرد. 
آمريكا تاكنون با بيش از ۳2.7ميليون مبتال و بيش از 
585هزار قرباني همچنان در صدر فهرست كشورهاي 
درگير با بيماري كوويد-19 قرار دارد. هند هم با آمار 
بيش از 16.9ميليون مبتال پس از آمريكا در رتبه دوم 
جهاني قرار دارد و آمار مبتاليان به كوويد-19 در برزيل 
هم از 14.۳ميليون نفر فراتر رفته و هم اكنون سومين 
كشــور جهان به لحاظ باالترين شمار مبتاليان است. 
پس از اياالت متحده، برزيل با بيــش از ۳89هزارنفر 
همچنان باالترين آمــار قربانيان كوويــد- 19 را در 

اين فهرســت جهاني گزارش داده اند. پس از آنها هم 
كشــورهاي هند، انگليس و ايتاليا به ترتيب بيشترين 
تعداد قربانيان ايــن بيماري را ثبــت كرده اند. تعداد 
جان باختگان كوويــد-19 در انگليس از 127هزار نفر 
عبور كرده و اين كشور هم تاكنون بيشترين قربانيان 
كرونا را در اروپا داشته است. به عالوه هم اكنون تعداد 
قربانيان كرونا در ايتاليا از 119 هــزار نفر عبور كرده 
است و در ميان كشــورهاي اروپايي در رتبه دوم قرار 
دارد. همچنين روسيه بيش از 107 هزار، فرانسه بيش 
از 102هزار و آلمان هم بيش از 82هزار فوتي بر اثر ابتال 

به بيماري كوويد-19 را گزارش داده اند.
 پس از اين كشورها، اسپانيا با بيش از 77هزار، كلمبيا 
با بيش از 70هزار، ايران با بيش از 69هزار، لهســتان 
با بيش از 65هزار، آرژانتين با 61هــزار، پرو با بيش از 
59هزار، آفريقاي جنوبي بــا بيش از 54هزار، اندونزي 
با بيــش از 44هــزار و اوكرايــن با بيــش از 42 هزار 
جان باخته ديگر كشورهايي هســتند كه تاكنون آمار 
باالي مرگ ومير ناشــي از كوويد-19 را ثبت كرده اند. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني »ورلداُمتر«، شــمار 

مبتاليــان و قربانيان اين بيماري در 10كشــوري كه 
طبق گزارش هاي رســمي باالترين آمارها را تاكنون 
داشته اند تا صبح روز گذشــته به شرح جدول روبه رو 
است. هم اكنون 25كشور اول اين جدول، از عدد يك 
ميليون ابتال عبور كرده اند و پس از اياالت متحده، هند 
و برزيل - كه ۳كشور ركورددار شمار مبتاليان در دنيا 
هستند- كشورهاي فرانسه، روسيه، تركيه، انگليس، 
ايتاليا، اســپانيا، آلمان، آرژانتين، كلمبيا، لهســتان، 
ايران، مكزيك، اوكراين، پرو، اندونزي، جمهوري چك، 
آفريقاي جنوبي، هلند، كانادا، شيلي، روماني و عراق هم 

بيش از يك ميليون مبتال را ثبت كرده اند.

جريمه بيش از 620هزار خودرو در 
ساعات منع تردد شبانه در پايتخت

 معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور تهران بزرگ 
اعالم كرد كه از زمان آغاز طرح منع تردد شبانه در پايتخت 
620 هزار دستگاه خودروي ســواري جريمه شده اند. علي 
همه خاني دربــاره اجراي طرح منع تردد شــبانه در تهران 
گفت: شهروندان بايد توجه داشته باشند كه طرح ترافيك در 
پايتخت فعال به مدت يك هفته لغو شده و اجراي طرح منع 
تردد شبانه همچنان در تمام شــب ها جز در شب هاي قدر 
پابرجاست. بنابراين تمامي خودروهاي فاقد مجوز كه اقدام 
به تردد از ساعت 22 تا ۳ بامداد كنند مشمول جريمه 200 
هزار توماني خواهند شد.  او با بيان اينكه دوربين هاي پليس 
در ساعات منع تردد شبانه فعال است، گفت: از زمان آغاز طرح 
منع تردد شبانه در پايتخت تا كنون، 620 هزار دستگاه وسيله 
نقليه غيرمجاز كه اقدام به تردد در ساعات ممنوعه كرده بودند، 
شناسايي و جريمه شده اند. معاون آموزش و فرهنگ ترافيك 
پليس راهور تهران بزرگ همچنين درباره مخدوش كردن 
پالك نيز گفت: طرح برخورد بــا تخلفات مخدوش كردن 
پالك نيز همزمان با اجراي طرح منع تردد شــبانه در حال 
اجراست و تنها در فروردين ماه امسال25 هزار و 689 مورد 
تخلف مخدوشي و پوشش پالك مورد اعمال قانون قرار گرفته 

و 2147 دستگاه خودرو هم به اين دليل توقيف شده اند.

   بيماران به دليل شلوغي 
بيمارستان فوت مي كنند

رئيس بخش عفوني بيمارستان امام خميني اعالم كرد 
كه بيماران به دليل تراكم جمعيت در بيمارستان، فوت 
مي كنند. حميد عمادي با اشاره به وضعيت ورودي اين 
بيمارستان به ايلنا توضيح داد: »وضعيت بيمارستان در 
حال بدتر شدن است و طي يكي، دو روز گذشته تا حدودي 
وضعيت بيمارستان و آمارها ثابت مانده، ولي وضعيت در 
روزهاي آينده نامشخص است.« به گفته او، همه اينها در 
شرايطي است كه بيمارستان امام خميني بيش از هزار 
تختخواب دارد و درواقع بيمارستان كوچكي نيست كه 
زود اشباع شود: »هم اكنون از همه ظرفيت هاي بيمارستان 
استفاده مي كنيم، بخش هاي ديگر را تعطيل مي كنيم تا به 
بخش كرونا تبديل شوند؛ البته االن به حد اشباع بيمارستان 
رسيده ايم و بستري ها خيلي زياد است، اما به حد بيمارستان 
صحرايي هنوز نرسيده ايم.« به گفته او، هم اكنون بيش از 
20بخش از بخش هاي بيمارستان به بخش كرونا تبديل 
شــده اند و االن بيش از 500 تخت بيمارســتاني زير بار 
كروناست. عمادي با اشاره به تأثير محدوديت هاي كرونايي 
گفت: »هر محدوديتي يك تأثيري روي بيمارســتان ها 
مي گذارد كه هرقدر جدي تر و ســفت و سخت تر باشد، 
اثربخشي آن بيشتر خواهد بود. اگر محدوديت تا يك حدي 
هم اعمال شده باشد باز تا همان حد هم تأثير دارد. ما بايد 
هر كاري كنيم تا مواجهه  مردم با هم كمتر شود و االن واقعا 
مشكل ما اين است كه افراد همه با هم مريض مي شوند و ما 

نمي توانيم جوابگوي همه باشيم.«

 ويروس كروناي هندي هنوز
 در ايران ديده نشده

رئيس مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت بهداشت 
اعالم كرد كه هنوز   ويروس هندی در ايران ديده نشده، 
اما بايد منتظر ورود آن باشيم. كيانوش جهانپور به ايرنا 
گفت: »فعال ويروس جهش يافته انگليســي نوع غالب 
ويروس در كشور است كه ميزان سرايت، بيماري زايي و 
مرگ آوري آن از ويروس ووهان بيشتر است و جوان ترها 
را بيشتر مبتال مي كند. اين ويروس اكنون در كشور تاخت 
و تاز مي كند، اما خطر جديد ويروس جهش يافته كرونا در 
هندوستان است كه به شدت مسري است و ميزان تلفات 
بااليي دارد و حتي از ويروس هــاي كروناي ديگر مثل 
انگليسي، برزيلي و آفريقاي جنوبي خطرناك تر است.« 
به گفته او، استان هاي مرزهاي شرقي كه در همسايگي 
پاكستان و افغانستان هستند بايد بيشتر رعايت كنند. به 
روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي و استانداران در اين 
مورد توصيه شده و بايد تمهيدات الزم را بينديشند تا 

بتوانيم اين خطر را كنترل كنيم.

میز خبر

جديدترين آمار مبتاليان و قربانيان كرونا در جهان منتشر شد

آمريكا و هند ركورددار مرگ و ابتال
مرگابتالكشورها

۵۸۵ هزار و ۸۸۰ ۳۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۶۵۳ آمريكا

۱۹۲ هزار و ۳۱۱ ۱۶ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۱۷۲ هند

۳۸۹ هزار و ۶۰۹ ۱۴ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۱۵برزيل

۱۰۲ هزار و ۵۷۱۳ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۵۷۹فرانسه

۱۰۷ هزار و ۴۹۰۰میلیون و ۷۵۳ هزار و ۷۸۹روسیه

۳۸ هزار و ۴۱۱ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۴۱۶تركیه

۱۲۷ هزار و ۴۴۱۷ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۱۷۰انگلیس

۱۱۹ هزار و ۳۲۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۵۱۷ايتالیا

۷۷ هزار و ۳۵۹۱ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۱۷اسپانیا

۸۲ هزار و ۳۱۱۷ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۶۱آلمان

فاز نهايي تست انساني واكسن ايراني كرونا 
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام: در خرداد ۳ ميليون دوز، در تير 10 تا 12 ميليون، در مرداد 12تا 

15و تا شهريورماه در مجموع بيش از ۳0 ميليون دوز واكسن تحويل خواهيم داد

يك روز پس از انتشــار گزارش همشهري درباره آغاز 
ثبت نام براي واكسيناســيون ســالمندان در مراكز و 
پايگاه هاي سالمت، واكنش ها نسبت به اين خبر آغاز 
شد. اين در حالي بود كه پيش از اين، نزديك به ۳روز 
از انتشار فهرســت بلندباالي مراكز سالمت با آدرس 
و تلفن هايشــان در فضاي مجازي و برخي سايت هاي 
خبري براي ثبت نام واكسيناســيون مي گذشــت اما 
مسئوالن وزارت بهداشت به عنوان متوليان سالمت، 
هيچ واكنشي به اين موضوع نشان نداده بودند.  ديروز با 
مراجعه گسترده مردم به اين مراكز و تجمع گروه هاي 
مختلف، مسئوالن براي رد اين اخبار وارد ميدان شدند 
و شروع به رد، تكذيب و توضيح اين خبر كردند،  وزارت 
بهداشــت ثبت نام براي واكسيناســيون را از اساس 
تكذيب مي كند، معاون درمان ستاد مقابله با كروناي 
تهران مي گويد به سامانه 40۳0و 190مراجعه كنيد و 
رئيس مركز مديريت شــبكه وزارت بهداشت كه قبال 
از مردم خواســته بود براي تكميل پرونــده به مراكز 
سالمت بروند، حاال به همشهري مي گويد كه از صبح 
روز يكشــنبه، به دانشــگاه هاي علوم پزشكي دستور 
توقف اين طرح داده شده اســت.   با اينكه مسئوالن 
وزارت بهداشت خبر ثبت نام را رد مي كنند، اما گزارش 
روز يكشنبه همشــهري، حكايت از انجام ثبت نام در 
بسياري از اين مراكز دارد.  روز شنبه خبرنگار روزنامه 
همشــهری با حضور در بيمارســتان بقيه اهلل تهران 
و همچنين گفت و گــوی تلفنی با تعــدادی از مراكز 
بهداشــت در تهران و شهرستان ها شــاهد ثبت نام 
افراد سالمند )باالی 60 ســال( برای واكسيناسيون 
كرونا بود. همچنين تماس های روز گذشته خبرنگار 
همشهری با تعدادی از مراكز نشــان می داد كه ثبت 
نام واكسيناســيون ســالمندان همچنان ادامه دارد. 

متصديان مراكز بهداشت و ســالمت اعالم كردند كه 
اين اقدام، با هدف تشكيل پرونده سالمندان و ثبت نام 
براي واكسن كرونا انجام مي شود. صبح ديروز اطالعيه 
ديرهنگام مركز روابط عمومي و اطالع رســاني وزارت 
بهداشت منتشر و ثبت نام حضوري در مراكز بهداشتي 
براي نوبت گيري تزريق واكســن رد شد. به تأكيد اين 
روابط عمومي هيچ ثبت نامي براي نوبت گيري واكسن 
انجام نمي شود و هموطنان از حضور و تجمع بي مورد 

در مراكز بهداشتي خودداري كنند.

پيگيري جدي براي توقف ثبت نام
ابتداي ارديبهشت امسال بود كه جعفر صادق  تبريزي، 
رئيس مركز مديريت شــبكه وزارت بهداشت با تأكيد 
بر اينكه فراخوان تزريق واكسن كرونا از سوي وزارت 
بهداشــت داده مي شود، به ايســنا گفت: »قرار است 
براساس اولويت بندي ســند ملي واكسيناسيون، در 
هفته هاي آينده تزريق واكســن انجام شود. اين افراد 
اگر پرونده الكترونيك ســالمت ندارنــد، مي توانند با 
مراجعه به نزديك ترين پايگاه سالمت يا خانه بهداشت 
محل ســكونت خود، در مدت زماني كوتــاه اقدام به 
تشــكيل پرونده كنند. تنها مدرك مورد نياز، كارت 
ملي است.« حاال اما با گذشت 5روز و انتشار خبر آغاز 
ثبت نام واكسيناســيون در مركز بهداشت، گفته هاي 
قبلي خود را رد كرد و به همشهري گفت: »منظور من از 
صحبت هاي قبلي اين بود كه زمان مراجعه شهروندان 
براي مراجعه به مراكز بهداشت، اعالم مي شود نه اينكه 
از حاال مي توانند مراجعه كنند.« او نســبت به انتشار 
فهرست مراكز و خانه هاي بهداشت در فضاي مجازي، 
انتقاد و اعالم كرد كه منبع منتشركننده، پيگرد قضايي 
مي شــود: »گزارش اين اقدامات به نهادهاي امنيتي 

ارسال شده و منتظر پيگيري 
از سوي مقام قضايي هستيم. 
ما اصال هيــچ ثبت نامي براي 
واكسيناسيون كرونا نداريم. 
واكسيناســيون در بخــش 
دولتــي صــورت مي گيرد و 
تنها تصميم گيرنــده در اين 
زمينه وزارت بهداشت است. 
به هيچ وجه ثبت نام، حضوري 
نيست و تنها از طريق سامانه 
انجام مي شــود.« به گفته او، 
مردم پــس از اعــالم وزارت 

بهداشت وارد اين درگاه مي شوند و ۳مرحله را بايد طي 
كنند. ثبت كد ملي، شــماره تلفن و تاريخ تولد. اتفاق 
ديگري هم قرار نيست رخ بدهد. وزارت بهداشت بعدا با 
آنها تماس مي گيرد. براساس اعالم اين مسئول، در اين 
فرايند مشخص مي شود كه چه كساني پرونده سالمت 
دارند و چه كساني ندارند. اگر پرونده داشته باشند كه 
نوبت بندي اين افراد اعالم خواهد شد و كساني هم كه 
پرونده ندارند به آنها پيامك ارســال مي شود كه چه 
نواقصي دارند. همان اطالعات نقص پرونده را هم بايد 
در ســامانه تكميل كنند و نيازي به مراجعه حضوري 
نيست. پس از آن ما در زمان مشــخص شهروندان را 
دعوت مي كنيــم كه به پايگاه هاي ســالمت مراجعه 
كنند كه همان زمــان واكسيناســيون خواهد بود و 

پرونده هايشان هم تكميل مي شود.
رئيس مركز مديريت شــبكه وزارت بهداشت درباره 
اينكه مسئول تشكيل شدن اين صف ها چه كسي است 
و چرا بايد روزهاي بحراني كرونا برخي شــرايط منجر 
به ازدحام جمعيت شود؟ توضيح مي دهد: »نمي دانم 

مسئول اين شــرايط كيست. 
اما تنها در يك هفته گذشــته 
۳بار پيامك  پخش شــده كه 
باالي 60ساله ها مراجعه كنند. 
من به هيچ عنوان نگفتم مردم 
براي واكسيناســيون كرونا و 
تكميــل پرونده ســالمت به 
مراكز ثبت نام مراجعه كنند.« 
صادق  تبريــزي در پاســخ به 
اين سؤال كه با وجود تكذيب 
شــدن پيامك هــا از ســوي 
وزارت بهداشت، اما ثبت نام در 
پايگاه ها همچنان ادامه دارد، گفت: »از صبح ديروز، به 
دانشگاه هاي تهران، ايران و شهيد بهشتي اعالم كرديم 
كه اصال چنين اتفاقي ادامه نداشته باشد و ثبت نامي 
انجام نشــود. پيگيري جدي انجام خواهم داد كه اين 

روند هرچه سريع تر متوقف شود.«

دستورالعملي براي واكسيناســيون سالمندان 
اعالم نشده

نادر توكلــي، معاون درمان ســتاد كروناي تهران هم 
ديروز در پيگيري هاي خبرگزاري ايلنا و در پاسخ به اين 
سؤال كه »اگر افرادي باالي 65سال باشند كه گرچه 
جزو اولويت ها هستند، ولي در ليست وزارت بهداشت 
نيستند، براي تزريق واكسن چه كنند« گفته بود كه 
اين افراد يا بايد صبر كنند و يا از طريق سامانه40۳0 
و يا از طريق190 مي توانند اقدام كنند و اطالع دهند. 
توكلي البته در گفت وگو با همشهري اعالم خبر »تماس 
ســالمندان با40۳0 يا190 براي تزريق واكســن« 
را رد كــرد و گفت: »دســتورالعمل واكسيناســيون 

براي افراد باالي 60سال رسما ابالغ نشده و من فقط 
اعالم كردم كه بيماران مبتال به كرونا براي راهنمايي 
با40۳0 و براي طرح شكايت هايشــان با 190تماس 
بگيرند. هم اكنون هنوز سامانه اي براي اعالم وضعيت 
واكسيناسيون اعالم نشده است.« اين مسئول درباره 
اقدام پايگاه هــا و مراكز جامع ســالمت براي ثبت نام 
واكسيناســيون ســالمندان باالي60 سال هم گفت: 
»اين پايگاه ها خودشان به شــكل غيررسمي اقدام به 
ثبت نام مي كنند تا اگر نيازي به اين اطالعات و انتقال 
آنها روي پرتابل بود، در دسترس باشد.« او درباره اينكه 
چرا از زمان انتشار فهرست مراكز ثبت نام كننده براي 
واكسيناسيون كرونا نظارتي و ممانعتي از عملكرد اين 
مراكز صورت نگرفته تا ازدحام رقم نخورد، پاسخ داد: 
»نظارت بر اين بخش برعهده معاونت بهداشتي وزارت 

بهداشت است و ما حوزه درمان هستيم.«
مــژگان كريمــي، مديــر روابط عمومي دانشــگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشــتي در پاسخ به پرسش هاي 
همشــهري درباره اينكه اين اعالم از كجــا به مراكز 
بهداشت شده، گفت: »بهتر است كه معاونت بهداشت 
در ايــن زمينه براي مردم شفاف ســازي كنند. ما هم 
معتقديم كه مردم سرگردان شده اند، چه بيماران خاص 
و چه سالمندان و ديگر شهروندان نمي دانند وضعيت 
چگونه اســت.« عصر روز گذشــته عليرضا رئيسی، 
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با كرونا و معاون وزارت 
بهداشت    اعالم كرد كه برای  افراد غير از سالمندان و 
salamat.gov. بيماران خاص از هفته آينده سايت

ir  معرفی می شود و افراد از اين طريق می توانند ثبت 
نام كنند. به گفته او پس از ثبت نام برای افراد پيامك 
ارسال می شود و به آنها  اطالع می دهند در كدام فاز 

واكسيناسيون قرار گرفته اند.

وزارت بهداشــت تأكيــد مي كنــد كــه مــردم بــراي ثبت نام 
به صــورت حضــوري بــه مراكــز ســالمت مراجعــه نكننــد

همشــهری،  گــزارش  انتشــار  از  پــس   روز  يــك 
دادنــد نشــان  واكنــش  ســالمت   نظــام  مســئوالن 

 حاشیه  های ثبت نام 
مريم سرخوش واکسیناسیون سالمندان

خبرنگار
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معجزه  در3صدم ثانيه
 شهرداري گرگان با درخشش پري پتي، بازيكن آمريكايي اش مهرام را برد و 

قهرمان ليگ برتر بسكتبال شد؛ شهرداري گرگان تا ثانيه آخر بازنده بود اما شوت 17متري  پتي همه  چيز را تغيير داد

 چرا شجاع خليل زاده و علي كريمي بايد به نفع 
سرخابي ها  كم فروشي كنند؟ 4 نكته درباره بازي مقابل الدوحيل كه شيخ دياباته را از استقالل گرفت

   تهمت نزنيد
 تهمت مي شنويد

    چهارمي آسيا
 با وزنه هاي طاليي

      تلخ تر از گم شدن 2 امتياز

     پرسپوليس، قرنطينه، داربي

 علي داوودي در دسته سنگين وزن قهرمان شد
16 و حضورش در المپيك توكيو را قطعي كرد 14 16

پرسپوليس19:00 19:30الوحده امارات  22:30پاختاكور ازبكستانتراكتور السد قطرفوالد
در بازي امشب پرسپوليس و الوحده، حتي ايراني هايي كه بردن      الوحده وفا

14پرسپوليس را دوست ندارند   باختن الوحده را دوست دارند

ار|
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   عك
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الوحده وفا    
 در بازي امشب پرسپوليس و الوحده

  حتي ايراني هايي كه بردن پرسپوليس را دوست ندارند 
 باختن الوحده را دوست دارند

دور پنجم از رقابت هاي ليگ قهرمانان آســيا2021در منطقه غرب 
امشب و فردا شب برگزار مي شــود تا تيم ها به يك قدمي خط پايان 
برســند. امشــب در گروه هاي B، D و E تيم هاي تراكتــور، فوالد و 
پرسپوليس از ايران در شــرايطي متفاوت به مصاف رقباي خودشان 
مي روند. 3تيمي كه در رتبه  اول، دوم و ســوم گروه هاي خودشــان 
هســتند و فواصل دور و نزديكي با صعود دارند. تراكتور و فوالد براي 
قرار گرفتن در جمع مدعيان، امشب نيازمند كسب پيروزي هستند. 
اما پرسپوليس صعودش را قطعي كرده و امشب فقط به دنبال رسميت 
بخشيدن به صدرنشيني و البته شكستن ركوردهاي قبلي است. البته 
نتيجه اي كه امشب سرخپوشان مقابل الوحده قطر به دست مي آورند 
به جز خودشان براي ساير نماينده هاي ايران هم اهميت خواهد داشت. 
چراكه الوحده به عنوان تيم دوم گروهE رقيبي جدي براي تيم هاي دوم 
در ساير گروه هاست و هر امتيازي كه اين تيم كسب مي كند مي تواند 
باعث حذف تراكتور يا فوالد و حتي استقالل در گروه هاي ديگر شود. 
الوحده هم اكنون 7امتيازي است و استقالل و تراكتور هم با 7و 6امتياز 
در گروه هاي خودشان دوم هســتند. الوحده از ساعت19امشب در 
حالي مقابل پرســپوليس قرار مي گيرد كه بازي رفت را هم با حداقل 
اختالف و با تك گل سيدجالل حسيني به سرخپوشان باخته است. در 
آن روز يحيي تيمش را با تمام قوا به مصاف نماينده امارات فرستاده 
بود اما از ابتداي دور برگشت سرمربي پرسپوليس به سيستم چرخشي 
و استراحت دادن به ستاره هايش روي آورده است. پرسپوليس امشب 
با كسب يك مساوي هم مقام اولي اش را در گروهE قطعي مي كند اما 
بردن الوحده مي تواند نتيجه اي شيرين تر براي قرمزها و مفيدتر براي 

ساير تيم هاي ايراني باشد.

   تساوي را ترك كن، ضرر دارد
نيم ســاعت بعد از آغاز بازي پرســپوليس، در گروهB هم تراكتور 

مسابقه اش با پاختاكور را در امارات آغاز مي كند. تراكتور و پاختاكور 
ركوردداران كسب تســاوي در اين مسابقات هســتند. 3مساوي 
در 4بازي، ركورد جالب اين دو تيم اســت و هيــچ تيم ديگري در 
گروه هاي 5گانه به اين ركورد عجيب نرســيده است. تفاوت 2 تيم 
هم در نتيجه بازي چهارم اســت كه تراكتور توانسته نيروي هوايي 
عراق را ببرد اما پاختاكور به شارجه صدرنشين باخته است. پاختاكور 
فصل گذشته تا مرحله يك چهارم نهايي پيش رفت اما امسال اصال 
آن تيم قدرتمند فصل گذشته نبوده و حتي از ديگر نماينده كشورش 
يعني آلماليق هم امتيازات كمتري گرفته است. رسول خطيبي كه 
در بازي هاي گذشــته بارها ســتاره هاي گرانقيمت تيمش را روي 
نيمكت نشانده اگر چشم به صعود دارد حتما بايد از پاختاكور يك 
بازنده بسازد. اگر سالطين تساوي امشب هم مساوي كنند آن وقت 
تراكتور در بازي پايانــي بايد با 7امتياز روبه روي شــارجه ميزبان 
و صدرنشــين بايســتد و اميد اين تيم به صعود ناچيز خواهد بود. 
 تراكتور هم اكنون ضعيف ترين تيِم دوم در تمامي گروه هاي 5گانه

 است.

  شيمبا را تنها نگذاريد
از ساعت22:30امشب در عربستان نيز يكي ديگر از نماينده هاي 
ايران به مصاف حريفي از قطر مي رود. فــوالد كه گروهش انصافا 
سخت ترين گروه مسابقات بوده، تا پايان دور رفت با احتياط و بدون 
شكست پيش  رفت. شاگردان جواد نكونام تيم ضعيف گروه شان را 
شكست دادند و در مصاف با 2 تيم مدعي هم شكست نخوردند. اما 
دور برگشت براي اين تيم اصال خوب شروع نشد. فوالد با اشتباهات 
دفاعي به النصر عربستان باخت و اين شكست فقط و فقط با بردن 
السد در بازي امشب جبران خواهد شد. درست است كه فوالد در 
روز آخر با ضعيف ترين تيم گروه يعني الوحدات اردن بازي مي كند 
اما با شرايط كنوني حتي 3امتياز آن مسابقه هم نمي تواند منجر به 
صعود فوالد شود. اهوازي ها براي صعود بايد شرايط كنوني جدول 
را به هم بريزند. اين كار هم فقط با بردن الســد ممكن خواهد شد. 
امشــب بايد فوالد متفاوتي را ببينيم؛ فوالدي كه ترس و احتياط 
را كنار گذاشته و گلزن 37ســاله اش در محاصره مدافعان حريف 

تنها نمي ماند.

 Eتيم پرسپوليس آخر همين هفته با پايان مسابقاتش در گروه
آسيا، جزيره گوا در هند را به مقصد تهران ترك مي كند. اما چند 
روز قبل از اين ســفر، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
در نامه اي فوري به معاونش بر ضرورت قرنطينه كامل و انجام 
تست هاي مربوطه تيم فوتبال پرسپوليس پس از بازگشت از 
هند تأكيد كرده است. با توجه به درگيري شديد كشور هند با 
ويروس كرونا، سعيد نمكي در اين نامه نوشته: »از قرار معلوم 
اين تيم پس از بازگشت از كشور هند در مسابقات داخلي فوتبال 
شــركت خواهد كرد. بنابراين ضروري است با توجه به شيوع 
ويروس جهش يافته هندي و آمار بــاالي ابتال و مرگ ومير در 
كشور هند، همه افراد اين تيم و همراهان آن به محض بازگشت 
تحت قرنطينه كامل و انجام تســت هاي مربوطه قرار گيرند.« 
اين در حالي اســت كه طبق برنامه سازمان ليگ، پرسپوليس 
8روز بعد از آخرين بازي اش در گوا، بايد در اصفهان به مصاف 
ســپاهان برود. اگر اين برنامه الزم االجرا باشد و سازمان ليگ 
حاضر به عقب نشيني نشود، قرنطينه شدن پرسپوليسي ها به 
شكلي كه وزير بهداشت دســتور داده امكان پذير نخواهد بود. 
اما از طرف ديگر فراموش نكنيم كه خود پرسپوليســي ها هم 
بابت اينكه با يك بازي بيشــتر از استقالل بايد به داربي تهران 
برسند معترض هســتند. از اين لحاظ، عقب افتادن يك بازي 
پرسپوليس مي تواند به شــكل همزمان هر دو مشكل را حل 
كند. يعني پرسپوليس به محض بازگشت به قرنطينه برود اما 
استقالل مســابقه اش را برگزار كند. در اين صورت هر دو تيم 
با بازي هاي برابر به داربي مي رســند و اين بازي بالفاصله بعد 
از خروج قرمزپوشــان از قرنطينه برگزار مي شود. اگر سازمان 
ليگ و فدراســيون فوتبال به اين جمع بندي برسند، آن وقت 
نخستين بازي پرسپوليس بعد از بازگشت از هند، داربي بزرگ 

تهران خواهد بود.

پرسپوليس، قرنطينه، داربي
  آيا بازي سپاهان و پرسپوليس لغو خواهد شد؟

نكته بازي

آماربازي

چطوري ترابي را نخواستيد؟

واقعا پشيمان نيستي؟

پيرواني همه را مي شناسد

خبر رســيده باشــگاه العربي قطر 
قرارداد مهرداد محمدي را تمديد 
كرده و فصــل آينده هــم با اين 
بازيكن ايراني همــكاري خواهد 
كرد. صد البته مهرداد بازيكن خوبي 
است و در فصل گذشته ليگ ستارگان 
هم با به ثمر رســاندن 10گل عملكرد مطلوبي براي العربي 
داشــت. طبيعتا تمايل باشــگاه قطري به حفظ اين بازيكن 
عجيب نيست. با اين حال آنچه همچنان شگفت انگيز به نظر 
مي رسد اين است كه چرا اين باشــگاه در مورد مهدي ترابي 
چنان تصميمي گرفت و ستاره ملي پوش ايراني را بعد از چند ماه 
بازي مفت و مجاني از دســت داد. با نهايت احترام به مهرداد 
محمدي، خيلي سخت است كه بين ترابي و محمدي، محمدي 
را نگه داريــد و ترابي را رد كنيد. مهدي از زمان بازگشــت به 

پرسپوليس، به وضوح تفاوت هايش را نشان داده است.

اين روزها كه سوشــا مكاني عشق 
دوران كودكي اش به استقالل را 
فاش كرده، خيلــي از هواداران 
پرسوليس ياد حميد درخشان 
افتاده انــد؛ مردي كــه نيم فصل 
دوم ليگ چهاردهم بين نيلســون 
و مكاني، نفر دوم را انتخاب كــرد تا خودش هم رنگ پايان 
فصل را نبيند. حاال درخشان در واكنش به اين يادآوري ها 
مي گويد:»سوشا به خودش بد كرد نه من. هنوز هم از فرصتي 
كه به او دادم پشيمان نيستم.« خب بله؛ درك مي كنيم. اگر 
بازنده بعد از شكست نگويد »بي خيال« كمي اذيت خواهد 
شد. فقط اينكه سوشا به خود شما هم بد كرد، چون دوران 
مربيگري ات تقريبا بعد از همان انتخاب به پايان رسيد. او به 
پرسپوليسي ها هم بد كرد و يك قهرماني را از اين تيم گرفت. 

شما هم پشيمان باشي يا نباشي، چيزي عوض نمي شود.

بعد از انتشار ويدئوي آزاردهنده مربوط 
به آزار كودك استقاللي، شائبه هايي 
در مورد ساختگي بودن و نيز نسبت 
خويشاوندي فرد مهاجم با كودك 
به وجود آمد. خب شكل گيري اين 
حرف و حديث ها در چنين شــرايطي 
طبيعي است، اما اينكه افشين پيرواني با عجله نسبت مهاجمين 
با باشگاه پرسپوليس را تكذيب كند، خيلي جاي تعجب دارد. گويا 
افشــين خان در كنار همه امتيازاتي كه دارند، تك تك هواداران 
در سراسر ايران را هم مي شناسند و مي دانند فردي كه كودك 
اســتقاللي را آزار داده، جزو طرفداران پرسپوليس نيست! خب 
استاد مگر مي شود از تك تك ميليون ها جمعيت هوادار يك تيم 
دفاع كرد و آنها را پاك و بي خطا دانست؟ يك درصد احتمال بده 
پرسپوليسي ها هم اشتباه كنند، مثل استقاللي ها و هواداران ساير 

تيم ها. به خدا چيزي از عظمت باشگاه شما كم نمي شود.

سرمربي برايتون در تازه ترين مصاحبه اش مدعي شده 
روي جهانبخــش به عنوان بازيكن ذخيره حســاب 
مي كند. جهانبخش در آخرين بازي تيمش از دقيقه 67 به ميدان 
رفت اما نتوانست مانع شكست برايتون مقابل تيم سقوط كرده 

شفيلديونايتد شود.

متريكا

اگر تمام 20تيم حاضر در ليگ قهرمانان 

آسيا )منطقه غرب( را در يك جدول قرار 12
دهيم، پرســپوليس بــراي دومين هفته 
متوالي در صدر اين جدول قرار دارد و اين 
بار فاصله اش با نزديك ترين رقيب را به 4امتياز افزايش داده است. بعد از 
بازي هاي اول و دوم، استقالل با تفاضل گل باالتر از پرسپوليس صدرنشين 
اين جدول بود اما وقتي استقالل به الدوحيل رسيد، پرسپوليس به صدر 
رفت. نكته جالب اين جدول آن است كه پشت سر پرسپوليس 12امتيازي، 
3تيم 8امتيازي و 6تيم 7امتيازي قرار دارند. يعني تقريبا نيمي از تيم هاي 
حاضر )9تيم از 20تيم( 8و 7امتيازي هســتند و رقابت براي صعود در 
2بازي پاياني بيشتر ميان همين تيم ها جريان خواهد داشت. تراكتور و 

فوالد با 6و 5امتياز پشت سر اين 9تيم هستند.

 اســتقالل با وجود اينكه صدر جدول را از 

دســت داده و االن پنجميــن تيم غرب 13
آسياست اما همچنان بهترين خط حمله 
اين رقابت ها را در اختيار دارد. آبي ها 13گل 
زده دارند و نزديك ترين رقيب آنها در گلزني پرســپوليس است كه در 
گروهي ضعيف تر از استقالل تا كنون 10گل به ثمر رسانده است. اما آمار 
استقالل در زمينه دفاعي تعجب برانگيز است. تيم مجيدي با دريافت 8گل 
طي 4بازي به طور ميانگين در هر بازي 2گل خورده و سومين خط دفاعي 
ضعيف اين رقابت هاست. فقط الشرطه عراق )10گل( و آلماليق ازبكستان 
)9گل( بيش از اســتقالل گل خورده اند. بهترين خط دفاعي )با 2گل 
خورده( در اختيار پرســپوليس و 3تيم ديگر است كه يكي از آنها يعني 

نيروي هوايي با صفر گل زده در گروه خودش قعرنشين است!

 با نتايجي كه در چهارمين بازي تيم هاي 

غرب آسيا به دســت آمد، تعداد امتيازات 30
تيم هــاي ايراني به عدد30رســيد. ايران 
همچنان صاحب بهترين عملكرد در ميان 
9كشور حاضر در رقابت هاست. 4تيم ايراني به طور ميانگين در هر بازي 
1.87امتياز گرفته اند و با اختالفي ناچيز باالتر از عربســتان قرار دارند. 
عربستان با 3نماينده اش 22امتياز گرفته و به ميانگين 1.83امتياز در هر 
بازي رســيده اســت. امارات اين هفتــه بهترين عملكرد را داشــت و 
3نماينده اش به 2برد و يك مساوي رسيدند. اين كشور حاال با 19امتياز و 
ميانگين 1.58باالتر از قطر قرار گرفته است. جالب اينكه تاجيكستان با 
تنها يك نماينده 7امتياز گرفته و ميانگين 1.75را بر جا گذاشته است. 
استقالل تاجيكستان اين هفته الهالل عربستان را 4 بريك برد و شگفتي 

بزرگي ساخت.

برنامه بازي ها

پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

جمعه ۱7 ارديبهشت ۱۴۰۰

شنبه ۱8 ارديبهشت ۱۴۰۰

دوشنبه 27 ارديبهشت ۱۴۰۰

گل گهر سیرجان-پارس جنوبی جم

استقالل-ذوب آهن

خیبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان

سپاهان-پرسپولیس

مس رفسنجان-نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان-آلومینیوم اراک

ماشین سازی تبريز- سايپا

پیكان-تراکتور

پديده -گل گهرسیرجان

نساجی مازندران-ملوان بندر انزلی

خوشه طاليی ساوه-فوالد مبارکه سپاهان

20:30

21:15

21:15

21:20

18:55

20:45

21:00

جام حذفي يك هشتم

برنامه هفته  بيست و دوم

دوشنبه- 6 ارديبهشت

چهارشنبه- 8 ارديبهشت

پنجشنبه- ۹ ارديبهشت

جمعه-۱۰  ارديبهشت

الوحده امارات- پرسپولیس

تراکتور- پاختاکور ازبكستان

فوالد- السد قطر

االهلي عربستان- استقالل

پرسپولیس- الريان قطر

الشارجه امارات- تراکتور

الوحدات اردن- فوالد

استقالل- الشرطه عراق

19:00

19:30

22:30

00:45

19:00

22:30

22:15

ليگ قهرمانان آسيا - گروهي

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

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

21135336191744سپاهان1

20118127101741پرسپولیس2

1997322121034استقالل3

198562320329گل گهرسیرجان4

329-2161142023آلومینیوم اراک5

28-217771515مس رفسنجان6

186931711627فوالد7

27-197661717تراکتور8

326-216871922پیكان9

25-196761515صنعت نفت آبادان10

225-206772022پديده11

324-215971417نفت  مسجدسلیمان12

718-203981926ذوب آهن13

718-203981017سايپا14

1016-2144131626نساجی مازندران15

1810-2017121331ماشین سازی تبريز16

D جدول گروه 
امتیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازي ها تیم  

48 2 6 - 2 2 4 النصرعربستان 1 
27 5 7 1 1 2 4 السد 2 
15 -4 3 1 2 1 4 فوالد 3 
1 5 -6 1 3 1 0 4 الوحدات اردن 4 

B جدول گروه 
امتیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازي ها تیم  
248 6 -2 2 4 شارجه 1

16 3 4 - 3 1 4 تراکتور 2 
33 -8 5 1 3 -4 پاختاکور 3 
2  2 -2 - 2 2 -4 نیروی هوايی 4 

E جدول گروه 
امتیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازي ها تیم  

812 2 10 - - 4 4 پرسپولیس 1 
17 3 4 1 1 2 4 الوحده امارات 2 
2 5 -6 1 2 2 - 4 گوا هند 3 
1  4 -7 3 3 1 - 4 الريان 4 

c جدول گروه 
امتیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد باز ي ها تیم  
9638-422الدوحیل1
421113857استقالل2

42118717االهلی عربستان 3 
-9-4110--4الشرطه عراق4

عكس خبر

بهروز رسايلي|  استقالل در حالي براي برگزاري بازي 
برگشــت با الدوحيل مقابل تيم قطري صف آرايي 
كرد كــه پيروزي االهلــي برابر الشــرطه در ديگر 
مسابقه گروه، كار را براي آنها سخت كرده بود. تيم 
فرهاد مجيدي مي توانســت با كسب پيروزي برابر 
دوحيل، هم انتقام شكست بازي رفت را بگيرد و هم 
اميدهايش را براي صعود از مرحله گروهي به شدت 
افزايش بدهد. با اين حال تــالش 2تيم در نهايت 
نتيجه اي جز تساوي 2بر 2 نداشت تا سرنوشت اين 

گروه به 2روز پاياني كشيده شود.
1  از ابتدا هم مشــخص بود گروه استقالل دشوار 
است. الشرطه عراق بعد از 4بازي بدون امتياز مانده، 
اما واقعا تيم سرســختي بوده و به كسي الكي باج 
نداده اســت. االهلي هم در بحراني ترين شــرايط 

وارد مسابقات شد، اما به هر حال ميزبان بود و همه 
انرژي اش را براي كســب نتيجه صرف كرد. تكليف 
الدوحيل هم روشن است؛ تيمي پرستاره كه همين 
چند ماه پيش در جام جهاني باشــگاه ها حاضر بود. 
استقالل از 2بازي رفت و برگشــت برابر الدوحيل 
فقط يك امتياز گرفت. اگرچه همين يك امتياز هم 
اميدهاي مان را براي صعود زنده نگه داشته، اما اين 
نتيجه اي نبود كه آبي ها دنبالش بوده باشــند. حاال 
الدوحيل كه 8امتيازي اســت سه شنبه شب برابر 
الشرطه حذف شــده به ميدان مي رود. منطقا اگر 
تيم قطري پيروز باشد و با 11امتياز صعودش به دور 
بعد را قطعي كند، نبرد بامداد چهارشنبه استقالل 
و االهلي كه هر دو 7امتيازي هستند حكم مرگ و 

زندگي را خواهد داشت.

2  هزار فغان از ســاختار دفاعي معيوب استقالل 
كه همه رشته هاي مهاجمان را پنبه مي كند. 2گل 
دريافتي آبي ها در اين بازي فوق العاده ناشيانه بود. 
فارغ از اينكه پنالتي وريا غفوري روي اولونگا درست 
بود يا نه، كنترل توپ اين بازيكن همه  چيز را خراب 
كرد. روي گل دوم هم مهاجم كنيايي الدوحيل به 
عجيب ترين شــكل ممكن يارگيري نشــده بود تا 
راحت ضربه سرش را بزند. تيمي كه در 4بازي 13گل 
مي زند، قطعا سزاوار صعود است، اما وقتي همين تيم 
8گل دريافت مي كند يعني يك جاي كار ايراد دارد.

3  مصدوميت شــيخ دياباته در دقايق پاياني كام 
استقالل را تلخ تر هم كرد. شــرايط او باعث نگراني 
اســت، مخصوصا از اين جهت كه نتوانست به بازي 
ادامه بدهد و در دقايق پاياني اســتقالل را10نفره 

كرد. آبي ها براي پيروزي در 2بازي آخر و مخصوصا 
مصاف با االهلي نياز ضروري به حضور شيخ دارند. 
كاش الاقل اول بازي با شــرطه برگزار مي شد و بعد 

نوبت به تقابل با نماينده عربستان مي رسيد.
4   مهدي قائدي همچنان چهره درخشان استقالل 
در جده است. او با گلي كه زد اميدهاي آبي پوشان را 
براي صعود زنده نگه داشت. اين سومين گل مهدي 
در ليگ قهرمانان آسيا بود. او همچنين يك پاس گل 
هم داده و بارها خط دفاعي رقبا را به لرزه در آورده 
است. استقالل اگر از اين مرحله به سالمت عبور كند، 
براي ادامه مسابقات بايد منتظر شهريورماه و فصل 
فوتبالي بعدي باشد. با درخشش قائدي، آنها بايد دعا 
كنند مهدي را براي آن زمان هم حفظ كنند، چون 

قطعا مشتري ها در كمين خواهند بود.

 تلخ تر از گم شدن 2 امتياز
۴ نكته درباره بازي مقابل الدوحيل كه شيخ دياباته را از استقالل گرفت
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ساعت ها گذشــته اما هنوز هيجان داريم، بارها ويدئوي آن چند 
لحظه، چند صدم ثانيه آخر را پِلي كرده ايم تا دوباره ببينيم، براي 
خيلي از ما فرقي نمي كرد مهرام با همان نتيجه 96-93 از زمين 
بيرون مي رفت و دوشنبه يا سه شــنبه اين هفته تكليف قهرمان 
در بازي پنجم مشخص مي شــد اما انگار پرتاب پري پتي در آن 
ثانيه هاي آخر، اميد را طور ديگري برايمان معنا كرده است. اينكه 
مي شود در صدم هاي آخر ثانيه هم جنگيد و پايداري كرد، حاال 

نتيجه هر چه كه باشد.
شنبه شب در ســالن بســكتبال آزادي تهران، در بازي چهارم 
از فينال ليــگ برتر، جايــي كه شــهرداري گــرگان و مهرام 
براي قهرمانــي مي جنگيدند، يكــي از زيباتريــن صحنه هاي 
ورزش خلــق شــد. مهــرام 94-93 جلو بــود كــه گرگاني ها  
خطا كردنــد. درحالي كه محمد جمشــيدي و پتــي، بازيكنان 
گرگان درگيــر بودند كه اشــتباه از كي بــوده، متين جالليان 
 پشــت خط پرتــاب ايســتاد و مهــرام را بــا 2 پرتــاب موفق 
96- 93 جلو انداخت. بعد از اين دو پرتاب، همه تصور مي كردند 
بازي به پايان رسيده اســت؛ همه جز يك نفر، پري پتي. بازيكن 
آمريكايي گرگان، توپ را گرفــت، چرخيد و از چند قدم مانده به 
نيمه زمين شوت كرد. چه كسي منتظر بود اين شوت وارد سبد 

شود؟ شايد هيچ كس، اما توپ گل شد؛ 96-96! 
توپي كه پري وارد سبد كرد، بازي را به وقت اضافه برد. گرگاني ها 
انرژي شان چند برابر شده بود و در طرف مقابل مهرام با پنج اخطاره 
شدن 2 ستاره اش، صمد نيكخواه بهرامي و مهدي كامراني 5دقيقه 
سخت را پشت سرگذاشت. بازي 110- 103 به پايان رسيد. به اين 
ترتيب، گرگان، يكي از بسكتبال خيزترين شهرهاي ايران براي 

نخستين بار قهرمان ليگ شد.
اولين دوره ليگ بسكتبال ايران از ســال 1354 آغاز شده است؛ 
سالي كه تيم پهلوي تهران قهرمان شد و تيم پرسپوليس گرگان 
دوم. گرگاني ها در همه سال هايي كه در ليگ حضور داشته اند، از 

تيم هاي مطرح بوده اند ولي از 3سال پيش در قواره قهرماني ظاهر 
شدند؛ 3سال پيش نايب قهرمان شــدند، سال گذشته تا قبل از 
اينكه كرونا ليگ را تعطيل كند، صدرنشين بودند و امسال قهرمان.

   گرگان تا صبح بيدار بود 
يكشنبه شب خيلي ها حسرت خوردند كه چرا در جشن قهرماني 
گرگان، تماشــاگران در سالن نبودند؛ تماشــاگراني كه در همه 
سال ها كنار تيم بودند و سالن بسكتبال جهنمي ترين سالن براي 
ديگر تيم هاي ليگ بود. از بازي اول پلي آف تماشاگران مجازي در 
سالن حضور داشتند و صدايشان پخش مي شد. تعداد آنها محدود 
بود اما به محض اينكه بازي به پايان رسيد، آسمان گرگان نوراني 
و خيابان هاي شهر پر از جمعيت شد. هواداران بسكتبال جلوي 
ساختمان شهرداري جمع شده بودند و شهردار و اطرافيانش در 
ايوان ساختمان به استقبالشــان رفتند. جمعيت فرياد مي زدند: 
»گرگان عروســيه« و براي تيم مي خواندنــد: »اين گرگان منه، 
دوســتش دارم خيلي زياد، قهرماني بهش مياد«. شادي شبانه 
گرگاني ترسناك هم بود. بيشــتر هواداران بدون ماسك دور هم 
جمع شده بودند و در اين روزهاي كرونا، اين تجمع نگران كننده 
بود. تيم شهرداري گرگان ديروز ظهر از تهران به سمت شهرشان 
پرواز كردند. طبيعي اســت كه استقبال باشــكوهي در انتظار 

بازيكنان باشد.

   مهرام؛ آتش زيرخاكستر؟
مهرامي  ها شب ســختي را در آزادي گذراندند و حاال با انتقادات 
زيادي هم روبه رو هستند. پيكان انتقادها به سوي علي آرزومندي، 
ســرمربي تيم و صمد نيكخواه بهرامي كاپيتان اســت. صمد و 
آرزومندي در سالن با هم بحث كردند. آنهايي كه در سالن بودند، 
مي گويند اختالفشان بر سر 2 پرتاب آخر بوده. نظر صمد اين بوده 
كه جالليان نبايد پرتاب آخر را گل كند ولي سرمربي مي گفت بايد 

پرتاب گل شود. برخي معتقدند از نظر فني، حرف صمد درست 
بود اما ايراد به او اين است كه چرا بايد علني سر  مربي فرياد بزند.

صمد نيكخواه بهرامي، عضو هيأت مديره باشگاه است و طبيعي 
است بازيكني كه پســت مديريتي دارد، به خودش حق بدهد كه 
مربي را بازخواست كند. مهرامي ها به داوري هم معترض هستند. 
آنها مي گويند چطور ممكن است در 3صدم ثانيه بازيكن توپ را 
بگيرد، بچرخد و شوت بزند. هرچند اين صحنه با IRF بازبيني شد 

اما گفته مي شود آنها قصد شكايت از داوري را دارند.

   پتي بهترين
پري پتي، خوشحال ترين بازيكن شنبه شب بود. او از همان جايي 
كه شوت كرده بود، روي زمين دراز كشيد و عكس سلفي گرفت. 
پتي 33ساله اهل ميلواكي آمريكاســت. 3سال است در گرگان 
بازي مي كند. كارشناسان مي گويند يكي از داليل اصلي قهرماني 
گرگان، كيفيت باالي پتي و آمينو بازيكــن نيجريه اي بوده. اين 
دو بهترين بازيكنان خارجــي اين فصل ليگ بودنــد. عالوه بر 
تيزهوشي و بازي خوب آنها، گفته مي شــود 3سال بازي در يك 
تيم، پتي را باتجربه كرده و شــناخت او از بســكتبال را باال برده 
است. پتي در بازي آخر 36 امتياز گرفت. او حرفه اي هم صحبت 
مي كند. بعد از بازي به خبرنگاران گفت: »به احترام حريف كاله 
از سر بر مي دارم. بازيكن اصلي شان 5خطايي شد اما تا آخر بازي 

با قدرت جنگيدند.« 
پتي اين قهرماني را نتيجه كار تيمي مي داند: »خدا امشب با ما بود 
و كمكم كرد كه آن شــوت از راه دور را گل كنم. نمي  دانم چقدر 
دور بود ولي توانســتم گلش كنم؛ وقتي كه گل شد، فهميدم كه 
اين بازي براي ماست. 3سال عالي داشــتيم و امسال توانستيم 
قهرمان شويم. مهم نيســت كه من چقدر امتياز گرفتم، ما تيم 
بوديم و تيم قهرمان شد.« رابرت مالي، نماينده ويژه اياالت متحده 
آمريكا در امور ايران در پيامي قهرماني شهرداري گرگان را تبريك 

گفت. به نظر مي رسد او تحت تأثير بازي و شوت  استثنايي بازيكن 
آمريكايي گرگان قرار گرفته است.

   پيام عادل به مقيمي: از گزارش بازي لذت بردم
آيدين مقيمي، گزارشگر بازي هم با پرتاب پري پتي غافلگير شد. 
او بعد از 2 پرتاب متين جالليان آمــاده خداحافظي بود و به نظر 
مي رســيد همانطور كه لحظه آخر بازي را گزارش مي كند، براي 
رفتن آماده مي شود: »داشتم وسايلم را جمع مي كردم. در گوشي 
مي گفتند كه سريع تمام كن، وقت نداريم و من هم مثل هميشه 
فرصت نداشتم كه بازي را جمع بندي كنم. خيلي سخت است كه 
يك دفعه حسمان را قطع و روي يك حالت ديگر سوئيچ كنيم. ولي 

پتي كه پرتاب كرد، يك دفعه هيجاني شدم.« 
هيجاني شــدن مقيمي و گزارشــي كه در صدم هاي آخر وقت 
قانوني بازي داشــت، براي خيلي ها گزارش هاي احساسي عادل 
فردوسي پور را تداعي كرد. حتي بعضي ها گفتند كه او مثل عادل 
گزارش كرد. آيدين درحالي كه داشت پرتاب هاي متين جالليان را 
گزارش مي كرد، مي گفت: »مهران شاهين طبع بايد بازي پنجمي 
را تجربه كند يا روز دوشنبه يا سه شنبه...« كه توپ به پتي رسيد: 
»شوت آخر... « و پتي پرتاب كرد: »پري پتي... يك چيزي رها كرد 
و رفت توي ســبد... يا خدا... مگر داريم و...« او مي گويد: »در اين 
لحظه حواسم به تماشاگران روي مانيتور بود. قبل آن پرتاب ساكت 
شده بودند اما يك دفعه هيجاني شدند، وحشتناك بود، انگار تازه 
زنده شدند.« اما او مثل عادل گزارش كرد؟ آيدين مي گويد: »به 
هر حال تم صدا شبيه است. چون همه گزارش هاي عادل را به ياد 
دارند و اين گزارش ها بولد شده، طبيعي است كه وقتي گزارشي 
شبيه گزارش او مي شنوند، يادش مي افتند. از اين بابت خوشحالم. 
تكذيب نمي كنم؛ عادل الگوي خوبي است اما سبك گزارش فرق 
مي كند. بعد از بازي هم عادل و يس داد و گفت از گزارش بازي ام 

 لذت برده است و اين خوشحالم كرد.«

جهان

معجزه در 3صدم ثانيه
 شهرداري گرگان با درخشش پري پتي، بازيكن آمريكايي اش مهرام را برد و 

قهرمان ليگ برتر بسكتبال شد؛ گرگان تا ثانيه آخر بازنده بود اما شوت 17متري  پتي همه  چيز را تغيير داد

اخراج، تنبيه، انصراف، بايكوت

تركش هاي سوپرليگ كه با خيانت باشگاه هاي انگليسي به سركردگي منچسترسيتي به اين 
پروژه فعال معلق مانده است، همچنان ادامه دارد. طراحان اين ليگ مي گويند در آينده اين پروژه 

به نتيجه مي رسد؛ فيفا و يوفا به تهديد عليه رئال مادريد، بارسلونا و يوونتوس ادامه مي دهند. 

   تحريم شبكه هاي اجتماعي
پس از آنكه تيري آنري و يكي دو ســتاره ديگر فوتبال در اعتراض بــه بي اخالقي كاربران و 
دنبال كننده ها صفحه هاي خود را در شبكه هاي اجتماعي تعطيل كردند، باشگاه هاي 4ليگ 
فوتبال در انگلســتان هم در اقدامي هماهنگ و نمادين تصميم گرفتند از تاريخ 30 آوريل 
به مدت 4روز همه فعاليت هاي خود در شــبكه هاي اجتماعــي را به حالت تعطيل و تعليق 
درآورند و توييتر و اينستاگرام و فيسبوك را بايكوت كنند. دليل اين اقدام گسترش توهين 
و نفرت پراكني و رفتارهاي تبعيض آميز و نژادپرســتانه كاربران فضاي مجازي است. آنها در 
اين 4روز هيچ فعاليتي در فضاي مجازي نخواهند داشت و حتي نتيجه مسابقات خود را هم 
اطالع رساني نمي كنند. البته اين اقدام نه پيشگيرانه و نه تنبيهي است و صرفا تلنگري خواهد 
بود براي هواداران وگرنه كســي نمي تواند دهان كامنت گذاران و منتشركنندگان پست كه 

خودشان را همه چيزدان مي دانند و ديگران را از موضع باال قضاوت مي كنند ببندد.

   سري آ عليه سوپرليگي ها
11باشگاه ايتاليايي حاضر در ســري آ عليه3تيم داوطلب شركت در سوپرليگ با هم متحد 
شدند و از فدراسيون فوتبال اين كشور خواستند 3باشگاه ميالن، اينتر و يوونتوس را مجازات 
كند. باشگاه هاي درخواست دهنده اينها بودند؛ رم، تورينو، بولونيا، جنوا، سمپدوريا، ساسولو، 
اسپتزيا، بنونتو، كروتونه، پارما و كالياري اما باشگاه هايي نظير ناپولي، التزيو، فيورنتينا، آتاالنتا 
و هالس ورونا ترجيح دادند پرافتخارترين باشــگاه هاي ايتاليا را با خود دشمن نكنند و وارد 

اين بازي نشوند.

   تبعيض مالي
اشپيگل، چاپ آلمان فهرست مبالغي را كه قرار بود به هر يك از باشگاه هاي حاضر در سوپرليگ 

تعلق بگيرد، منتشر كرد. همانگونه كه فلسفه سوپرليگ كسب درآمد بيشتر توسط باشگاه هاي 
بزرگ تر بود، در همين جمع بزرگانه هم چنين فلسفه اي وجود داشت و بزرگ ترها قرار بود 
بيشتر گيرشان بيايد. ابتدا گفته مي شد هر تيم در بدو ورود 350ميليون يورو دريافت مي كند 
اما اشپيگل مدعي است كه توزيع پول براساس سطح بندي تيم ها صورت گرفته بود و به طور 
مثال به رئال و بارسا اين مبلغ مي رسيد اما به تيم هاي سطح دو مثل يوونتوس كه رئيس آن 
جزو طراحان سوپرليگ بود بين 225تا 300ميليون يورو تعلق مي گرفت. گويا اينتر، ميالن، 
اتلتيكومادريد و بروسيا دورتموند جزو تيم هاي حاضر در سطحي بودند كه تنها 100ميليون 
يورو به دســت مي آوردند كه البته اعتراضي هم نداشــتند. موفقيت ها و نتايج ورزشي تنها 
20درصد در توزيع ثروت تأثيرگذار بود و شهرت باشگاه ها و ميزان محبوبيت آنها در فضاي 
مجازي و بين هواداران فوتبال در جهان درآمد بيشتري را نصيب آنها مي كرد. حتي تيم هاي 

متوسط هم اگر به اين جمع راه داده مي شدند بين 55تا 270ميليون يورو سود مي كردند.

   حراج منچستريونايتد
فشــار هواداران ناراضي به تصميم خودســرانه باشــگاه هاي ليگ برتري در پيوستن به 
سوپرليگ همچنان ادامه دارد. ناراضي ها در آرسنال براي اخراج كرونكه فشار مي آورند و در 
منچستريونايتد هم خواهان كناره گيري خانواده گليزرهاي آمريكايي از مالكيت اين باشگاه 
هستند. گويا فشارها جواب داده و گليزر مي خواهد باشگاهش را به فروش برساند. جوئل و 
آورام گليزر براي در اختيار قرار دادن كل سهام باشــگاه، 4ميليارد پوند مي خواهند. شايد 
اين خبر كه هنوز تأييد رسمي نشده، محمد بن ســلمان، وليعهد عربستان را بار ديگر براي 
باشگاه داري در ليگ برتر وسوســه كند. او يك بار براي خريد همين باشگاه و بار ديگر براي 
خريدن نيوكاسل اقدام كرده بود كه هر بار شكست خورد. آخرين پيشنهاد بن سلمان3ميليارد 
بود. شايد گليزرها كه در سال2003منچســتريونايتد را با 790ميليون پوند خريده بودند، 
ترجيح بدهند از ترس اعتراض گروه ها و نهادهاي حقوق بشري خريدار ديگري براي باشگاه 

خود پيدا كنند.

   رومينيگه و سيرك فوتبال
كارل هاينس رومينيگه اسطوره و رئيس باشــگاه بايرن مونيخ كه از اتفاقات رخ داده پس از 
اعالم رسمي سوپرليگ به اعتبار بيشتري دست يافته و در يوفا و اتحاديه باشگاه هاي اروپا 
نفوذ زيادي پيدا كرده، به بيلد گفت كه از ســوپرليگ اطالعي نداشته است. او اعتراف كرد 
كه روش سوپرليگي ها قانوني بوده اما آنها واكنش ديگران را دست كم گرفته بودند. او البته 
ادعا كرد كه باشگاهش در هيچ پروژه مشابهي شركت نمي كند:»نمي شود با هزينه ديگران 

مســابقات خود را طراحي كرد و خود را از خانواده فوتبال جدا ساخت.« او اين رويداد را به 
سيركي تشبيه كرد. نســخه رومينيگه براي جلوگيري از زيان دهي باشگاه ها صرفه جويي 
است؛ يك نسخه كامال آلماني: »همه ما مرتكب اشتباه بزرگي شديم، از رئال و بارسلونا گرفته 
تا يوونتوس، منچسترسيتي، بايرن مونيخ و دورتموند، ما هر سال هزينه هاي پرداختي بابت 
دستمزد بازيكنان را افزايش مي دهيم و مبلغ زيادي را بابت نقل وانتقاالت مي پردازيم چون 

روح شيطاني مشترك داريم و آن بازار نقل وانتقاالت است.«

   فرمت جديد ليگ قهرمانان
با لغو سوپر ليگ قرار است از سال2024ليگ قهرمانان با فرمت جديدي برگزار شود؛ البته 
اگر به قول پرس تا آن زمان چيزي از باشــگاه هاي بزرگ باقي مانده باشد. قرار است در دور 
اول هر تيم با 10تيم ديگر بازي كند، 5بازي در خانه و 5بازي در خارج خانه. تيم ها براساس 
نتايجي كه در اين 10مسابقه گرفته اند رتبه بندي مي شوند و 8تيم اول از جدول 36تيمي به 
دور يك هشتم پاياني راه مي يابند و رده هاي نهم تا بيست وچهارم راهي پلي آف مي شوند تا 
8تيم هم از ميان آنها برگزيده شود. از يك هشتم به بعد فرمول برگزاري تورنمنت مثل فرمول 
فعلي خواهد بود. كمي گيج كننده است چون توضيح زيادي درباره آن داده نشده اما با فرمت 
جديد هر تيم در مرحله گروهي به جاي 6بازي 10بازي خواهد داشت و كل بازي ها از 125به 
225بازي مي رسد و اين يعني درآمد بيشتر براي تيم هاي شركت كننده و البته تعداد بازي 
بيشتر و خستگي و افزايش احتمال آسيب ديدگي بازيكنان. اگر سوپرليگ با بازيكنان مثل 
عروسك خيمه شب بازي رفتار مي كرد، ليگ قهرمانان فرمت جديد هم همين رفتار را با آنها 
خواهد داشت و پول بيشتري را به جيب مديران يوفا سرازير خواهد كرد. انگار تنها مشكل با 

كسب درآمد باشگاه هاي بزرگ بدون واسطه اي به نام يوفا بود.

   احتمال برخورد با كودتاچيان
الكساندر چفرين، رئيس يوفا هنوز از وسوسه تنبيه طراحان اصلي سوپرليگ بيرون نيامده 
است. او معتقد است كه با 6باشگاه غيرانگليسي بايد برخوردي قهرآميز صورت گيرد: »آنها 
بايد عواقب كارشــان را به عهده بگيرند. تيم هاي سوپر ليگي ممكن است از مسابقات فصل 
بعد ليگ قهرمانان محروم شوند. آنهايي كه باوردارند سوپر ليگ هنوز از بين نرفته بايد پيش 
روانشناس بروند. با 3 تيمي كه هنوز در ســوپر ليگ باقي مانده اند، سخت ترين برخوردها 
مي شود.« او از دولت بريتانيا هم در منصرف كردن باشگاه هاي انگليسي تقدير كرد. انگار نه 
انگار سياست غيرقابل تغيير فيفا و يوفا جدايي فوتبال از سياست بوده و به بهانه آن كشورهايي 

را براي مقاطعي تحريم كرده اند.

پس لرزه هاي سوپرليگ دامان خيلي ها را گرفته است

رئال مادريد يك تســاوي بدون گل 
ديگر هم در كورس قهرماني الليگا 
متحمل شــد تا تقريبا اميدهايش 
را براي جام از دســت بدهد. البته 
زيدان كه در زمــان 14امتياز عقب 
بودن از اتلتيكو گفته بــود الليگا هنوز 
تمام نشده، همچنان بر موضع خودش پافشاري مي كند و معتقد 
است تساوي با رئال بتيس نمي تواند پايان مبارزه براي قهرماني 
باشــد. بتيس از 12مارس 2017تاكنون در زمين مادريد هيچ 
گلي دريافت نكرده و در 4بازي دروازه اش را بســته نگه داشته، 
پس چنين نتيجه اي مقابل اين تيم كه براي كســب ســهميه 
ليگ اروپا مي جنگد خيلي فاجعه نبود اما برخي بازيكنان مثل 
وينيسيوس و ميليتائو و ايسكو كه به نظر مي رسيد دوران افت را 
پشت سر گذاشته اند، در بازي باراني مقابل بتيس به تنظيمات 
 كارخانه برگشتند. البته ماركا معتقد است رئال بدون وينيسيوس 
كم خطر است اما بازيكن برزيلی در دقايقي كه به بازي رفت مثل 
مبتدي ها بازي كرد. ميليتائو هم با اينكه ســوتي نداد اما عامل 
اصلي تمــام موقعيت هاي خطرناك تيم مهمــان بود كه البته 
تعدادشان زياد هم نبود. رئالي ها ادعا مي كنند كه در 2تساوي 
اخير تيم شان در 3بازي آخر مقابل بتيس و ختافه قرباني ناداوري 
شــده اند؛ خصوصا اين بازي كه داورش كاتالونيايي بود. البته 
داور مشكل خاصي نداشت اما در 2صحنه مي توانست خطاي 
مشكوك هند بازيكنان مهمان را به VAR ببرد. حداقل در صحنه 
برخورد توپ با دست امرسون، به نظر مي رسيد حق با رئالي ها 
باشد اما در اين صحنه هم كمك داور ويدئويي يعني متئو الهوس 
دخالتي نكرد و مشورتي نداد. بازي با ختافه هم گل ماريانو در 
نماي روبه رو به نظر مي رسيد سالم است اما كمك داور ويدئويي 
نمايي را انتخاب كرد كه معلوم نيست هنگام ارسال پاس به اين 
بازيكن آفسايد بوده باشد. حتي زيدان هم كه هرگز درباره و عليه 
داوري حرفي نزده، در كنفرانس مطبوعاتي اش در پايان مسابقه 
اشاره اي به آن كرد، البته با لحني كامال ماليم و جنتلمنانه: »من 
داور نيستم، ديدم كه هند شد اما داور نديد.« تنها نقطه مثبت 
رئال در اين بازي حضور 13دقيقه اي ادن آزار پس از مدت ها در 
تركيب تيم بود. او اين فصل فقط 10بار به ميدان رفته است. آزار 
از دقيقه77وارد زمين شد و 2موقعيت گل ساخت. حاال اميدها 
جدا از بنزما به اين بازيكن سابق چلسي است كه بازي سه شنبه 
را براي زيدان دربيــاورد. آن هم مقابل تيمــي كه در 14بازي 
آخرش تنها 7گل دريافت كرده كه 5تاي آن در يك بازي و مقابل 
كريستال پاالس بوده و 11تا كلين شــيت داشته است. اوضاع 
دفاعي رئال هم زياد بد نيســت. تيبو كورتوا در 4 مسابقه اخير 
در تمام رقابت ها 4كلين شيت داشــته، با ميانگين 3.8سيو در 
هر بازي. او از 20شوت آخري كه به سمت دروازه اش زده شده، 
19تا را مهار كرده است. وضعيت خط حمله اين تيم اما تعريفي 
ندارد؛ 3گل زده در 4بازي كه هر 3گل به كاديس بوده. رئال در 
4بازي آخر 3مسابقه را ازجمله بازي برگشت با ليورپول با تساوي 
بدون گل به پايان برده؛ درحالي كــه در 68بازي پيش از آن به 
اندازه همين 3مساوي بدون گل داشت. كريم بنزما هم در بازي با 
بتيس هفتصدمين بازي باشگاهي اش را انجام داد؛ 148بار براي 

ليون و 552بار با پيراهن رئال مادريد.

مدعيكمخطر
رئالمادريدبرايسومينباردر4مسابقهبهتساوي
بدونگلتندادوازكورسقهرمانيعقبماند

آقايهاشمي

صدايساالر

ســينا واحدي 20ســاله، راهي را كه از دو فصل پيش با نيروي 
زميني و مهرام شروع كرده بود با نخستين قهرماني در شهرداري 
گرگان پشت سر گذاشت. بسكتباليست 17ساله بعد از بازي هاي 
رده هاي سني آسيا، در ليگ برتر 97 پديده شد. در ويليام جونز 
2019 درخشيد و اسفند سال98 در نخستين بازي رسمي ملي 
خود به ميدان رفت. در شب چهارم فينال شهرداري با مهرام، سينا 
ســومين بازيكن برتر بعد از دو بازيكن خارجي و دومين بازيكن 
امتيازآور تيمش بود. پوينت گارد تيم شهرداري يكي از معدود 
اتفاقات خوب بسكتبال ايران است. او به خاطر مسير روشني كه از 

»پديده ليگ« تا به امروز طي كرده، جزو برندگان است.

روزي كه از مهــرام جدا شــد و راه دفتر شــيميدر را در پيش 
گرفت كمتر كسي فكر مي كرد در پايان فصل بسكتبال امسال 
 پايان خوشــي در انتظارش باشــد. چرا؟ چون يك شــيميدر 
منفجر شده! كه بازيكنان ملي و مطرحش جذب ساير تيم ها شدند 
و زمزمه هايي مبني بر كناره گيري اين تيم از رقابت ها شنيده شد، 
جايي براي نتيجه گيري پرافتخارترين مربي تاريخ ليگ  برتر نبود. 
اما مصطفي هاشمي ايستاد، مسئوليت هاي بازيكنانش را بيشتر 
كرد، به جداماندگان فصل نقل و انتقاالت شخصيت بخشيد، بازي 
ارسالن كاظمي را احيا كرد و با دو بازيكن خارجي، سوم شد؛ باالتر 
از نفت آبادان و ذوب آهن. يك بار هم تيم هاشــمي، مهرام را دور 

برگشت برد تا بي دليل بهترين نباشد.

سرود »شهرداري قهرمان« طنين  انداز شد و يك لحظه درخشان 
در تاريخ بسكتبال ايران و گرگان، به ثبت رسيد. درهم آميختگي 
هنر با ورزش هم از اتفاقات جالب سري نيمه نهايي و فينال بود 
كه با حضور دو هنرمند، بــه قهرماني تيم گرگاني جلوه اي ديگر 
بخشيد. ابتدا سرود شهرداري قهرمان با صداي حامد محضرنيا 
شنيده شد و سپس ويدئويي از ساالر عقيلي كه اصالتي گلستاني 
دارد منتشر شد. او در اين ويدئو از تيم شهرداري حمايت كرد. در 
جشــن قهرماني داخل رختكن هم با اعضاي تيم گرگاني ديده 

شد و لحظاتي براي آنان خواند.

زير حلقه 

دستهگليبرايسينا

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال
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چهارمي آسيا با وزنه هاي طاليي داوودي

مسابقات وزنه برداري قهرماني آسيا با 3مدال طالي علي 
داوودي براي ايران به پايان رســيد. داوودي كه در دسته 
ســنگين  وزنه مي زند با مدال هايي كه ديروز در تاشــكند 
گرفت حضورش در بازي هاي المپيك توكيو را قطعي كرد 
و اين اميد را به وجود آورد كــه مي تواند در توكيو هم روي 

سكو برود.
در اين دســته 5وزنه بردار روي صحنــه رفتند و داوودي 
آخرين نفري بود كه وزنه زد. او در يك ضرب براي حركت 
اول وزنه 192كيلوگرمي را درخواســت كرد. بعد از مهار 
اين وزنه، 196كيلوگرم را باالي ســر برد. در حركت سوم 
تالش داوودي ايــن بود كه وزنــه 200كيلوگرمي را مهار 
كند اما موفق نشد. به اين ترتيب او با 196كيلوگرم مدال 
طالي يك ضرب را گرفــت. در دو ضرب هــم در حركت 
اول 233كيلوگــرم را مهار كــرد. در حركــت دوم وزنه 
239كيلوگرمي را باالي ســر بــرد و قهرماني اش قطعي 
شد. در آخرين حركت هم پشت وزنه 245كيلوگرمي قرار 

گرفت ولي باز هم موفق نبود.  
داوودي با طاليــي كه در مجموع هم گرفــت، 3طال را به 
نام خودش ثبت كرد. در اين وزن، اســد از سوريه با ركورد 
195در يك ضرب و 238كيلوگرم در دو ضرب دوم شــد. 
مورا كامي از ژاپن هم بــا ركورد 190و 225كيلوگرم روي 

پله سوم ايستاد.
ايران ديروز در دسته سنگين  وزن نماينده ديگري هم داشت 
البته در مسابقات زنان. فاطمه يوسفي در وزن +87كيلوگرم 
نخستين زن ايراني بود كه در اين دسته وزنه زد. يوسفي در 
يك ضرب 87كيلوگرم وزنه زد و در دو ضرب 121كيلوگرم 
را مهار كرد و با مجموع 208كيلوگرم در ميان 7وزنه بردار، 
هفتم شــد. در اين دســته، ون ون لي از چين با وزنه هاي 
148كيلوگرم در يك ضــرب و 187كيلوگرم در دو ضرب 
قهرمان شد. لي 127كيلوگرم بيشتر از يوسفي وزنه زد. لي با 
اين ركورها، ركورد جهان را هم جابه جا كرد. ركورد قبلي در 

يك ضرب 147و در دو ضرب 186كيلوگرم بود.
ازبكستان ميزبان اين مسابقات كه روزهاي اول به قهرمانان، 
چاي ساز جايزه مي داد، اين جايزه را به لباس ورزشي تبديل 
كرد. كيانوش رستمي، ســهراب مرادي و رسول معتمدي 
كه روزهاي قبل مدال گرفته بودند، لباس جايزه گرفتند. 
ايران در رده بندي مدالي با 7طال، 4نقره و 4برنز بعد از چين 
با 16طال، 5نقره و يك برنز، دوم شد. در رده بندي امتيازي 
هم ايران با 600امتياز در رده مردان چهارم و با 255امتياز 

در رده زنان نهم شد.

منهاي فوتبال

 تهمت نزنيد
 تهمت مي شنويد
  چرا شجاع خليل زاده و علي كريمي بايد به نفع سرخابي ها 
كم فروشي كنند؟

دقايقي بعد از شكست الريان قطر برابر پرسپوليس در بازي رفت مرحله 
گروهي، برخي صفحات هواداري اســتقالل در فضاي مجازي پر شد از 
اتهام زني به شجاع خليل زاده. نوشته بودند شجاع از قصد به پرسپوليس 

راه داده و نيمه دوم شل گرفته تا تيمش شكست بخورد. 
سندشــان هم اين بود كه او در عكس تيمي ابتداي بازي بين همبازيان 
قديمي اش حاضر شــد. عجب مدرك معتبري! طبق معمول خيلي زود 
نوبت تالفي رسيد و اين بار پرسپوليســي ها بودند كه پس از هردو بازي 
رفت و برگشت اســتقالل برابر الدوحيل به علي كريمي تهمت كم كاري 
زدند. كريمي در بازي رفت حضور مؤثري در زمين نداشت و در مسابقه 
برگشت هم خطاي پنالتي او روي فرشيد اسماعيلي اعالم شد تا خوراك 
الزم براي شايعه ســازان فراهم شــود. هيچ كس هم به خودش زحمت 

نمي دهد فكر كند چرا امثال شــجاع و كريمي بايد براي به دست آوردن 
دل تيم سابق شان كم كاري كنند. خب كه چه بشود؟ كه برگردند؟ باور 
كنيد اگر هر دو نفــر بهترين نمايش هاي عمرشــان را ارائه بدهند و بعد 
بخواهند برگردند، راه به روي آنها باز خواهــد بود. پس چه نيازي به اين 
كارهاي خالف اخالق و غيرحرفه اي هســت؟ متأســفانه هزينه تهمت 
زدن در فوتبال ايران پايين آمده و هر كســي هر چه دوست داشته باشد 
مي نويســد. در ليگ هم همين داســتان را داريم و مدام بازيكنان سابق 
ســرخابي به كم فروشــي مقابل اين دو تيم متهم مي شــوند. كسي هم 
حواسش نيســت كه اگر تهمت بزني، تهمت خواهي شــنيد. متأسفانه 
 اين چرخه حــاال حاالها ادامه خواهد داشــت و اوضاع روزبــه روز بدتر

 مي شود.

در هر شــبانه روز مي شود 
هزاران كامنت از هواداران 
پرســپوليس و استقالل و 
نيز چندين مصاحبه از پيشكسوتان 2تيم پيدا كرد كه در آنها از 
عبارت »مكتب« استفاده شده است. هي اين طرفي ها مي گويند 
مكتب پرســپوليس و هي آن طرفي ها جــواب مي دهند مكتب 

استقالل. در طول چند روز گذشته هم اين ماجراي انتشار ويدئوي 
مربوط به كودك آزاري حسابي اين بحث را داغ كرده و طرفين در 
حال نواختن مكتب ديگري هســتند. با اين حال به نظر مي رسد 
عمده كســاني كه از اين عبارت اســتفاده مي كنند، اصال درك 
درستي از معنا و مفهوم آن ندارند. مكتب در زمينه هاي اقتصادي، 
سياسي، فرهنگي و جامعه شــناختي تعاريف متفاوتي دارد. اين 
مقوله اما به طور كلي به »جهان بيني« آدم ها گره مي خورد. فلسفه 
زندگي و طوري كه هر انساني به حيات نگاه مي كند، او را در يكي 
از مكتب هاي مختلف جا مي دهد. در اين ميان دورترين مصداق 
از مكتب، هواداري از تيم هاي فوتبال است. بسياري از آدم ها صرفا 
براســاس محل زادگاه شــان يا تحت تأثير عالقه اعضاي خانواده 
هوادار يك تيم مي شــوند، بقيه هم غالبا در سن بسيار پايين به 
تيم هاي گوناگون گرايش پيدا مي كنند. كســي كه از 7 سالگي 

هوادار پرسپوليس يا استقالل مي شود، اصال فرصت ارزيابي هاي 
فلســفي ندارد. اينكه اين وسط ســر و كله »مكتب« از كجا پيدا 

مي شود، از آن داستان هاي عجيب و غريب است.
نكته اينجاســت كه در ايران آدم ها اول هوادار يك تيم مي شوند 
و بعد براي آن تيم »فضيلت تراشــي« مي كنند؛ يعني با تئوريزه 
كردن گرايش رنگي شان ســعي مي كنند آن را با تزئينات زيباي 
اخالقي و اجتماعي بيارايند. اين در حالي اســت كه هواداري از 
تيم هاي فوتبال عموما ربطي به جهان بيني ندارد. دايره گسترده 
هواداران يك تيم مي تواند از آدم مذهبي سرسخت تا يك سكوالر 
را در بربگيرد، همينطور از يك سوسياليســت دوآتشــه تا يك 
كاپيتاليست تمام عيار را. اصال يكي از شــگفتي هاي فوتبال اين 
است كه 2 نفر با 2 دنياي كامال متفاوت در يك لحظه به يك بازي 
نگاه مي كنند و تمناي پيروزي يــك تيم را دارند. زيبايي فوتبال، 

همين جمع كردن متضادترين آدم ها زير يك چتر است؛ بعد شما 
از مكتب حرف مي زنيد؟ بله؛ گاهي تالش هايي مي شود براي اينكه 
تيم از نظر فرهنگي روي هوادارانش تأثير مثبت بگذارد، مثل شعار 
»فراتر از باشگاه« بارســلونا، با اين حال احتماال اينطور نبوده كه 
يك كودك متولد كاتالونيا در6سالگي تحت تأثير همين فرهنگ 
باشگاه اسپانيول را رها كند و طرفدار بارسا شود. حمايت از تيم هاي 

فوتبال ريشه هاي ديگري دارد.
كاش يك بار براي هميشه اين داســتان را تمام كنيد. به خدا بين 
هواداران پرسپوليس، استقالل و ساير تيم ها، هم آدم سالم و درست 
و حسابي پيدا مي شود و هم آدم كالش و قالتاق. اين فقط فوتبال 
است، اينقدر پيچيده اش نكنيد. پرســپوليس و استقالل مكتب 
ندارند، همانطور كه منچستريونايتد 143ســاله يا بايرن مونيخ 

121ساله مكتب ندارند.

 مكتب پرسپوليس؟ مكتب استقالل؟ 
از چي حرف مي زنيد؟

يادداشت

رسول بهروش
روزنامه نگار

ملاملمرابدوهش
هپتنيدوگيناقاخ
اشناربساحاگم

نايژوتيفوررد
تكيتسسلكيهام

ساتپراهناونش
اينيكينافيات
يدباديعبترديدرم
تاشناوجهراول

اشراناهرانرب
مارساخبالقاز
لصتمرتهملاني
كوغوپاشردقچس
ندرورپنايروميت
شهاكهمجنيلزان
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افقي:
1- گندم آسياب شده- جامه، 
لبــاس- نوعــي هواپيمــاي 

مسافربري
2- حكمــت ارســطو- نوعي 
اسباب بازي- شهري در استان 

سمنان
3- اقامت گزيدن- بازشــدن 

غنچه گل- محكم كردن
4- دومين دورقمــــــــي- 

آويخته شده
5- پير- صندلي سواركاري- 

زين وبرگ اسب
6- ســاعت دســت- نماد- 

شهري در مازندران
7- زرد مايل به سرخ - ز دانش 

دل پير ... بود- هفت و ده
8- مذكر- داستاني از هانس 
كريستيان آندرسن، نويسنده 

دانماركي- رايحه
9- برودت- نوعي پارچه براق- 
من به ... لبت اي دوست گرفتار 

شدم
10- از ملزومات طبخ چاي- هر 

گوشه زمين فوتبال- سالخورده
11- واحــد اندازه گيــري بار 
الكتريكي- حــول محور خود 

مي گردد- چشم انداز مغازه
12-شاخه شاخه شـــــدن- 

فرماني نظامي
13- فاقد برجستگي- ناسزا- 

چاله بزرگ
14- جشــني در ايران قديم- 
پرنده اي وحشي- كلمه استثنا

15- خوردن غذاي اندك براي 
رفع گرسنگي- آسوده خاطر- 

گروگذاشتن
  

عمودي:
1- خودداري كردن- غضروف 
هاللي در مفصل زانو- مساوي 

در شطرنج
2- حسد- شــريك زندگي- 

بازخواست كردن
3- خالق تابلــوي هنرمندانه 
لبخنــد ژوكونــد- محوطه 
ورزشي سرپوشيده- پروردگار

4- فراموشــكار- خــروج- 
شكم بند طبي

5- كش لقمه- شهر ساحلي- 
شمار

6- تكرار حرفي- بي رغبتي- 
براي بهتر شدن طعم غذا اضافه 

مي شود
7- آبگينــه- كوهي در مكه- 
ماده اصلي تشكيل دهنده زغال

8- ضربه شديد رواني- سر سبز 
را مي دهد بر باد- شكلك

9- مجموعــه اي از داده هاي 
مرتبــط در كامپيوتر- لباس 

اتاق عمل- سال 354روزه
10- چوبه دســتي پليــس- 

همسايه مراغه- رطوبت
11- جال دهنده كفش- مقابل آمدن- 

مدفن ناصرخسرو
12- »بله« آلماني- بيش از حد لزوم- 

قطار زيرزميني
13- دســت عرب - بتن مسلح- از 

ادويه مخصوص غذا
14- غريبه- بنيانگذار- معبود

15- بوي نامطبــوع- ديده بان- در 
حال ناليدن

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3914
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

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

متوسط

3   5 7       1  
    8   1       3
  2         9 6  
      3       9 7
                 
2 3       4      
  6 2         5  
9       4   8    
  7       6 2   17 9 8 5 1 6 3 4 2

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

7 9 8 5          
2       8   5 1  
  3 1   9 4 6    
      3 6       4
6 7           3 5
4       7 2      
    5 9 3   2 7  
  8 6   2       3
          1 4 9 8
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  سامانه ثبت نام براي واكسن كرونا ايجاد شود
شنيده ام كه افراد باالي 60سال براي ثبت نام تزريق واكسن كرونا به 
خانه هاي بهداشت و مراكز جامع ســامت مراجعه كنند. آيا در اين 
شرايط رواست كه اين افراد كه اغلبشان در خانه هستند و داراي سنين 
باال، از خانه خارج شــوند؟ آيا نمي توان اين كار را با ثبت نام اينترنتي 

انجام داد؟
عابديني از تهران 

  اطالع رساني درخصوص واكسن هاي كرونا كافي نيست
توقع داريم مسئوالن درخصوص مشموالن تزريق واكسن،  اينكه به 
كجا مراجعه كنند و نوع واكسني كه دريافت خواهند كرد، اطاع رساني 
كنند تا از نگراني ها كاسته شــود. يك روز مي گويند برويد خانه هاي 

سامت و روز ديگر مي گويند صبر كنيد سامانه راه بيفتد.
صلواتي از كردستان

  چاله هاي بي درخت خيابان زلفي
شهرداري منطقه1٩ در پاســخ به پيام ما به روزنامه همشهري اعام 
كرده كه گروهي را براي بررسي وضعيت چاله هاي خيابان زلفي اعزام 
كرده و هيچ چاله بدون درختي در اين مكان وجود ندارد. به عنوان يكي 
از ساكنان منطقه عرض مي كنم چاله ها خالي است و تاكنون درختي 
در آنها كاشته نشده و اگر دستور كاشته شدن اين درختان داده شده 

است هنوز روي كاغذ است و به مرحله عمل نرسيده است.
غالمحسيني از تهران

  به واحدهاي تعطيل شده لرستان كمك كنند
در شركتي در شــهرك صنعتي خرم آباد كار مي كردم كه تعطيل و 
مجبور به تعديل نيرو شد. از آن زمان بيكارم و وضعيت بسياري ديگر 
نيز شبيه من است؛ چراكه حدود 40درصد واحدهاي صنعتي و توليدي 
اين شهرك تعطيل شدند و آنهايي هم كه داير هستند، نصف نيروهاي 
خود را اخراج كرده اند. اگر به داد اين واحدها نرسند، هر روز بر تعداد 

بيكاران افزوده مي شود و توليد استان نيز عما فلج خواهد شد.
پارسا از خرم آباد

  كرونا وادي السالم رباط كريم را آباد كرد
قبل از اسفند سال گذشته، آرامستان وادي السام رباط كريم همچنان 
متروك بود، اما امروز در همانجا قبر به قيمت گران براي ساكنان آن 
منطقه به فروش مي رســد و اين آرامســتان كه در خارج از محدوده 
شــهري قرار دارد با شــيوع كرونا به  محل دفن قربانيان تبديل شده 
است. از مسئوالن تقاضا داريم با هركسي كه فكر كاسبي از قبر هست، 

برخورد كنند.
نصيري از رباط كريم تهران

  چه زماني برنامه مشخص واكسيناسيون اعالم مي شود
براي اثربخشــي و ايمني جامعه در مقابل ويروس كوويدـ 1٩ظاهرا 
هيچ راه مطمئني جز واكسيناسيون عمومي نيست و بديهي است كه 
واكسيناســيون بايد در يك بازه زماني كوتاه و مشخص انجام شود و 
سؤال اين است كه چرا ما هنوز برنامه مشخصي براي اين كار نداريم؟! 
مالعلي از قزوين

  سهميه بنزين خودروهاي آژانس واريز نشد
مدتي است كه براي رانندگان مشغول به كار در آژانس سهميه بنزين 
درنظر گرفته شده است. چند روزي اســت كه از موعد واريز سهميه 
بنزين اين قشر گذشته و درواقع در سال 1400هيچ سهميه بنزيني 
براي خودروهاي آژانس واريز نشده است. آخرين واريز سهميه بنزين 

25اسفند سال ٩٩بود. لطفا به اين موضوع رسيدگي شود.
محمد مروتي از خوزستان

  شركت هاي خصوصي زير بار افزايش حقوق 25درصدي نرفته اند
بعضي شــركت ها در بخش خصوصي حاضر نيستند حقوق پرسنل 
خود را طبق اعام رسمي 25درصد افزايش دهند. آيا اين امر تخطي از 
قانون نيست. پرسنل اين بخش ها به دليل نگراني از بيكارشدن جرأت 
اعتراض ندارند، ولي توقع داريم مســئوالن فكري براي اين موضوع 

بكنند و از همين ابتداي سال با قانون شكنان برخورد كنند.
ساماني از تهران 

  كوچه سروستان خيابان گلستانه نيازمند روكش آسفالت است
كوچه سروســتان واقع در خيابان گلســتانه در منطقه 8شهرداري 
اصفهان نيازمند روكش آسفالت است. از مسئوالن تقاضا داريم همچون 

ساير مناطق نسبت به آسفالت و روكش اين خيابان اقدام كنند.
محمود بليغيان از اصفهان 

  در استخدام آموزگار دقت كافي صورت نمي گيرد
از مسئوالن توقع مي رود بيش از هر چيزي در زمان استخدام آموزگاران 
به ســواد و مهارت هاي آمــوزش آنها توجه كننــد؛ چراكه گزينش 

عالي ترين نيروها تأثير مستقيمي بر آينده كشور داشته و دارد.
صاحب نظر از تهران

راهبرد ملي مقابله با خشكسالي 
به همين دليل قرن آينده را بايد قرن نحوه مواجهه  ادامه از 

علمي و كارشناســي با اســتفاده از تجربه هاي صفحه اول
جهاني موفق با درنظر گرفتن شرايط خاص كشور ايران بدانيم و تصور 
نكنيم كه بحران يا ابرچالش خشكسالي ايران با ترسالي يك ساله يا 
افزايش موقت بارش ها به پايان رسيده يا اينكه مي توانيم در يك سال 
بر اين بحران پيروز شويم. راه نجات نه برخورد با خشكسالي و مقابله با 
آن به صورت سنتي، بلكه تعامل و زيستن هوشمندانه براي مديريت اين 
بحران است. به همين دليل است كه تأكيد بر اتخاذ يك راهبرد ملي كه 
در آن بايدها و نبايدهاي ملي در يك افق بلندمدت و بين نسلي مشخص 
شده باشد، يك ضرورت محسوب مي شود. ما شهروندان ايران نياز به 
پذيرش اصل حكمراني مطلوب آبي داريــم و دامن زدن به تنش ها يا 
اولويت دادن به مطالبات منطقه اي و بخشي نگري در تصميم گيري ها 
تنها بر عميق ترشدن زخم هاي بحران مي افزايد. هوشمندانه تصميم  
بگيريــم و عاقانه در مســير زيســتن مطلــوب بــا درنظرگرفتن 
محدوديت هاي جغرافياي خشك و نيمه خشك ايران گام برداريم و 
بدانيم كه آب، سرمايه اي است و پاسداري و صيانت از منابع آبي و تغيير 

الگوها و شيوه هاي مصرف، نه انتخاب كه يك الزام ملي است.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

سرقت پشت چراغ قرمز
2كودك خردســال كه به بهانه دستفروشي 
پشت چراغ قرمزها دســت به سرقت گوشي 

موبايل راننده ها مي زدند، دستگير شدند.
به گزارش همشهري، تحقيقات مأموران پليس 
براي دستگيري اين كودكان با شكايت تعدادي 
از مالباختگان آغاز شد. شــاكيان مي گفتند 
زماني كه سوار بر خودرويشــان پشت چراغ 
قرمز توقف كرده بودنــد، 2كودك كه يكي از 
آنها حدودا 6ساله بود به خودروي آنها نزديك 
شده و يكي از آنها مشغول صحبت و التماس 
براي گدايي شده و ديگري از فرصت به وجود 
آمده اســتفاده كرده و گوشــي آنها را قاپيده 
است. پس از آن نيز هر دو كودك اقدام به فرار 
كرده و در كوچه هاي اطراف ناپديد شده اند. با 
افزايش شكايات، تحقيقات مأموران پليس براي 
شناسايي و دســتگيري دزدان كم سن و سال 
آغاز شد تا اينكه شنبه گذشــته مأموران در 
تقاطع خيابان كارگر و فاطمي متوجه 2كودك 
شدند كه دستفروشي مي كردند و مشخصات 
آنها همانــي بود كه مالباخته هــا اعام كرده 
بودند. سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس 
پيشــگيري تهران با بيان اين خبر گفت: اين 
2كودك بعد از دســتگيري بــه اداره پليس 
منتقل شدند و مأموران در تماس با افرادي كه 
گوشي هايشان با اين شگرد سرقت شده بود، 
آنها را به كانتري دعوت كردند. طولي نكشيد 
كه 60مالباخته با شناسايي اين 2 كودك آنها را 
به عنوان سارقان تلفن همراهشان معرفي كردند 
و متهمان در ادامه به دادسراي اطفال معرفي و 

از آنجا راهي بهزيستي شدند.

  كشف محموله بزرگ 
 شيشه در تهران

ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر تهران در 
نخستين طرح ظفر امسال،  موفق شدند يكي 
از بزرگ ترين محموله هاي مخدر شيشه را در 

پايتخت كشف كنند.
به گزارش همشهري ، سردار حسين رحيمي، 
فرمانــده انتظامي تهــران ديــروز در جمع 
خبرنگاران گفت: اعضاي اين باند، شيشه را از 
طريق مرز شرقي كشور وارد كرده بودند و قرار 
بود محموله بزرگ را با يك تريلي به پايتخت 
منتقل كننــد. وقتي اين گــزارش در اختيار 
مأموران مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت اقدامات 
اطاعاتي و پليسي براي به دام انداختن اعضاي 
اين گــروه از قاچاقچيان آغاز شــد. وي ادامه 
داد: اعضاي اين باند در طول مسير تا پايتخت 
تحت كنترل پليس بودند تــا عوامل اصلي و 
مشتريان آنها در تهران شناسايي شود كه در 
نهايت همكارانم با اجراي طرح ظفر، موفق به 
متاشي كردن اين باند و كشف 437كيلوگرم 
ماده مخــدر شيشــه از آنها شــدند. به گفته 
سردار رحيمي در جريان اين طرح همچنين 
35قاچاقچي ديگر  به دام پليس افتادند و 4باند 
نيز متاشي شد.اين در حالي است كه ارزش 
ريالي مواد مخدر مكشوفه بالغ بر 2ميلياردتومان 
برآورد شده اســت. فرمانده انتظامي تهران با 
بيان اينكه 38 دستگاه خودرو و موتورسيكلت 
از قاچاقچيان كشــف و توقيف شد گفت: در 
اين طرح 38نفر كه عاوه بر فروش مواد مخدر 
دست به اقدامات مجرمانه اي همچون سرقت، 
چاقوكشــي، خفت گيــري و مزاحمت براي 

نواميس مي زدند، بازداشت شدند.

بخشش سارقي كه قاتل شد
مردي كه در نخستين روز شروع سرقت هايش در 

تهران با مالباخته درگير شده و او را به قتل رسانده جنايي
بود با گذشــت خانواده مقتول از مجازات قصاص 

گريخت.
به گزارش همشهري، تحقيقات در اين پرونده از شامگاه 28آبان 
سال ٩2شروع شد. آن روز مردي 43ساله درحالي كه از خياباني 
حوالي دولت آباد تهران عبور مي كرد در دام 2زورگير موتورسوار 
گرفتار شد. 2سارق چاقو و گاز اشك آور همراه داشتند كه با آن، 
طعمه خود را تهديد كردند و 2گوشــي موبايل و تمام پول نقدي 
را كه همراه وي بود ســرقت كردند. آنها پس از سرقت پا به فرار 
گذاشتند و مالباخته با ديدن گشت پليس به سمت آنها رفت تا براي 
بازداشــت زورگيران از مأموران كمك بخواهد اما دزدان متواري 

شده بودند و هيچ اثري از آنها نبود.

ديدار اتفاقي مالباخته و دزدان 
موتور زورگيران پاك نداشت و هيچ سرنخي كه مأموران بتوانند 
آنها را ردگيري كنند نبود، اما با اين حال مالباخته به خوبي چهره 
آنها را به خاطر سپرده بود. او چند ساعت بعد از سرقت زماني كه با 
يكي از دوستانش سوار بر خودروي خود در حال عبور از خياباني در 
دولت آباد بود ناگهان چشمش به زورگيران افتاد كه سوار بر موتور 
بودند و آنها را شناخت. وي ماشينش را كنار خيابان پارك كرد تا 
براي به دام انداختن دزدان دست به كار شود. او به سمت سارقان 
رفت و با 2زوگير درگير شد و در اين هنگام يكي از سارقان كه خود 
را در مخمصه مي ديد چاقويش را از جيبش بيرون آورد و ضرباتي 
به مالباخته زد. وقتي مالباخته خون آلود نقش زمين شد، سارقان 
سوار بر موتور شده و فرار كردند. دوســت مرد مجروح كه شاهد 

حادثه بود وي را به بيمارستان رساند و همزمان ماجرا را به پليس 
خبر داد. همين باعث شد كه مأموران با حضور در محل سرقت و 
اجراي طرح مهار و زيرنظر گرفتــن خيابان هاي منتهي به محل 
سرقت موفق به شناسايي زورگيران موتورسوار شوند. اما دزدان به 
محض ديدن پليس تصميم به فرار گرفتند و تعقيب و گريز آغاز شد 
تا اينكه موتورسواران وارد خيابان يكطرفه شدند. آنها قصد داشتند 
با حركت در خاف جهت خيابان از دست مأموران فرار كنند اما با 
يك خودروي پرايد تصادف كرده و همين باعث شد گير بيفتند. اين 
درحالي بود كه چاقوي خون آلود در جيب يكي از متهمان پيدا شد 
و عاوه بر اين مأموران 6دستگاه گوشي موبايل از متهمان كشف 
كردند كه نشان مي داد آنها از افراد ديگري هم زورگيری كرده اند.

ماموران همچنين يك كارت جعلي شناسايي پليس هم از متهمان 
كشف كردند و معلوم شد كه آنها گاهي خود را مأمور پليس جا زده 

و از افغان ها زورگيري مي كردند.

مرگ در بيمارستان 
درحالي كه زورگيران بازداشت و به كانتري منتقل شده بودند، از 
بيمارستان خبر رسيد كه مرد زخمي جانش را از دست داده است. 
با مرگ وي پرونده اي جنايي تشكيل و به دادسراي جنايي تهران 
فرستاده شد. از سوي ديگر دوست مقتول كه شاهد ماجرا بود در 
اداره پليس حاضر شــده و متهمان را شناسايي كرد. او كه شاهد 
صحنه جنايت بود و چهره قاتل را نيز به خوبي به خاطر داشت، در 
جريان مواجهه حضوري او را به مأموران نشان داد و در اين شرايط 

متهم به قتل چاره اي جز بيان حقيقت نديد.
وي گفت: من و همدستم هيچ سابقه اي نداريم و درست همان روز 
حادثه تصميم گرفتيم در نقش مأمور دست به سرقت بزنيم. ما نياز 

زندگي سخت 5قلوهاي اراكي در آستانه 3سالگي

قاتل پسر 6ساله ناپدري اش بود ضرب شست وزارت اطالعات به اوباش اروميه

اولياي دم پيش از اجراي حكم قصاص از خونخواهي گذشتند

انفجار و آتش سوزي در بيمارستان 
ابــن خطيب بغــداد كــه محل خارجي

نگهــداري بيمــاران مبتــا به 
كروناست جان دست كم 82نفر را گرفت و بيش 
از 100نفر را مجروح كرد. بيشتر قربانيان افرادي 
بودند كه هنگام فرار از بيمارستان در محاصره دود 

و آتش قرار گرفتند و جانشان را از دست دادند.
به گزارش همشهري به نقل از الجزيره، اين حادثه 
در ســاعات پاياني شنبه شــب و در طبقه دوم 
بيمارستان ابن خطيب در شهر بغداد رخ داد. اين 
طبقه، جايي است كه بخش مراقبت هاي ويژه و 
احياي بيماران كرونايي در آن واقع است.  به گفته 
دست كم 2نفر از پزشكاني كه از اين حادثه جان 
ســالم به در برده اند، آن شب آتش سوزي از يك 
سيلندر اكســيژن در اين طبقه شروع شد كه به 
سرعت به انفجاري مهيب تبديل شد و شعله هاي 

آتش و دود همه بخش را پركرد.

يادآوري حادثه مشابه در تهران
انفجــاري كه در اين بيمارســتان رقــم خورد، 
شباهت زيادي به حادثه اي دارد كه تيرماه سال 
گذشته در كلينيك ســينا مهر تهران رخ داد و 
جان 1٩نفر را گرفت. در آن حادثه نيز وقتي آتش  
به كپسول  هاي اكسيژن ســرايت كرد، انفجاري 
هولناك رخ داد كه شــعله و دود ناشي از آن به 

سرعت به بقيه ساختمان سرايت كرد و جان افراد 
زيادي را گرفت.

در بيمارستان ابن خطيب بغداد نيز انفجار كپسول 
اكسيژن دست كم جان 82نفر را گرفت و باعث 
سوختگي و دودگرفتگي بيش از 100نفر شد كه 

حال برخي از آنها وخيم گزارش شده است.

صحنه هاي هولناك 
شاهداني كه شنبه شب در نزديكي محل حادثه 
حضور داشــتند روايت مي كنند كه چطور افراد 
گرفتار در بيمارســتان براي نجات جانشــان، 
خودشان را از پنجره ها به پايين پرت مي كردند. 
احمد زكي، يكي از شاهدان است كه آن شب براي 
ماقات برادرش خود را به نزديكي بيمارســتان 
رسانده بود. او مي گويد: حادثه با انفجار شروع شد 
و بعد شعله هاي آتش زبانه كشيدند. كساني كه در 
طبقه دوم بيمارستان بودند براي نجات جانشان 
از پنجره به پايين مي پريدند و با چشمان خودم 
ديدم كه در بين آنها هم مردم عادي بودند و هم 
پزشكان كه يكي بعد از ديگري روي ماشين  هاي 

پارك شده كنار خيابان سقوط مي كردند.
تصاوير و فيلم هاي منتشر شــده در رسانه هاي 
عراقي نشان مي دهد كه وقتي آتش نشانان خود 
را به محل حادثه رسانده و در حال خاموش كردن 
حريقند، همچنان افراد گرفتار در ساختمان در 

حال فرار و نجات خود از مرگ هستند.

راز طبقه دوم 
بي شــك يكي از مهم ترين داليل آمــار باالي 
قربانيان اين حادثه،  موقعيت محل آن اســت. 
زماني كه انفجار رخ داد، بيشــتر از 30بيمار در 
اتاق هاي آي ســي يو نگهداري مي شــدند و به 
دســتگاه  ونتياتور كه تنها راه اكسيژن رساني 
به بيمــاران حاد كرونايي اســت، متصل بودند. 
به گفته مقامات عراقي، آن شب عاوه بر بيماران، 
خانواده هاي آنها نيز در بخش هاي مراقبت ويژه 
حضور داشــتند و وقتي آتش ســوزي رخ داد، 

بيماران را از دســتگاه ونتياتور جدا كردند كه 
نجاتشان بدهند اما همين جدا شدن از دستگاه 
باعث مرگ آنها شد. در اين شــرايط بسياري از 
قربانيان به دليل دودگرفتگي و نرسيدن اكسيژن 

به آنها جانشان را از دست دادند.
به دنبال اين حادثه در عراق 3روز عزاي عمومي 
اعام شد و مصطفي كاظمي، نخست وزير عراق 
خواستار تحقيقات فوري در مورد علل اين حادثه 
دلخراش شد. از سوي ديگر وزير كشور عراق نيز 
اين حادثه را ناشي از سهل انگاري عنوان كرد و به 
مقامات ذيربط 24ساعت فرصت داد كه علل اين 

حادثه را شناسايي و اعام كنند.

انفجار كپسول اكسيژن در بخش 

مراقبت هاي ويژه بيمارستان 

كرونايي در بغداد فاجعه آفريد

3ســال پس از به دنيا آمدن 5قلوهــاي اراكي وعده و 
وعيدهاي مسئوالن براي كمك به آنها عملي نشده تا 

پدر و مادر آنها در شرايط سختي قرار بگيرند.
به گزارش همشــهري، اين 5قلوها كه آرمين، آرتين، 
آرين، ياسمن و ياسمين دليخون نام دارند روز هشتم 
خرداد ماه سال ٩7در اراك به دنيا آمدند. والدين آنها 
پيش از بــه دنيا آمدن 5قلوها دختري بــه نام نازنين 
زهرا داشــتند و از آن پس خانواده آنها 8نفري شد. با 

اينكه تولد 5قلوها زندگي آنها را شيرين كرده بود اما 
مشكات اقتصادي شرايط را براي پدر خانواده دشوار 
كرد. با وجود اين افراد زيادي ازجمله مسئوالن استاني 
وعده و وعيدهاي زيادي بــراي حمايت از اين خانواده 
دادند. وعده هايي كه به گفته پدر 5قلوها تاكنون عملي 
نشده است و حاال او با وام هايي كه از بانك هاي مختلف 
گرفته بدهي زيادي دارد. حميد دليخون در اين باره به 
همشهري مي گويد: من كارگر نانوايي فانتزي بودم اما 

بعد از به دنيا آمدن 5قلوها كارم را از دست دادم و از آن 
زمان تاكنون نتوانستم شغل مناسبي پيدا كنم. آن زمان 
افراد زيادي به خانه مان مي آمدند و عكس مي گرفتند. 
مثا مسئوالن اســتاني آمدند و گفتند نگران مخارج 
نباش. استاندار گفت برايت شغل دولتي درنظر مي گيرم 
تا مشكلي نداشته باشي اما اين حرف هيچ وقت عملي 

نشد. حاال مهم ترين مشكل من شغل است.
او درباره شرايط مالي كنوني اش مي گويد: مدتي است با 

ماشينم در اسنپ كار مي كنم اما چون شهر ما كوچك 
اســت درآمد چنداني از اين كار نصيبم نمي شود و در 
بهترين حالت از صبح تا شب 50، 60هزار تومان از اين 

اعضاي باندي تبهكار كه با شــرارت در اروميه دســت به اخاذي 
مي زدند در عمليات ضربتي سربازان گمنام امام زمان)عج( دستگير 
شدند و 2نفر از آنها كه به  سوي مأموران تيراندازي كرده بودند، طي 
يك درگيري از پا درآمدند. به گزارش همشــهري، از مدتي قبل 
گزارش هايي درخصوص شرارت هاي اعضاي يك باند تبهكاري به 
اداره كل اطاعات آذربايجان غربي رسيد كه نشان مي داد اين اشرار 
با قدرت نمايي و ايجاد رعب و وحشت از شهروندان اخاذي مي كنند. 
آنها در چندين مورد باعث ايجاد رعب و وحشت در بين شهروندان 
شده بودند و به همين دليل رســيدگي به اين پرونده در دستور 
كار قرار گرفت. ســربازان گمنام امام زمان)عج( با بررسي دقيق 
فعاليت هاي اين باند مخفيگاه آنها را شناسايي كردند و در عملياتي 
غافلگيرانه توانستند 21نفر از آنها را دستگير كنند. در اين عمليات 
2نفر از اراذل كه مقاومت و به  سوي مأموران تيراندازي كرده بودند 
به ضرب گلوله از پا درآمدند. براساس اين گزارش انهدام اين باند 
شرارت و اخاذي كه ســال ها موجب سلب آسايش و امنيت مردم 
اروميه شده بودند با استقبال شهروندان مواجه شده و رضايت افكار 

عمومي را به  دنبال داشت.

راه درآمد دارم. در اين شرايط چون بيمه هم نداريم اگر 
بچه ها بيمار شوند بايد هزينه هاي آنها را به صورت آزاد 

پرداخت كنم و اين كار از عهده ام برنمي آيد.
آنطور كه پدر 5قلوها مي گويد او در اين مدت به خاطر 
وام هايي كه گرفته به بانك ها بدهكار است. او مي گويد: 
در اين مدت تعداد زيادي وام از بانك ها گرفته ام اما چون 
درآمدي ندارم و هزينه هاي نگهداري بچه ها زياد است 
نتوانستم قسط وام ها را پرداخت كنم و حاال به بانك ها 
بدهكار هستم و نمي دانم بايد چكار كنم. چند مرتبه 
حتي به اين فكر افتادم كه چنــد فرزندم را به افرادي 

كه توانايي نگهداري شان را دارند بدهم اما دلم نيامد.

ناپدري ســنگدل كه با همســرش دچار اختاف شــده بود براي 
انتقام گيري از او پسر 6ســاله اش را به قتل رساند و جسدش را در 
بيابان رها كرد. به گزارش همشهري، بهمن ماه سال گذشته مأموران 
پليس مهرشهر كرج پيكر بي جان پسري خردسال را در فضاي باز 
منطقه كشف كردند. بررسي هاي اوليه نشان مي داد پسر بچه كه 
حدود 6سال دارد به قتل رسيده اما به دليل اينكه هيچ اوراق هويتي 
يا هيچ نشانه مشخصي همراهش نبود معلوم نبود كه او چه كسي 
اســت و با چه انگيزه اي به قتل رسيده اســت. همين موضوع كار 
پليس براي روشن كردن پشــت پرده اين حادثه هولناك را دشوار 
مي كرد. با وجود اين، تحقيقات براي شناســايي خانواده كودك و 
رازگشايي از اين جنايت ادامه يافت. پليس حتي با صدور اطاعيه اي 
از شهروندان كرجي خواست اگر از هويت مقتول اطاعي دارند به 
مأموران كمك كنند. كارآگاهان جنايي ابتدا به بررســي فهرست 
افراد گمشــده پرداختند و احتمال دادند خانواده پسربچه مفقود 
شدن او را به پليس اعام كرده باشند اما گم شدن فردي با چنين 
مشخصاتي به پليس گزارش نشده بود. در شرايطي كه اين پرونده 
به معمايي پيچيده تبديل شده بود مأموران به سرنخ هاي تازه اي در 

اين باره دست يافتند. شواهد تازه نشان مي داد كودك جانباخته با 
مادر و ناپدري اش زندگي مي كرد اما بعد از مفقود شدنش آنها اين 
موضوع را به پليس اطاع نداده اند. از سويي بررسي سوابق ناپدري 
نشان مي داد كه او فردي معتاد و سابقه دار است و ممكن است در اين 
ماجرا دست داشته باشد. دنبال كردن اين سرنخ مأموران را به نتايج 
تازه تري رساند و درحالي كه شواهد نشان مي داد ناپدري با همسرش 
دچار اختاف شــده فرضيه قتل كودك به دست او تقويت و وي با 
مجوز قضايي دستگير شد. با اينكه اين مرد ابتدا قتل پسر 6ساله را 
انكار مي كرد اما وقتي بازجويي ها ادامه پيدا كرد سرانجام او به جنايت 
هولناكي كه مرتكب شده بود اعتراف كرد. سرهنگ محمد نادربيگي، 
رئيس پليس آگاهي البرز در اين باره گفت: به دنبال كشف جسد اين 
كودك در منطقه مهرشهر كرج تحقيقات شبانه روزي پليس آغاز 
شد تا اينكه با سرنخ ها و اطاعات به دست آمده مشخص شد كه اين 
قتل توسط ناپدري اين كودك و به دليل اختافات خانوادگي صورت 
گرفته اســت. وي ادامه داد: متهم داراي سابقه مصرف مواد مخدر 
شيشه است كه هم اكنون در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در 

اين خصوص ادامه دارد.

فوري به پول داشتيم و براي همين نقشه سرقت كشيديم 
اما درست همان روز اول دستانم به جنايت آلوده شده و گير 

افتاديم. وي ادامه داد: روز حادثه با تهديد چاقو و گاز اشك آور از 
طعمه هايمان گوشي موبايل و پول سرقت كرديم. آخرين طعمه 

ما مقتول بود اما چند ساعت بعد اتفاقي او را ديديم. مقتول با 
ما درگير شد و من اصا قصد كشتن او را نداشتم. از ترس 

اينكه مبادا دستگير شوم با چاقو ضرباتي به او زدم چون 
مقتول اجازه فرار به ما نمي داد و من خيلي ترســيده 
بودم. اما فكر نمي كردم ضربه ها باعث مرگ او شود و 

من تبديل به قاتل شوم. حاال هم به شدت پشيمانم.

بازگشت به زندگي
متهمان پس از مدتي در شعبه71 دادگاه كيفري پاي 
ميز محاكمه رفتند و اولياي دم نيز خواستار قصاص 

قاتل شدند. در پايان جلسه قضات متهم رديف اول را 
به جرم قتل عمدي به قصاص و به اتهام سرقت به 3سال 
زندان و 74ضربه شــاق محكوم كردند. متهم رديف 
دوم نيز به اتهام مشاركت در ســرقت به 2سال زندان 
و 2سال تبعيد محكوم شــد. حكم صادر شده به تأييد 
قضات شعبه41 ديوان عالي كشور رسيد و پرونده مرد 
اعدامي براي انجام مقدمات اجراي حكم به شعبه اجراي 
احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد. مرد اعدامي 
تا پاي چوبه دار هم رفت اما موفق شد از اولياي دم مهلت 
بگيرد و سرانجام با تاش واحد صلح و سازش دادسراي 
جنايي تهران، اولياي دم حاضر شــدند قاتل را به خاطر 
پشيماني او از جنايت و رفتارهاي مناسبي كه در زندان 
داشــت به خاطر رضاي خدا و حرمت ماه مبارك رمضان 
ببخشند. به اين ترتيب عامل جنايت از قصاص رهايي 

يافت تا از لحاظ جنبــه عمومي به زودي در 
دادگاه محاكمه شود.

 دوربين هاي مداربسته تصاوير شرارت ها 
و درگيري اشرار را ضبط كرده بودند

 ده ها كشته 
در فرار مرگبار
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يادداشت

محمدمجتبيحسيني
معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

ايانيانز/بيبيسي
مترجم آرش نهاوندي

فرصتهنر،رشدخالقيتوتوسعهشهرها

دوم  گام  بيانيــه 
انقالب اسالمي كه 
بهمن سال 1397 از سوي مقام معظم رهبري صادر شد، چونان فانوسي 
راه نما، غايت كوشش هاي خالصانه و سعي ستوده تمام ايرانيان در هر 
نقش و جايگاهي را، رسيدن به »تمدن نوين اسالمي« در ايران مي داند.

براي رسيدن به اين مطلوب، رهنمود ها، جملگي براي تحقق اين هدفـ  
به بينش و دانشـ  تبيين شده اند و فرهنگ، رشته استوار و در عين حال 

لطيف و طرفه اي است به شيرازه بندي و پيوند تمامي تالش ها.
در اين منشور فرهنگ و هنر كه زباِن بليغ و بيان رساي فرهنگ است، 
به عنوان مزيت كشور شناخته شده، مزيتي كه هم تاريخي است و هم 

معاصر، خاصه به رشدي كه پس از انقالب اسالمي داشته.
مزيتي كه در سراسر جغرافياي پهناور كشور، چون سفره اي مرصع و 
رنگين گسترده است. افزون بر اين در حوزه فرهنگ و هنر، منابع انساني 
كشور به خصوص جوانان، سرمايه اي ممتاز به شمار مي آيند. آن مزاياي 
تاريخي و جغرافيايي در كنار نيروي جــوان مي تواند بر اميدآفريني و 
انگيزه بخشي، بر اخالق و معنا و معنويت و بر آفرينش آثاري شاخص و 
تأثيرگذار، مؤثر افتد و اين ويژگي ها به حتم دو نقِش خوش را ايفا خواهد 
كرد يكي ارائه تصويري بي دروغ و دريغ از ايران عزيز و مقابله با تبليغات 
مسموم و َسموم آگين اغيار و ديگری توســعه اقتصاد هنر و اشتغال و 
ابتكار در معرفي آثار هنري، دستيابي به الگوهاي بديع، صنايع خالق و 
عرصه هاي نوين و جديدي در اين فصل و اين همه مقدمه بايسته اي براي 
تشكيل تمدِن نوين. مگر مي شود بي انسان، بي حضور آدميان، تمدن 
ساخت و مگر مي شود تمدني شكل گيرد بي عنصر حياتي »شناخت.« 

موجب و موجد هر تمدني، جامعه اي اســت آراسته و مزين به بهترين 
ويژگي هاي آن فرهنگ، بنابراين براي آن گام بلند ضرورت است تا توجه 
به فرهنگ و هنر،  شناخت اين پديده ناب و اين آينه تمام نما، تشويق و 
ترغيب همگان به نگاهي خالقانه، فعال و هدفمند به اين عرصه باشكوه 
مدنظر قرار گيرد. طرح شبكه شهر هاي خالق فرهنگ با اين رويكرد كار 
خود را آغاز كرد و ديباچه كار، پژوهشي ارزشمند شد در سه مجلد كه 
آراي تاريخي، جهاني و كارشناسان زبده معاصر را در كنار يكديگر قرار 
داد و فرصت هاي فراموش شده را بازنماياند. طرحي كه دايره شمولش 
فرهنگ و هنر در تمام رشــته ها و فعاليت هاي هنري است از هنرهاي 
سنتي و صنايع دستي كه همكاران عزيزمان در وزارت ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري در كنارمان بودند تا وزارت كشور و سازمان 
شهرداري ها و انجمن ها و اصناف عرصه فر هنگ و هنر و تمامي خانواده 

بزرگ فرهنگ و ارشاد اسالمي.
فرايندي كه بر آمايش و آموزش و آزمايش و پژوهش مستمر استوار شد. 
9600نفر ساعت آموزش در سراسر ايران و تهيه و تمهيد صدها پرونده 
برآمده از شوق و ذوق برنامه ريزان دغدغه مند شهرهاي ايران و مشاركت 
ده ها استاد و كارشــناس كارآزموده حتي در روزهاي سخت كرونايي 
مانع اين حركت نشد. طرح شبكه  شهرهاي خالق فرهنگ و هنر كشور 
با پژواكي شــنيدني مي گويد »ايران تهران نيست«، هرگوشه اين مرز 

پرگهر، سرچشمه هنر است و فرزندان برومندش در آن ماهر و كاردان.
طرحي كه در اليه دروني آن، مايه مطالعات جدي، آمايشي در عرصه 
فرهنگ و هنر است و استمرار آن و توسعه آنچه در تعداد شهرها و چه در 

افزايش موضوعات مي تواند به:
   مديريت بهتر و هدفمند رويدادهاي هنري پراكنده منجر شود.

   توان شهرها را براي بهره گيري از ظرفيت هاي خاِص فرهنگ و هنر بيفزايد.
   حمايت هاي وزارت فرهنگ و تمامي دستگاه هاي فرهنگي را در قالب 

تفاهمنامه ها، هدفمند سازد.
   به توسعه اشتغال و اقتصاد و بهره بردن از ظرفيت هاي انساني كمك كند.

   در جذابيت هاي شهرها و جلب مخاطبان و گردشگران مؤثر باشد.
   استقرار اقتصاد مقاومتي در بطن و متن جامعه را تسريع كند كه اقتصاد 
فرهنگ، هم درون زاست هم برون گرا؛ هم ارزان است و هم ارزش افزوده 
فراوان دارد؛ هم بر مبناي داشته هاست و هم ُمبلغ كشور و نيز پايه اي 
براي معطوف ساختن جهان به منبع الهام بخشي كه ريشه اي كهن دارد 

و شاخساري جوان.
شبكه شهرهاي خالق فرهنگ و هنر پديده اي پوياست و با سنجش و 
ارزيابي هاي مكرر شهرهاي عضو در تحقق و اجراي برنامه هاي ارائه شده 
و همچنين پيوستن شهرهاي جديد و توسعه موضوعات در دوره هاي 

آينده، راهي روشن را پيش رو خواهد داشت.
در اين طرح دو عنوان »شــبكه« و قيد جمع پس از كلمه شهر يادآور 
ارزشي ممتاز در فرهنگ كشور اســت و آن رجحان رفاقت بر رقابت، 
و تقدم معاضدت بر سبقت است؛ ترتيبي كه شهرهاي كالن و خرد در 
كنار يكديگر قرار مي گيرند براي كار بر موضوعي مشترك؛ نهادها بي قيد 

عنوان و نام در كنار يكديگر قرار مي گيرند بي تمايز ارشاد و ميراث و...
و مردم با تمام تنوع و تكثر ساليق براي هدفي مشترك، خواهند كوشيد 
چرا كه باور داريم به تفاوت هر رنگ و زبان، رنگين كمان زيباي ايران در 

مسير رسيدن به تمدني نوين مستعد و مستطيع است. ان شااهلل.

اسكاري براي منتقدان 
فيلم هاي اسكار 2021براي مردم جذابيت ندارند

بزرگ ترين شب هاليوودي ســال گذشت  و جوايز 
اســكار به بهترين فيلم ها و بازيگران اهدا شــد. اما 
آيا در شرايطي كه شــيوع كرونا مانع بزرگي بر سر 
راه نمايش فيلم ها در ســالن هاي ســينما و توزيع 
فيلم هــا ايجاد كــرده، معيــاري براي ســنجش 
محبوبيت نامزدهــاي راه يافته به مراســم اهداي 
جوايز اســكار وجود دارد؟ آيا اين فيلم ها همان قدر 
كه توانســته اند نظر اعضاي آكادمي اسكار را جلب 
كنند، در ميان مخاطبان و عالقه مندان به ســينما 
 نيز از همان ميزان محبوبيت برخوردار هســتند؟ 
فيلم سياه و سفيد »مانك« ساخته نتفليكس با بازي 
گري اولدمن در نقش هرمان جي مانكوويچ تجليلي 
اســت از هاليوود دهه 1930و 1940و در 10رشته 
در اسكار 2021نامزد دريافت جايزه شده است. اين 
فيلم درباره داســتان نگارش فيلمنامه »همشهري 
كين« يكي از بهترين فيلم هاي تاريخ سينماســت. 
اين فيلمي است كه بيشــتر اعضاي آكادمي اسكار 
و بيشتر اهالي سينما آن را مي پســندند، اما به نظر 
نمي رســد در ميان مردم عالقه مند به ســينما اين 

فيلــم از چنان محبوبيتــي برخوردار باشــد. 
براســاس آمــار ارائــه شــده در ســايت 
»فليكس پاترول« )ســايتي كه محبوبيت 
فيلم هاي انتشــار يافتــه در پلتفرم هاي 
اينترنتي را مورد ســنجش قرار مي دهد(، 
نام فيلــم »مانــك» در رده هــاي باالي 

فهرســت 500فيلم محبوب ارائه شــده در 
شــبكه هاي اينترنتي به چشم نمي خورد. 

در ســايت »فليكس پاترول« به 
فيلم ها، بــر مبناي مدت 

زماني كه در فهرســت 
10فيلــم  برتر محبوب 
پلتفرم هــاي  در 
اينترنتي قرار داشتند، 
امتياز داده مي شــود. 
اين شــيوه ســنجش 

محبوب تريــن فيلم هــا 
البته شــايد مانند باكس 

افيس از دقت خيلي بااليي 
برخوردار نباشد و آمار دقيقي 

از نظــرات تماشــاگران ارائه 
ندهد، اما براي سنجش فيلم هايي 
كه از طريق پلتفرم هاي اينترنتي ارائه 
مي شوند، مناسب و مطلوب است. 
»مانك« هم اكنــون در »فليكس 
پاترول« 69امتياز دارد؛ درحالي كه 
فيلم »فرار از پرتوريا« به كارگرداني 
دنيــل ردكليف كــه هم اكنون در 
رده پانصدم فهرست محبوب ترين 
فيلم هــاي پلتفرم هــاي اينترنتي 

 جــاي گرفتــه، 1700امتيــاز دارد. 
يكي از امتيــازات فيلــم »مانك« از 

آمريكا بــه اين فيلــم داده شــده؛ اين 
به معناي آن اســت كه ايــن فيلم يك 
روز در ميــان 10فيلم برتر فهرســت 
فيلم هاي محبوب مخاطبان نتفليكس 
در ايــن كشــور قرار داشــته اســت.

توماس ويســكوچيل، بنيانگذار سايت 
فليكس پاتــرول در اين بــاره مي گويد: 
»مانك« اعتبار ارزشمندي در نتفليكس 
كســب كرده، اما مي توان گفت تقريبا در 
معرض ديد بيشــتر بينندگان نتفليكس 

قرار نداشــته و درواقع فيلمي نامرئي بوده 
اســت. او مي افزايد: برايم خيلي عجيب بود 
كه كســي ديدن فيلم »مانك« را در دوران 
اوايل نمايش اين فيلــم در نتفليكس به من 
توصيه نكرد. اغلب در زمان انتشار فيلم هاي 

جديد نتفليكس مردم 
از چپ و راســت 

براي ديدن آنها تحت فشــار قــرار مي گيرند. مهم 
نيســت كه فيلم مطابق ســليقه شــما نباشد، اما 
اين اتفــاق درباره فيلــم »مانك« نيفتاده اســت. 

مردمبيشــتر»نيــرويتنــدر«راميبينند
فيلم هاي »دادگاه شيكاگو 7«، »ما ريني بلك باتم« 
با بــازي چاادويك بازمن و ويــوال ديويس در نقش 
خوانندگان و آهنگسازان سبك بلوز در دهه 1920، 
»هيل بيلي الگي« و »تكه هاي يك زن« كه گلن كلوز 
و ونسا كربي براي اين دو فيلم آخر نامزد دريافت جايزه 
در رشته بازيگري شــده اند، نيز از ديگر ساخته هاي 
نتفليكس هستند كه در اسكار 2021حضور دارند. 
با اين حــال هيچ يــك از اين فيلم ها در فهرســت 
فيلم هاي محبوب ارائه شده از ســوي پلتفرم هاي 
اينترنتــي در جايــگاه بااليــي قــرار نگرفته اند.

ويســكوچيل مي گويــد: نتفليكــس توانســته با 
برخي از ســريال ها و برنامه هــاي تلويزيوني خود، 
تركيبي جادويي از تمجيد و تحســين منتقدان و 
محبوبيت مردمي را از آن خــود كند، اما نتفليكس 
در عرصه فيلمسازي كمتر موفق شده نظر مساعد 
منتقدان و تماشاگران را به طور توامان كسب كند. 
بر همين اساس، اغلب فيلم هاي نامزد دريافت جوايز 
در رشته هاي اصلي اســكار تنها براي عاشقان 
ســينما دلچســب جلوه خواهند كرد، اما 
براي اكثر مردم اين چنين نيســت و اغلب 
تماشاگران و عالقه مندان به سينما عالقه 
بيشتري از خود براي فيلم »نيروي تندر« 
از ديگر ساخته هاي نتفليكس نشان داده اند. 
برخالف فيلم »مانك« كه پيش بيني مي شود 
نتواند متناســب با تعداد نامزدي هاي خود 
جوايز اســكار را درو كنــد، فيلم 
»سرزمين كوچ نشينان« 
كه تصوير تأثير گذاري 
از زني كه پس از دست 
دادن كارش، همسرش 
و دور شــدن از شــهر 
زادگاهش در يك ون به 
تنهايي زندگي مي كند، 
ارائه مي دهد، از اميدهاي 
اصلي كســب جايــزه در 
رشــته هاي بهترين فيلم، 
بهترين كارگردان و بهترين 
بازيگر زن محسوب مي شود. 
براساس آمار ارائه شده از سوي سايت 
»نيلســن«، نام اين فيلــم در ميان 
10فيلم برتر جديد ترين فهرســت 
هفته اي فيلم هــاي نمايش داده در 
پلتفرم هاي اينترنتــي در آمريكا، 
جاي گرفته است. فيلم »سرزمين 
كوچ نشينان« در 2هفته اول انتشار 
خود در شــبكه اينترنتي »هولو«، 
263ميليون دقيقه ديده شــده كه 
معادل 2.2ميليون بار ديدن كامل اين 
فيلم است. اين آماري خوب براي فيلم 
»كوچ نشينان« اســت، اما آماري كافي 
براي فيلمي كه كانديداي دريافت جايزه 
اسكار بهترين فيلم ســال شده، نيست. 
فيلم كارتوني »روح« كه در رشته بهترين 
فيلم كارتوني در اســكار 2021كانديدا 
شــده معادل 30ميليون بار در 2هفته 
اول نمايش خود ديده شــده است. فيلم 
»من خيلي مراقبم« كه براي رزاموند پايك 
يك جايزه گلدن گلوب بــه ارمغان آورد، 
نيز 13.5ميليون بار در 2هفته اول انتشار 
خود ديده شده است. »من خيلي مراقبم« 
و رزاموند پايك در هيچ يك از رشــته هاي 
اسكار كانديدا نشده اند. با اين حال فيلم »من 
مراقبم« از نظر آمــار و ميزان محبوبيت در 
ميان مخاطبان، وضعيت بهتري نسبت به 
فيلم »كوچ نشينان« 

دارد.

می خواهم زنده بمانم
شبكه نمايش خانگي  اين روزها اميد اصلی حفظ مخاطبان است

تعطيليسينما،بازارنمايشخانگيراداغكرده
مهدي صبــاغ زاده، يكي 
از تهيه كنندگان ســينما 
اين روند توليــد را در اين 
روزهاي تعطيلي ســينما 
مؤثر عنــوان مي كند و به 
همشــهري مي گويــد: 

»متأسفانه سينماها تعطيل اســت و اهالي سينما هم 
عمدتا بيكار شده اند و بايد در اين وضعيت امرارمعاش 
را هــم درنظر بگيريــم. به نظر رفتن به ســمت توليد 
سريال هاي نمايش خانگي خوب است. در اين تعطيلي 
حجم توليدات بــا توجه به اســتقبال مخاطبان قابل 
پيشي بيني بوده، اما بايد ديد وقتي سينماها فعاليت خود 
را شروع مي كنند باز هم با اين حجم توليدات از سوي 

پلتفرم ها روبه رو مي شويم؟«

اولراهتوليدســريالبرايشبكهنمايشخانگي
هستيم

علــي ســرتيپی از ديگر 
تهيه كنندگان سينما نيز 
به همشهري مي گويد:»در 
مقايســه با ديگر كشورها 
مصرف اينترنــت ما براي 
تماشــاي فيلم بسيار كم 

اســت؛ براي مثال در آمريكا 32 درصــد اينترنتي كه 
استفاده مي شود براي نتفليكس است و در ايران تنها سه 
دهم درصد براي استفاده از پلتفرم هاست و اين نشان 
مي دهدكه اگر چه به لحاظ تصويري باالتر هستيم اما در 
استفاده از فضا براي تماشاي فيلم خيلي عقب هستيم و 

 مردم در فضاي مجازي به دنبال چيزهاي ديگر هستند.«
وي ادامه مي دهد:»با تخمين استفاده از اينترنت ما بايد 
بين 7 تا 10 ميليون كاربر فيلم و سريال داشته باشيم 
اما تنها يك و نيم ميليون كاربر داريم. بنابراين شرايط 
ساخت سريال ها براي نمايش خانگي آماده است و هيچ 
مشكلي در اين باره وجود ندارد.« وي برخالف صباغ زاده 
بازگشايي سينما را مشكلي براي توليد سريال نمايش 
خانگي نمي داند و توضيــح مي دهد كه هر دوی اين ها 
تعريف جــدا و مخاطب جداگانــه اي دارند. مخاطبان 

سينما و نمايش خانگي متفاوت هستند.

سريالهايپرمخاطبدرنمايشخانگي
»قلب يخي«، »ساخت ايران«، »احضار«، »شاهگوش«، 
»شــهرزاد«، »ممنوعــه« و »نهنگ آبــي« ازجمله 
سريال هايي بودند كه بعد از »قهوه تلخ« مهران مديري 
در اواخر دهه 89، ساخته و وارد شبكه نمايش خانگي 
شدند؛ سريال هايي كه طي ســال هاي 90تا 97توليد 
شدند و با ورود به چرخه نمايش برخي از آنها نيز بسيار 
پرسروصدا بود و فروش خيلي خوبي داشت. با پايان سال 
97، توليد سريال ها در اين بخش بيشتر شد؛ تا جايي كه 
طي سال گذشته و امسال خيلي از كارگردانان ساخت 
سريال هايشان را كليد زدند. در سال 98تنها سريال هاي 
مانكن، كرگدن، دل، هيوال، خوابزده، گيسو و همگناه 
ساخته شد. اين سريال ها نيز مخاطبان خوبي داشتند 
و با ورود به سال 99و شيوع ويروس كرونا بازار سريال ها 

در شبكه نمايش خانگي داغ تر شد.

ناموفقدر»خوب،بد،جلف؛راديواكتيو«
 پيمان قاسم خاني، سريال »خوب، بد،  جلف؛ راديواكتيو« 

را براي شبكه نمايش خانگي نوشت؛ سريالي كه ماجراي 
آن از فيلم سينمايي موفق خوب، بد، جلف آغاز  شد، اما 
برخالف انتظارها به نظر قاســم خاني نتوانست سريال 
اين فيلم سينمايي را بنويســد و آن را به يك مجموعه 
موفق 15قسمتي تبديل كند. اين مجموعه در نهايت 
در 13قسمت پخش شــد كه به نظر خيلي از منتقدان 
پايان خوبي و موفقي را در مقايسه با ديگر سريال هاي 
توليد شــده در اين بخش نداشــت. در سال گذشته 
»ملكه گدايان«، »مي خواهم زنده بمانم«، »قورباغه«، 
»آقازاده« و »دراكوال« هم ساخته شدند كه پخش برخي 

از آنها همچنان با ورود به سال 1400ادامه دارد.

بازارداغدر1400
»ياغي« به كارگرداني محمد كارت و تهيه كنندگي 
ســيدمازيار هاشــمي، به زودي پيش توليد خود 
را شــروع مي كند. تا كنون حضور پارســا پيروزفر 
و طناز طباطبايي در اين ســريال مشــخص شده 
است. نگارش فيلمنامه اين ســريال توسط پدرام 
پوراميري، حسين دوماري و محمد كارت طي يك 
سال گذشته انجام شــده ؛ اين تيم تجربه نگارش 
فيلمنامه فيلم سينمايي »شــناي پروانه« را نيز با 

يكديگر در كارنامه خود دارد. 
همچنين حســن فتحي، »جيران« را به شــبكه 
نمايش خانگي مي رساند و محمدحسين مهدويان 
با »زخم كاري« و همايون اسعديان هم قرار است 
طنز »ناجور« را در 2فصل توليد كند. البته نام تينا 
پاكروان نيز با »خاتون« و ابراهيــم ابراهيميان با 
»ميدان سرخ«، سروش محمدزاده با »سياووش« 

در فهرست سازندگان سريال ديده مي شود.

بيشاز10سالاســتكهشبكهنمايشخانگي
توانســتهدرميانمردمجايگاهخاصخودرا
بهدستآورد؛سريالهايساختهشدهدراينبخشاگرچهدرسالهايابتدايي
آنقدربرسرزبانهانبود،اماامروزهشبكهنمايشخانگيوفعاليتپلتفرمهاي
متعدددرسريالسازيبخشمهميازاوقاتمخاطبانراپركردهاست؛شبكهاي
كهتوانستهدررقابتباتلويزيونهمپيشتازباشدوبرگبرندهاشهمتوليد

سريالهادرفصلهايمتعدداست.دراينروزگاركرونازدهوتعطيليسينماو
كمفروغشدنتوليداتسينمايي،بيشتركارگردانانبهسمتتوليدسريالهاي
نمايشخانگيكشيدهميشوند.كارگردانانفعالدرحوزههايسينماييكه
اينروزهامشغولتوليددرشبكهنمايشخانگيبهسفارشپلتفرمهاهستند،
امااينمديومتاچهاندازهظرفيتتوليدسريالهاراداردوميتواندهمچنانبا

توليدانبوهوظرفيتيكهوجودداردبهحياتشادامهدهد؟

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار
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كيوسك

ديدن كودكان و خانواده هاي 
گرســنه اي كــه در كنــار گزارش

جلــوي  و  خيابان هــا 
در  رســتوران ها  و  ســوپرماركت ها 
جست وجوي غذا هستند، اين روزها به يك 
تصوير عادي در شــهرهاي برزيل تبديل 
شده است. تصويري كه بازتابي از شكست 
سياست ژائير بولسونارو، رئيس جمهور اين 
كشــور در مواجهه با كرونا و مقاومت او در 
برابر اعمال محدوديت ها بــه بهانه حفظ 

موقعيت اقتصادي كشورش است.
با گذشت بيش از يك ســال از همه گيري 
كرونا، ميليون ها برزيلي از بحران گرسنگي 
رنج مي برند. به نوشته نيويورك تايمز و بنابر 
اعالم دولت برزيــل و يافته هاي محققان 
اين كشور، حدود 19ميليون نفر در طول 
يك سال گذشته گرســنه مانده اند؛ يعني 
تقريبــا 2برابر آمار 10ميليــون نفري كه 
در سال2018 ثبت شــده بود. همچنين 
حدود 117ميليون نفر يا تقريبا 55درصد 
جمعيت برزيل در سال2020 بحران ناامني 
غذايي را تجربه كرده و دسترسي به غذاي 
كافي نداشته اند. اين ميزان در سال2018، 
85ميليون نفر بود. كارشناسان باال رفتن 
آمار بيــكاري، قطع كمك هــاي دولتي و 
افزايش قيمت مواد غذايي را از داليل اصلي 

اين بحران عنوان مي كنند.
از ابتداي شيوع كرونا، رئيس جمهور برزيل 
با دست كم گرفتن اين بيماري، توصيه هاي 
كارشناسان سالمت را به تمسخر گرفت. او 

معتقد بود كه عواقب قرنطينه، بسته شدن 
كســب وكارها و محدوديت  رفت و آمدها 
براي اقتصاد ضعيف اين كشــور زيان بارتر 
از خطر كروناســت. دولت فكر مي كرد كه 
كرونا بيماري جدي نيست و نظام سالمت 

مي تواند از عهده مهار آن برآيد.
در نتيجه اين رويكــرد، حاال برزيل نه تنها 
رتبه سوم را در آمار مرگ ومير ناشي از كرونا 
در جهان دارد، بلكه در رســيدن به هدف 
ثبات وضعيت اقتصادي نيــز ناكام مانده 
است. تاكنون بيش از 14ميليون نفر در اين 
كشــور 213ميليون نفري به كرونا مبتال 
شده اند و 386هزار نفر نيز جان خود را از 

دست داده اند.

ركود اقتصادي
بحران كرونا كه هر روز در حال گســترش 
است، خيلي از كسب وكارها را در برزيل به 
ورشكستگي رسانده، خيلي از شغل ها را از 
بين برده، ارزش رئال، واحد پول اين كشور 
را كاهش داده، تورم را به  صورت غيرقابل 
كنترلي باال برده و در كل اقتصاد آن را كه 
در طول بيش از 6ســال گذشته رشدي را 
تجربه نكرده با موانع بيشتري روبه رو كرده 
است. اقتصاد برزيل سال2014 وارد ركود 
شد و اين وضعيت تا سال2020 كه كرونا 

شيوع پيدا كرد، همچنان ادامه يافت.
سال گذشته كمك هاي نقدي فوري دولت 
به دنبال شيوع كرونا توانست نياز ميليون ها 
برزيلي به مواد غذايــي را تأمين كند، اما 

وقتي با باالرفتن بدهي دولت اين كمك ها 
در ســال  جاري ميالدي قطع شد، بحران 
كمبود غذا كم كم خود را نشــان داد. اين 
در حالي است كه برزيل يكي از بزرگ ترين 
كشــورهاي صادركننده مــواد غذايي در 

جهان است.
فعــاالن اجتماعــي برزيــل معتقدند كه 
دولت اين كشــور با مديريــت ناكارآمد 
كرونا به بحران فقــر و نابرابري دامن زده 
اســت. طبق اعالم مركز آمار و جغرافياي 
برزيل، 8ميليون نفر در اين كشور در طول 
همه گيري شغل خود را از دست دادند. نرخ 
بيكاري در اين كشــور به باالي 14درصد 
رسيده اســت. در ابتدا خانواده ها با همان 
كمك هاي دولتي توانســتند هزينه هاي 
خــود را مديريت كنند، امــا طي ماه هاي 
گذشــته با قطــع كمك ها بــراي تأمين 
نيازهاي اساسي خود دچار مشكل شده اند.

سرزنش مسئوالن محلي
ســال گذشــته وقتي برخي فرمانداران و 
شــهرداران در برزيــل دســتور تعطيلي 
كسب وكارهاي غيرضروري و محدوديت 
رفت وآمدها را دادند، بولسونارو اين اقدامات 
را »ســخت گيرانه« توصيف كرد و هشدار 
داد كه مشكل كمبود غذا را به دنبال خواهد 
داشت. اســتدالل بولســونارو هم اين بود 
كه خانواده ها بدون كار كردن نمي توانند 
زندگي خود را بگذرانند و اعمال قرنطينه 
از نوعي كــه در اروپا و ديگر كشــورهاي 

پيشــرفته براي مهار كرونا اجرا شــد، در 
برزيل جواب نمي دهد.

او همچنيــن بــا انــكار خطــر كرونــا 
باعــث برانگيختــن ترديدها نســبت به 
واكسيناسيون شد. كوتاهي در تهيه واكسن 
و تشويق مردم به شــركت در رويدادهاي 
سياســي از ديگر اقدامــات دولت برزيل 
اســت كه موجي از انتقادهــا را به  دنبال 

داشته است.
 وقتــي مــوج دوم كرونا در ســال  جاري 
ميالدي نظام سالمت را در برخي شهرها 
با بحران روبــه رو كــرد، مقام هاي محلي 
دوبــاره محدوديت هاي ســخت گيرانه را 
اعمال كردند و باز هم در معرض انتقادهاي 
رئيس جمهور برزيل قرار گرفتند. بولسونارو 
اين شرايط را به مثابه زندگي در يك كشور 
»ديكتاتوري« توصيف كرد. او گفت: »مردم 
بايد آزاد باشــند و حق كار كردن داشته 

باشند.«
حدود 3هفته پيش، وقتي در برخي روزها 
تعداد مبتاليان روزانــه در برزيل از 4هزار 
نفر هم فراتر رفــت، بولســونارو باالخره 
وخامت بحران انســاني در اين كشــور را 
پذيرفت. هرچند خودش هيچ مسئوليتي را 
به عهده نگرفت و همه مشكالت را به گردن 
مسئوالن محلي انداخت و »كساني را كه 

همه جا را تعطيل كردند« سرزنش كرد.

واكنش اقتصاددانان
اما اقتصاددانــان برزيلــي معتقدند اين 

مشكالت اقتصادي به  دنبال شيوع كرونا، 19ميليون برزيلي را در طول يك سال گذشته از دسترسي به غذا 
محروم كرده است

بحران گرسنگي در برزيل كرونازده

بوستون گلوب نوشــته كه بحران مهاجران روز 
به  روز در مرزهاي مكزيك در حال بدتر شــدن 
است و اين وضعيت ممكن است به پاشنه آشيل 
دولت جو بايدن تبديل شود. پس از خروج دونالد 
ترامپ از كاخ سفيد، تعداد بيشتري از مهاجران از 
كشورهاي منطقه آمريكاي مركزي پاي پياده به 
سمت مرزهاي آمريكا به راه افتادند اما با ممانعت 
نيروهاي مرزي از ورود آنهــا، اكنون در خاك 
مكزيك سرگردان شده اند. طي 30روز گذشته 
بيش از 172هزار نفر پشت مرزهاي آمريكا تجمع 

كرده اند.

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

روزنامه اطالعات روز ]افغانستان[

روزنامه بوستون گلوب ]آمريكا[

بي عدالتي در واكسيناسيون كرونا

ادامه درگيري ها در بيت المقدس

وعده تامين امنيت در افغانستان

بحران مهاجران، پشت مرز آمريكا

روزنامه واشنگتن پســت نوشــته كه فاصله 
زياد ميان آمريكا و اغلب كشــورهاي جهان در 
واكسيناسيون، باعث بروز نفرت عليه آمريكايي ها 
شده است. درحالي كه به طور مثال در هند فقط 
يك درصد از مردم واكسينه شده اند، در آمريكا 
25درصد مردم هر 2دوز واكسن كرونا را دريافت 
كرده و بيش از 40درصد هم دست كم يك دوز را 
تزريق كرده اند. واشنگتن پست نسبت به شكاف 
ميان كشورهاي فقير و غني هشــدار داده و از 
كشورهاي پيشرفته خواسته به فكر تامين واكسن 

براي همه كشورها باشند.

درگيري هاي شبانه ميان فلسطينيان و گروه هاي 
افراطي يهودي كه حمايت نيروهاي نظامي را هم 
دارند، در بيت المقدس شرقي ادامه دارد. در اين 
درگيري ها تاكنون بيش از 100نفر زخمي شده اند. 
اين درگيري ها پس از آن آغاز شد كه گروه هاي 
يهودي با حضور در خيابان ها، شعارهاي ضد اعراب 
ســر دادند. نيروهاي پليس نيز با فلسطينيان 
درگير شده اند. تاكنون بيش از 50نفر بازداشت 

شده اند.

روزنامه اطالعات روز چاپ كابل پاسخ حمداهلل 
محب، مشاور امنيت ملي رئيس جمهور افغانستان 
به نگراني ها در مورد خروج نيروهاي خارجي از 
افغانستان را منتشر كرده است. او گفته كه دولت 
بر وضعيت كنتــرل دارد. محب تأكيد كرده كه 
ارتش افغانستان هم اكنون ۶3فروند هواپيماي 
جنگي مختلف در اختيار دارد كه تمام نقاط اين 

كشور را تحت پوشش قرار مي دهد.

نگاه

راه ابريشم قطبی و تجارت خارجی چين

چين به سبب سياســت هاي اقتصادي، 
جمعيت زياد و دغدغه حفظ جايگاهش 
در جهان، به طور فزاينــده اي به تجارت 
خارجي وابسته است؛ به طوري كه واردات و صادرات با جديت تمام 
در جامعه چين و فعاليت هاي اقتصادي اين كشور گنجانده شده است. 
ارتباط ميان توليدكنندگان داخلي و بازارهاي مصرف ثابت در خارج 
از مرزهاي اين كشــور، بدان معني اســت كه خطوط حمل ونقل و 

زيرساخت هاي بندري از اهميت بااليي براي پكن برخوردارند.
رهبري چين رشــد پايدار اقتصادي را به  عنوان اولويت امنيت ملي 
درنظر گرفته اســت. اين كشور در ميان كشــورهاي جهان، از نظر 
حجم تجارت خارجي در مقام نخست قرار دارد. اين موقعيت به سبب 
جمعيت انبوه، توليد انبوه و مصرف انبوه ايجاد شــده است. فراموش 
نكنيم كه چين خود بزرگ ترين بازار مصرف جهان هم هست. چين 
به دنبال راه هاي تجاري جديدي اســت كه امنيت، سهولت، سرعت 
و منفعت را براي تجارت خارجي آن فراهم آورد و اين تفكر نقشــی 
اساســي در ابتكار جاه طلبانه و بلندپروازانه »كمربند و راه« داشته 

است.
جمهوري خلق چين بعــد از راه اندازي كريدورهــاي زميني ابتكار 
كمربند و راه، شــعب ديگري از اين پروژه را نيز ايجاد كرده اســت: 
»راه ابريشم دريايي قرن بيســت و يكم« و »راه ابريشم قطبي )قطب 
شمال(«. ابتكار عمل براي ايجاد مسيرهاي جايگزين به طور اتفاقي 
مطرح نشده است. هر يك از مسيرها تمركز مشخصي دارند: 3كريدور 
از 6كريدور اصلي زميني ابتكار كمربند و راه يعني »پل زميني جديد 
اوراسيا«، »كريدور اقتصادي چين - ميانمار« و »كريدور اقتصادي 
چين – پاكستان«، به طور كلي اروپاي مركزي، شرقي و اروپاي غربي، 
خليج بنگال و درياي عمان و اقيانوس هند را هدف قرار داده اند. »راه 
ابريشم دريايي« جنوب شرقي آســيا و آفريقا و »راه ابريشم قطبي« 
هم به طور بالقوه قسمت شمالي ابتكار كمربند و راه را پوشش مي دهد 

و چين را به اروپا متصل مي كند.
كريــدور اقتصــادي 
چيــن – ميانمــار به 
قدري براي پكن داراي 
اهميت است كه چين 
از ميانمار با هر شكلي از 
حكومت )از آنگ سان 
سو  چي تا كودتاچيان 
اخير( حمايت مي كند. 
ايــن كريدور اســتان 
يوننان در جنوب چين 
را به مانداالي در مركز 
ميانمار و شــهر جديد 
يانگــون در جنــوب 
منطقه اقتصادي ويژه 
»كيائوكفو« در خليج بنــگال متصل مي كند و چيــن از طريق آن 
مي تواند سوخت وارداتي خود را به داخل چين منتقل كند. هم اكنون، 
بيشتر ســوخت وارد شده توسط غول آســيايي از تنگه استراتژيك 
ماالكا عبــور مي كند كه اقيانــوس هند را به دريــاي چين جنوبي 
متصل مي كند. با توجه به مناقشات ميان چين و كشورهاي همسايه 
در درياي چيــن جنوبي و همچنين حضور آمريــكا در اين منطقه، 
كريدور اقتصادي چين – ميانمار مي تواند چين را از مسير پرچالش 
تنگه ماالكا براي تأمين سوخت بي نياز كند. از سوي ديگر، چين در 
چارچوب طرح كريدور اقتصادي چين –پاكستان، در زيرساخت هاي 
متعدد از خط لوله و فيبر نوري گرفته تا بزرگراه و راه آهن پاكســتان 
سرمايه گذاري كرده و اين كشور را تا حدود يك قرن به خود وابسته 
كرده اســت. چين در واقع با حضور در خليج بنگال، در جنوب هند 
در ســريالنكا و در بندر گوادر در پاكســتان، به اصطالح »گردنبند 
مرواريد« ژئوپليتيكي را به گردن رقيب خود يعني هند انداخته است، 

تا اين كشور را در محاصره دريايي داشته باشد.
تغييرات جهاني آب و هوا گزينه هاي جالبي براي توســعه مسيرهاي 
تجاري جديد در اختيــار برنامه ريزان چيني قرار داده اســت. بين 
افزايش توليد و آاليندگي هوا و توليد بدون توقف گازهاي گلخانه ای 
در چين، با گرم شــدن دماي كره زمين، ذوب شدن يخ هاي قطبي و 
پديد آمدن راه هاي كشتيراني در آب هاي يخ زده قطب شمال رابطه اي 
مســتقيم وجود دارد. اگرچه اين نگرش پيامدهاي بســيار جدي و 
مخرب براي سيســتم جهاني محيط زيســت دارد، اما فرصت هاي 
جديدي در تجارت دريايي براي چين فراهم مــي آورد. با تغييرات 
اقليمي در جهان و آغاز ذوب شدن يخ هاي قطبي، مسير دريايي قطب 
شمال در مرزهاي شمالي فدراسيون روســيه مورد توجه پكن قرار 
گرفته است؛ مسيري كه تا دهه گذشته امكان كشتيراني در سطحي 

گسترده و در همه فصول سال در آن وجود نداشت.
در ژانويه سال 2018، شوراي دولتي چين »سند سفيد سياست قطب 
شمال چين« را منتشــر كرد، كه بيان مي كند پكن طرف عالقه مند 
در امور اقيانوس منجمد شمالي اســت. چين در چارچوب »ابتكار 
عمل راه ابريشم قطبي« قصد دارد، به طور مشترك با ديگر كشورها، 
مسيرهاي تجارت دريايي در منطقه اقيانوس منجمد شمالي را ايجاد 
كند. بنابراين، تصميم گرفته شد كه راه ابريشم قطبي بخشي از برنامه 

گسترده تري از ابتكار كمربند و راه چين باشد.
شكل گيري ابتكار امنيتي و منطقه اي ايندو-پاسيفيك با مشاركت 
آمريكا، ژاپن، استراليا و هند، در راستاي صيانت غرب از راه هاي آبي 
بين المللي است. توجه چين به كريدور قطب شمال، اين فراغت خاطر 
را به اين كشــور براي دوري از صحنه شرق آســيا و اقيانوس آرام و 
تنش هاي احتمالي مي دهد. فارغ از اين، مسير قطب شمال به چين 
اين امكان را مي دهد كه محموله ها را سريع تر از طريق دريا به اروپا 
تحويل دهد. اين مسير، مسافت را 20تا 30درصد كاهش داده و در 
سوخت و منابع انساني صرفه جويي مي كند. با توجه به اينكه 90درصد 
كاالهاي چين از طريق دريا تحويل داده مي شوند، توسعه راه ابريشم 

قطب شمال وعده صرفه جويي جدي و رشد سود را به پكن مي دهد.
مســير پروژه كمربند و راه چين، از ميان كشــورهايي مي گذرد كه  
پتانسيل درگيري و بحران در آنها باالست )آسياي ميانه، خاورميانه و 
اروپاي شرقي(. همچنين مسير راه ابريشم دريايي نيز از طريق درياي 
چين جنوبي، آسياي جنوب شرقي و اقيانوس هند مي گذرد كه داراي 
مشكالت مشابه است. ارزش اصلي مســير دريايي قطب شمال اين 
است كه مناطقي كه كشــتي هاي چين از آن عبور مي كنند نسبتاً 
آرام و پايدار هستند. بنابراين، مسير شمال ممكن است به عنوان يك 

جايگزين باثبات تر عمل كند.

در شــرايطي كه اروپا غرق در بحران 
كرونــا و ضعــف مديريــت اســت، اروپا

نخســت وزير جديد ايتاليــا به عنوان 
رهبري توانمند و جدي در اين قاره ظاهر شده است. 
پديدار شدن موج سوم بيماري در بيشتر كشورهاي 
اروپايي از يك ســو و روند آهسته واكسيناسيون از 
سوي ديگر، اين قاره را در وضعيت بغرنجي قرار داده 

است.
ماريو دراگي حــدود 2 ماه قبل مانع ارســال يك 
محموله واكسن انگليسي-ســوئدي آسترازنكا به 
مقصد استراليا شد تا نشــان دهد كه براي دفاع از 
منافع اروپا مصمم است. او دليل اين اقدام را تعلل 
شركت سازنده در تحويل سهميه اين قاره و فوري 

نبودن نياز استراليا به واكسن كرونا عنوان كرد.
به نوشــته نيويورك تايمز، اين حركت نخست وزير 
ايتاليا، تلنگري به مديريت اتحاديه اروپا در بروكسل 
بود كه به نظرمي رســيد به خواب عميقي فرورفته 
باشــد. تا هفته ها بعد از آن با فشــار و مديريت او، 
اتحاديه اروپا حتي محدوديت هاي گســترده تري 
براي كنترل صادرات واكســن كرونا كه كشورهاي 
عضو نياز جدي به آن داشــتند، اعمال كرد. تجربه 
برخورد با استراليا، همانطور كه مقامات بروكسل و 
رم ادعا مي كنند، نقطــه عطفي هم براي اروپا و هم 
براي ايتاليا بود. سياســت دراگي در قبال صادرات 
واكسن، نه تنها موجب افزايش محبوبيت او در بين 
مردم كشورش كه تشنه واكسن بودند شد، بلكه به 

ارائه وجهه اي مقتدر از اروپا نيز كمك بزرگي كرد.
اين موضوع همچنين نشــان داد دراگي كه زمان 
رياســتش بر بانك مركزي اروپا نقــش مهمي در 
حفظ يورو، واحد پول اروپا ايفا كرد، حاال آماده است 
تا از ايتاليا، كشــوري كه سال هاست اقتصادش از 
شركاي اروپايي عقب مانده، براي هدايت امور اروپا 

پيشقدم شود.
او كمتــر از 3 مــاه پيــش در شــرايطي پســت 
نخست وزيري ايتاليا را به عهده گرفت كه اين كشور 
درگير بحران هاي عميق اقتصادي و سياســي بود. 
دراگــي در همين مدت كوتاه به ســرعت از روابط 
گسترده، توانايي اش در هدايت شركت هاي اروپايي 

و شهرتش اســتفاده كرد تا ايتاليا را بعد از دهه ها 
دوباره به يك بازيگر مهم در اين قاره تبديل كند.

درحالي كه آنــگال مركل، صــدر اعظــم آلمان تا 
چند ماه ديگر از قدرت كنار مي رود، امانوئل مكرون، 
رئيس جمهور فرانسه سال آينده با انتخابات سختي 
براي حفظ پستش روبه روست و اورسال فون درالين، 
رئيس كميسيون اروپا تقال مي كند كه كفايت خود 
را ثابت كند، دراگي آماده است تا خأل نبود يك رهبر 
مقتدر را در اروپا پر كند و صداي همه كشــورهاي 

اروپايي باشد.
 وينچنزو آمندوال، وزير امور اروپاي ايتاليا مي گويد:

» وقتي دراگي صحبت مي كنــد همه مي دانند كه 
او فقط منافع ايتاليــا را درنظر ندارد، بلكه مصلحت 
كل اتحاديه اروپا را مي بيند. اين اتحاديه به رهبري 
باثبات كــه اعتمادهاي سلب شــده را دوباره جلب 

كند، نياز دارد«.

لحن صريح
به لطف حضور دراگي، ايتاليا بيش از حد انتظار در 
اتحاديه اروپا ظاهر شده اســت. او كه همواره لحن 
صريحي دارد در مــورد صادرات واكســن موضع 
محكمي گرفته و رهبران اروپــا را مورد انتقاد قرار 
داده است. از ديد نخســت وزير ايتاليا، تالش هايي 
كه در مذاكرات اوليه براي قرارداد با شــركت هاي 
واكسن ســازي انجام شــد ضعيف بوده و با وجود 
مقــررات ســخت گيرانه جديد بــراي ممنوعيت 
صادرات واكســن، اين قاره هنوز از برنامه ها عقب 

است.
او از رويارويي با رئيس جمهور تركيه نيز ابايي نداشته 
و درباره رجب طيب اردوغان گفته اســت: »هنگام 
بيان عقايد گوناگون بايد با اين ديكتاتورها- اجازه 
بدهيد آنها را همان چيزي كه هستند صدا بزنيم- 
رك و بي پرده باشيم«. دراگي همچنين براي جبران 
انتقاداتش به كميســيون اروپا و رئيس آن، خيلي 
زيركانه از »رفتار تحقيرآميــز« اردوغان با فون در 
الين احساس تأســف كرد. رئيس كميسيون اروپا 
كه حدود 2هفته پيش به همراه شارل ميشل، رئيس 
شــوراي اروپا به آنكارا رفته بودند، با برخورد سرد 

اردوغان روبه رو شده بود.

اولويت كرونا
يك اتحاديه اروپاي قدرتمنــد از بعد مالي، آرزوي 
ديرين دراگي 73ساله اســت. اما قبل از هركاري 
ازجمله حل مشكالت اقتصادي عميق ايتاليا، او به 
خوبي آگاه است كه اولويت نخستش بايد پاسخ به 

بحران كرونا باشد.
مقام هاي ايتاليايي معتقدند كه عدم حضور دراگي 
در مذاكرات عقد قرارداد با شــركت هاي ســازنده 
واكســن كه قبل از به قدرت رسيدن او انجام شده، 
حاال بــه نخســت وزير ايتاليــا آزادي عمل زيادي 
داده اســت. دراگي وقتي به اين نتيجه رســيد كه 
شركت آســترازنكا درباره ذخاير واكسن، اطالعات 
گمراه كننــده اي به اتحاديــه اروپــا داده و ميزان 
يكســاني از آن را چندبار به بروكسل فروخته، فورا 

صادرات واكسن را ممنوع كرد.
در جلسه شــوراي اروپا، وقتي فون در الين سعي 
كرد چشــم انداز مثبتي از عرضه واكســن در اروپا 
ارائه كند، نخســت وزير ايتاليــا صراحتا به او گفت 
كه نســبت به پيش بيني هايش خوش بين نيست 
و به آمار و ارقامي كه آســترازنكا وعــده آن را داده 
اعتماد نمي كند. مركل و مكرون نيز سخنان دراگي 
را تأييد كردند. رئيس پيشــين بانك مركزي اروپا 
از بروكســل كه به نمايندگي از اعضــاي اتحاديه، 

مذاكرات قرارداد واكسن را انجام داده، درخواست 
كرد »به شركت هايي كه همكاري نمي كنند فشار 
بياورد و موضع محكم تر و سريع تري داشته باشد«.

اين در حالي بود كه فون در الين، وزير دفاع سابق 
آلمان - كه در كشورش نيز به خاطر عملكرد ضعيف 
در واكسيناســيون مورد انتقاد قرار گرفته بود - و 
همكارانش در كميسيون اروپا معتقد بودند كه پاسخ 
تند و ممنوعيت صادرات واكسن مي تواند در آينده 

به اتحاديه اروپا آسيب بزند.

بهبود روابط
گفته مي شــود دراگي با وجود مواضع محكمش، 
سعي دارد روابط شــخصي خوبي با رهبران اروپا و 
مديران شركت هاي دارويي داشته باشد. به همين 
دليل از آنجا كه شناخت زيادي از فون درالين ندارد، 
سعي دارد به او نزديك شود تا رئيس كميسيون اروپا 
احساس انزوا نكند. نخستين قدم را چند هفته پيش 
برداشت و با وجود باال گرفتن بحران كمبود واكسن 
در اروپا اجــازه داد250هزار دوز از واكســن هاي 
توقيف شده به استراليا ارسال شود. حركتي كه مورد 
استقبال بروكســل قرار گرفت و باعث شد فشارها 
از دوش فون درالين برداشــته شود و در عين حال 
وجهه اش به عنوان رئيس كميســيون اروپا حفظ 
شود. مدتي پيش وقتي خبر احتكار 29ميليون دوز 
واكسن آسترازنكا در رم منتشر شد، فون درالين از 
دراگي درخواســت كمك كرد. نخست وزير ايتاليا 
گفت كه به سرعت موضوع را بررسي مي كند و فورا 
پليس را به محل اعزام كرد. در خبرها آمده بود كه 
شركت آسترازنكا 29 ميليون دوز واكسن در ايتاليا 
احتكار كرده بود تا آنها را به انگليس ارســال كند. 
اين موضوع باعث شد تا كشورهاي بيشتري ازجمله 
فرانسه موافقت خود را با سختگيري هاي بيشتر اروپا 
در قبال صادرات واكسن اعالم كنند. هلند و آلمان از 

مخالفان اين رويكرد هستند.
وقتي رهبران اروپا دوباره 25مــارس )5فروردين 
1400( با يكديگر ديدار كردنــد، اين بار وضعيت 
فرق مي كرد، فون درالين با اعتماد به نفس بيشتري 
درباره برنامه هــاي واكسيناســيون و محدوديت 
صادرات صحبت مي كرد. دراگي نيز در اين جلسه 
ديگر انتقادي نداشــت و از روند كارها راضي بود. 
او بعد از اين جلســه در گفت وگو با رسانه ها سعي 
كرد اين موفقيت را به نام ايتاليــا - و تا حد زيادي 
خودش- ثبــت كند و گفــت: »اولين قــدم را ما 

برداشتيم«.

بازگشت ايتاليا به صحنه رهبري اروپا
ماريو دراگي در مدت كوتاهي كه به عنوان نخست وزير ايتاليا مشغول به كار شده 
توانايي خود را در مديريت كرونا و در دست گرفتن رهبري اروپا نشان داده است

 بهرام اميراحمديان
استاد دانشگاه و تحليل گر مسائل اوراسيا

تصور كــه اعمــال محدوديت هــا براي 
كنترل ويــروس، به مشــكالت اقتصادي 
دامن مي زند، يك اشــتباه محض اســت. 
بيش از 1500اقتصاددان و فعال اقتصادي 
حدود يك ماه پيش در نامه اي سرگشاده به 
مسئوالن اين كشور، از دولت خواستند تا 
محدوديت هاي شديدتري ازجمله قرنطينه 
سراسري اعمال كند. در بخشي از اين نامه 
آمده اســت: »منطقي نيســت كه انتظار 
داشته باشــيم فعاليت هاي اقتصادي در 
شــرايطي كه همه گيري كنترل نشــده، 

احيا شود.«
برخي مطالعات اقتصادي نشــان مي دهد 
كه اعمال محدوديت ها در كوتاه مدت تأثير 
منفي در نظام مالي يك كشــور دارد، اما 
در بلندمدت استراتژي كارآمدتري است. 
لورا كاروالو، اســتاد دانشگاه ســائو پائولو 
معتقد اســت: »اگر رئيس جمهور برزيل 
محدوديت هاي قرنطينــه را اعمال كرده 
بود، مــا زودتر از بحــران اقتصادي خارج 

مي شديم.«

عواقب سياسي
بحران كرونا، جايگاه سياســي بولسونارو 
را نيــز متزلزل كرده اســت. دولت برزيل 
در عمل به وعده هاي خود نــاكام مانده و 
بي تدبيري مســئوالن، منجــر به بدبيني 
به حكومت شده است. ســناي اين كشور 
به تازگي تحقيق و تفحص از دولت در زمينه 
مديريت همه گيري را آغاز كرده اســت. 
نمايندگان قرار است مدارك دال بر كوتاهي  
مسئوالن ازجمله تأييد داروهاي غيرمؤثر 
و كمبود ملزومات پزشــكي اساسي مانند 
اكســيژن كه منجر به تعداد زيادي مرگ  

قابل پيشگيري شد را علني كنند.
حاال اين ســازمان هاي بشردوســتانه و 
خيريه ها هستند كه جور دولت را مي كشند 
و تنها اميد مردم هســتند. ايــن نهادها 
اوايل ماه جاري ميالدي يك كمپين به نام 
»مردم گرسنه اند« با هدف جمع كردن پول 
از افراد و سازمان ها براي توزيع بسته هاي 
غذايي بين نيازمندان در سرتاســر برزيل 

راه اندازي كردند.
از زمــان آغــاز همه گيري، قيمــت مواد 
اساســي به ميزان چشــمگيري افزايش 
پيدا كرده اســت. قيمت روغــن 3برابر و 
قيمت برنج 2برابر شده است. گوشت هم 
ديگر تبديل به يك غذاي لوكس و از سبد 
غذايي خيلي از خانوارها حذف شده است. 
مشكل ديگر اين قشر كه اكثرا به اينترنت و 
كامپيوتر و تبلت دسترسي ندارند، محروم 
مانــدن فرزندان شــان از تحصيل آنالين 
است. همه اين مشــكالت به نابرابري ها و 
فاصله طبقاتي در برزيل دامن زده است. 
مردم اين روزها فقط به فكر تأمين نيازهاي 
اساسي خود هســتند و بيشتر از هميشه 
به كمك هــاي ســازمان هاي مردم نهاد، 
خيريه ها، خانواده و دوستان خود وابسته 

شده اند.

مسير قطب شمال
مسير كانال سوئز
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بحث تست لوازم آرايشي  روي حيوانات به موضوع فاطمه عباسي
داغ اين روزها تبديل شــده است. بسياري از مردم در 
مــورد آزمايش محصــوالت روي حيوانــات چيزي 
نمي دانند و تصورشان اين اســت كه اين آزمايش ها 
نهايتا بيشتر از يك رنگ آميزي روي ناخن شامپانزه يا 
حمام شدن چند موش با شــامپوي تازه توليد شده 
نيست اما حقيقت اين است كه آزمايش روي حيوانات 
موضوعي بسيار دلهره آور و دردناك است. بسياري از 
محصوالت آرايشــي قبل از توليد نهايي، روي چشم، 
بيني، دهان و دســتگاه گوارشــي حيوانات آزمايش 
مي شوند تا پزشك ها واكنش هاي آلرژي زا  را متوجه 

شوند. حيواناتي مانند موش، خوكچه هندي و به ويژه 
خرگوش به زور مواد شيميايي زيادي را مي بلعند يا بو 
مي كنند و يا اين مواد روي صورت و چشم آنها تزريق 
مي شــود كه نهايتا اين حيوانات درد زيادي را تحمل 
مي كنند و كور شده يا در اثر خفگي تلف مي شوند. اين 
در حالي است كه براي زيباتر شــدن ما، الزم نيست 
هــزاران حيــوان آســيب ديده و كشــته شــوند. 
توليدكنندگان لوازم آرايشــي مي توانند از روش هاي 
ديگري براي تســت محصوالتشان اســتفاده كنند؛ 
روش هايي كه حيوانــات در آنها دخيل نيســتند و 
برندهاي مختلفي در دنيا اين روش ها را امتحان كرده 

و به نتايج موفقيت آميزي رسيده اند.

اگر جزو توليدكنندگان لوازم آرايشي يا محققان علم 
شيمي و زيست شناسي نباشيد شايد تصور كنيد در 
اين مورد كاري از دست تان ساخته نيست و نمي توانيد 
برندها را به متوقف كردن تست محصوالت خود روي 
حيوانات وادار كنيد، اما در اين ماجرا هر كسي سهمي 
دارد و شــما هم به عنوان مصرف كننــده مي توانيد 
محصوالت مورد استفاده خود را از برندهايي تهيه كنيد 
كه عبارت بدون بی رحمی )Cruelty Free( روي آنها 
درج شده اســت. اين عبارت مورد تأييد سازمان هاي 
بهداشتي و به معناي آن است كه هرچند محصول مورد 
نظر شما كامال سالم و بي ضرر است اما روي حيوانات 

تست نشده است.

نكش و خوشگلم كن

داستان از اين قرار بود كه مجری الجزيره عربي يك 
نامســلماِن روزه خوار را دشداشــه تن كــرده و به سیداحمد بطحایی

مســلمان روزه داري قالب كرده و در ادامه مثال در ازاي يك آيفون پرومكس 12، 
جرعه اي آب خواسته بنوشد كه برادر مسلمان با آن مسلمان نما دست به يقه شده 
و گفته من نمي گــذارم تو بخوري. تو نمي فهمي، من كــه مي فهمم. مجری آنها 
داســتان را همين جــا تمام كــرده وليكن تازه مقدمــه و مطلع بحث، راســِت 
همين جاست. هر ماهي بساط جمعي و جماعتش به راه باشد ماه رمضان اتفاقا به 
غايت به فرديت آدم ها كار دارد. به َمن شــان كه بايد ويرايش شــود. از امساك 
يوميه اش بگير تا سلك و سلوك شبانه اش. همه ماه ها بند و بارشان در روز به كار آيد 
فعل و فعاليت رمضان در شب است. روزش هم اتفاقا كاري نكردن است. رمضان 
مي خواهد به آدم ها مبدا و منشأ شان را نشان دهد. تيز و بُراق و شفاف تر. اينكه از 
من و كالبد اين آدم فاني كنده شده و به او برسيم. پس الاقل در اين روزها و شب ها 
بايد بيشتر به خودمان برگرديم تا دست كنيم در جيب كسي. اين حرف به هيچ 
وجه انكار وظايف اجتماعي و حس مسئوليت در مقابل اصالح جامعه نيست. ولي 
بايد بفهميم آن چيزي كه حاكم اســت حق آزادي آدم هاست و هيچ بني بشري 
نمي تواند اين حق را محدود يا ضايع كند. ناگفته پيداست مرز اين آزادي زماني 
است كه با حقوق ديگران و قانون اساسي كشوري تصادف نكند كه در آنجا سر و 

شكل مشخص تري پيدا مي كند.
 ما در طول زندگي اسير تهاجم انسان هايي هستيم كه تصور مي كنند بهتر از ما 
مي فهمند. اين خودحكيم پنداري شايع باعث يك ديكتاتوري دروني در جامعه 
شده. از صدر تا ذيل را نگاه كني بســيار از اين موارد مي بيني. كساني كه با افسار 
خيرخواهي و دلسوزي يقه ما را مي گيرند و دست تا انتهاي كوله مسائل شخصي 
ما فرو مي كنند. بديهي است پند و اندرز و مشورت باعث پويايي هر ذهن و انديشه 
و حذف هرز و كج راهه هاســت ولي تا جايي كه اختيار و حق انتخاب آدمي را از او 
نگرفته باشد. در پايان با تشكر از مجری عربي و بايد گفت ما آدم ها بايد ياد بگيريم 

لزوما همه، نبايد مثل ما باشند و ما لزوما قلب عالم امكان نيستيم.

مزاحمت 2- يكي مثل ما

مدیرعامل اتحادیه 
تاكسیرانی شهری كشور 
گفته: میانگین افزایش 

كرایه تاكسی در شهرهای 
كشور در سال جاری بین 

۲۵ تا ۳۵ درصد است كه در 
شهرهای مختلف این میزان 
بستگی به مصوبات مربوط 
به شوراهای اسالمی شهر 
دارد. افزایش قیمت كرایه 

تاكسی از سوی شهرداری ها 
كه به عنوان مصوب شوراهای 
اسالمی شهرها اعالم می شود 
به صورت برچسب در داخل 
تاكسی ها نصب می شود و 

الزم االجراست.
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رودخانه قيمتی
مردمان روســتايي در چين با فروش 
ســنگ هاي بســتر رودخانه ساالنه 
درآمدي معــادل 3ميليون دالر دارند. 
سنگ هاي كف رودخانه يانگ تسه در 
اين بخش از زمين)روســتاي هجيبا 
استان سيچوان( به دليل تراش طبيعي 
آب طي ميليون ها سال به اشكال زيبايي 
درآمده اند؛ همين تراش طبيعي باعث 
جذب مجموعه دار ان شده است. تا جايي 
كه در مجموع ســاالنه 3ميليون دالر 
براي به دست آوردن اين سنگ ها هزينه 

مي كنند.

زوج بيابان زدا
 زوج بازنشســته اهل مغولســتان با 
صرف 2دهــه از عمر خود و كاشــت 
صدها هكتــار از گياهــان مقاوم در 
برابــر خشكســالي بــا بيابان زايي 
مبــارزه كرده اند. اين زوج 70ســاله 
در پــي ايجاد تغييــر در روند خرابي 
اكوسيســتم محل زندگي شــان كار 
خود را با كاشــت 50 درخت در سال 
آغاز كردند و اكنون بيش از ده ها هزار 
درخت در ســومين صحراي بزرگ 

چين كاشته اند.

حبس هنري
»تيم ســي اينزانا « هنرمند 34 ساله 
اهل لس آنجلس بيش از 100روز است 
كه پرفورمنس )نمايــش اجرا محور( 
هنري خود را با حبس در يك ســوله 
و نمايش گذران وقتــش را به صورت 
آنالين در اينترنت آغاز كرده اســت. 
او پيشنهاد داده اســت چنانچه براي 
5ســال آينده حاميان مالــي او مبلغ 
5 ميليون دالر برايــش فراهم كننداو 
طي اين 5ســال در اين حبس هنري 

خواهد ماند.

خانه و ایام قرنطینه
بيماري فراگير كرونا )كوويد- 19( مناسبات 
آدم ها را با خانه هايشــان تغيير داد. كســاني 
كه صبح ها، صبحانه خورده نخورده و سريع خانه را ترك مي كردند و بعد از 
تاريكي به خانه برمي گشتند در سراسر جهان مجبور شدند روزها و هفته ها 
توي خانه  بمانند و اينگونه بود كه ناكارآمدي فضاي خانه ها، بيشتر از هميشه 

خودش را نشان داد.
اگر قبل از آن، براي بســياري از افراد، خانه فقط فضايي براي اســتراحت و 
تجديد قوا بود در اين ايام خانه  شد يك جزء هميشه حاضر در زندگي. خيلي ها 
انگار تازه بعد از سال هاي سال چشم هايشــان را باز كردند و به خانه هايشان 
نگاه كردند. خانه هايي كه در روشــني روز، حاال بيشتر از هميشه شلوغ و پر 

سر و صدا بودند.
در خانه ماندن همه افراد خانواده بــا هم و دوركاري ضرورتي جديد به وجود 
آورد. بايد مي شد فضايي را تا حدودي از ساير فضاهاي خانه جدا كرد و به كار 
اختصاص داد. درهمه جاي دنيا، كودكان وســط جلسه هاي اداري دويدند. 
حيوان هاي خانگي كه ســردرنمي آوردند كه چرا همه ناگهان خانه نشــين 
شده اند، صدا و تصويرشــان را به همه خبرگزاري ها مخابره كردند. كودكان 
مجبور به شركت در كالس هاي آنالين شدند و رابطه مستقيم و بي واسطه 

معلم و شاگرد از بين رفت و يك تصوير يا فقط صوت جايگزينش شد.
در خانه ها، ساعت هايي بود كه بزرگترها جلسه داشــتند، كودكان بايد در 
كالس هايشان شركت مي كردند و احتياج به نظارت داشتند، يكي هم بايد 
خانه اي را كه با حضور اين همه آدم زود به زود به هم مي ريخت مرتب مي كرد 

و غذاي اهالي خانواده را مي داد.
در گذشته، خانه ها حياط داشتند و حياط پر بود از گياه و سبزه و حوض و آبي 
آسمان. آپارتمان هاي كوچك امروزه، نه حوض دارند و نه آسمان. نزديك ترين 
درخت شايد آن طرف خيابان باشــد. اگر پســماندهاي كارگاه مجاورش 
ريشه هايش را نســوزانده باشــد. پرنده ها هم اگر درختي نباشد پيدايشان 
نمي شود. ساكنان شهرهاي بزرگ خيلي زود متوجه شدند كه وجود فضاهاي 

نيمه باز و باز در ساختار آپارتمان هاي نقلي شهري چقدر ضروري است.
خانه، دســت تنها بايد نيازهايي را برطرف كند كــه برايش برنامه ريزي 
نشده اســت. ضرورت وجود فضاي نيمه بازي كه بشود كمي از هياهوي 
خانه فاصله گرفت، حداقل چيزي اســت كه در اين روزگار كرونا بايد در 
خانه هاي شهري درنظر گرفته شود. جايي براي نفس كشيدن، پرورش 
دادن گياه هايي اندك، بهره مندي از آفتاب و اگر فرصتي هم شــد كمي 

تماشاي خيابان.
جايي مي خواندم كه در ايام كرونا مردم بيشــتر از هر زمان ديگري گل و گياه 
خريده اند. خريدن گل و گياه گوشه اي از تالشي كوچك براي باز يافتن رابطه 

با طبيعت اســت؛ رابطه گمشده با 
طبيعت. هــر چند كه شــايد در 
شــهرهاي بزرگ براي آشــتي با 
طبيعت كمي دير شده باشد اما هنوز 
مي توان نسل بعدي خانه ها را كمي 
معطوف تر و با توجه به درس هاي 

كرونا، طراحي كرد و ساخت.

مان
من دلم براي افطار با رفقايم تنگ شده

سیدمحمدحسین هاشمي
امسال هم انگار قرار نيست از ارديبهشت 
چيــزي نصيبمــان شــود. نــه عطــر 
بهارنارنج هايش؛ نه خنكاي درختاني كه 
جوانه هايشان را گل كرده اند؛ نه نشستن 
كنج يك كافه و تماشــاي شهري كه يك 
زماني خيلي دوستش داشتيم. امسال هم 
ارديبهشت ما كرونايي شده و اين دومين 
بار اســت كه چيزي از بهــار نمي فهميم. 
حاال حتــي دغدغه هاي مان هم بيشــتر 
شــده؛ اين را اخبار مي گويد؛ شنيدم كه 
مي گفت مسافري شــوم از هند آمده كه 
حسابش از باقي جداســت. مسافري كه 
همانجا توي كشور خودشــان نقش اول 
ترس را در باليوود بــر عهده گرفت و حاال 
دارد يك به يك به اين كشــور و آن كشور 
مهاجــرت مي كند تا روزهاي ســخت را 
برايمان سخت تر كند. چقدر حال همه  چيز 

عوض شــده. چقدر همه  چيز شبيه قبل 
نيســت. حاال دلمان فقط خوش است به 
همين ســحرها و افطارهاي  ماه رمضان. 
به صــداي دعاهاي مادر. بــه عطر خوب 
ســبزي خوردن هايي كه توي سفره مان 
هست؛ هنوز هســت. دارم فكر مي كنم به 
 ماه رمضان هاي قبلي. به چند سال پيش. 
همان ها كه قدرش را آنطور كه بايد و شايد 
ندانستيم. دارم فكر مي كنم به جمع هاي 
خودماني و غيرخودماني كه باعث مي شد 
هر شب يك جا با يك عده باشيم و روزه مان 
را باز كنيم و دعا كنيم كه خدا هوايمان را 
بيشتر داشته باشد و حاال دو سال است كه 
از آن محروم شده ايم. دورهمي هايمان شده 
ديدن بهترين هايمان پشت قاب گوشي؛ 
با يكــي از همين نرم افزارهــاي مجازي. 
راستش اينها همه وقتي دارند توي سرم 
رژه مي روند كه ســوار دوچرخه شده ام و 
ناخودآگاه رســيدم به رســتوراني كه هر 

سال، با جمع رفقا، الاقل سه،  چهار شب ماه 
رمضان را آنجا مي گذرانديم. ايستاده ام در 
مقابل كركره پايينش و زل زدم به چيزي كه 
هيچ چيز نيست. دارم فكر مي كنم كه  ماه 
رمضان امسال هم به همين راحتي به نيمه 
نزديك شده و چشم روي هم بگذاريم، اين 
روزهاي باقي مانده اش هم تمام مي شود؛ 
مي گذرد. درست شبيه عمرمان كه دارد 
از پي هم مي گذرد و تنها بايد اميد داشته 
باشيم كه يكي از خبرهاي خوبي كه براي 
واكسيناسيون مي آيد تكليف مان را روشن 
كند تا شايد سال آينده،  ماه رمضان، باشيم 
و بتوانيم در كنــار رفقايمان، خانواده مان 
و آنهايي كه دوستشــان داريــم، روزها را 
بگذرانيم. من دلم سخت تنگ شده است 
براي روزهاي خوبمان همشــهري! تو كه 
اميدواري، تو كــه روزه هاي اين روزهايت 
با تمام وجود اســت، تو كه خوبي، براي ما 

هم دعا كن.

روشنفکری در خيابان

34 ســال پيــش درســت در 
چنيــن روزي يعني بيســت و 
ششــم آوريل رآكتور هسته اي 
آربي ام كــي شــماره 4نيروگاه 
چرنوبيل شــوروي سابق دچار 

حادثه و آتش سوزي شد. 
در نتيجــه ايــن حادثــه كه 
بدتريــن فاجعــه غيرنظامي 
تاريخ جهان به شــمار مي آيد 
مواد و تشعشــعات راديواكتيو 
تا كيلومترها زمين و آســمان 
را آلــوده كرد. در اثــر آلودگي 
راديواكتيوي، 2 نفــر بالفاصله 
مردند و 134نفر ديگر هم بر اثر 
مسموميت هاي پرتويي بستري 
شدند. اما ميزان مرگ ومير هاي 
ناشي از آالينده هاي چرنوبيل 
طي ســال هاي آينــده را بين 
4هزار تــا 16هزار نفــر برآورد 

كردند.
 بيشــتر آنها بــا ابتال بــه انواع 
ســرطان ها جان باختند. اين 
حادثه براي برخــي همچنان 
ترسناك و هيجان انگيز است؛ 
تا جايي كه برخي گردشــگر ها 
حاضرند بــراي بازديــد از اين 
منطقــه متروكه كه در شــهر 
پرپيات واقع در شمال اوكراين 
قرار دارد تور مسافرتي قاچاقي 
نام نويسي كنند. تور مسافرتي 
چرنوبيل مسافران را با هواپيما 
به آســمان چرنوبيل مي برد اما 
تور ياد شــده در زمان قرنطينه 
ممنوع اســت و با وجــود اين 
تور هاي قاچاقــي و غيرقانوني 
همچنــان بــه ايــن كار ادامه 

مي دهند.
جالب اينكه اگرچه اين منطقه 
آلوده ممكن اســت تا 24هزار 
ســال ديگر هم قابل ســكونت 
نباشــد اما متروكه بــودن آن 
باعث شــده برخــي حيوانات 
مانند گرگ ها، گوزن ها در آن به 
راحتي زندگي كنند و حتي يك 
گونه در خطر انقراض اسب هاي 
آســيايي هم در اين منطقه از 
خطر نابود شــدن نجــات پيدا 
كنند. فقط و فقط به خاطر خالي 

شدن اين منطقه از حضور بشر.

 سالگرد چرنوبيل 

در بسياری از کشورهای دنيا، تجمعات اعتراض آميز در مخالفت با تست کيفيت لوازم آرايش بر روی حيوانات برگزار شد. اول آخر

جهان روز

شیدا اعتماد

عصاي گمشده کيارستمي 
قرار است از پس فردا اكران آنالين »هنروتجربه« با 

3مستند بلند تازه از سر گرفته شود.
بنابراين تصميم، در ادامه اكران فيلم هاي هنروتجربه 
در صفحه ويژه در پلتفرم هاشور، فيلم هاي مستند 
»خنده در تاريكي« ســاخته مژگان خالقي، »شهر 
سوخته« ساخته ناصر پويش و »كيارستمي و عصاي 
گمشده« ســاخته محمودرضا ثاني از چهارشنبه 
هشتم ارديبهشت ماه 1400به نمايش آنالين در آيند.
خنده در تاريكي، مســتندي درباره سير تحوالت 
تاريخ تئاتر اصفهان از آغاز تا امروز است كه دي ماه 

98در سينماهاي هنروتجربه اكران شد.
در اين فيلم چهره هايي همچون علي رفيعي، رضا 
ارحام صدر، نصرت اهلل وحدت، كيومرث پوراحمد، 
پرويز ممنون، جهانبخش ســلطاني، ژاله رجايي، 
ناصر كوشــان و نيكيد ميرزاييانس به روايت تاريخ 
تئاتر اصفهان پرداخته اند و زنده ياد پرويز پورحسيني 

گويندگي گفتارمتن آن را برعهده دارد.
مستند شهر سوخته درباره منطقه شهر سوخته زابل 
است؛ شهري كه يكي از بلندترين تمدن هاي دوران 

سپيده دم تاريخ را داشته است.
مستند كيارستمي و عصاي گمشده هم روايتي از نوع 
نگاه كيارستمي به زندگي و سينماست كه كارگردان 
آن پيش از ساخت اين مستند بلند، كتاب »عباس 
كيارستمي و درس هايي از سينما« را تاليف كرده بود.

انجامش بده/تماشا

آدم برفي 
اينجا نمي شــه به كسي نزديك شــد. آدما از دور 

دوست داشتني ترن...
اگه 2نفر به قيمت دوستي مجبور شن به هم دروغ 
بگن بهتره تنهايي بشــينن و به چيزايي كه دوست 
دارن فكر كنن. تو اين ديار، برد با اوناييه كه از مخشون 

كار مي كشن. بخواي از دلت مايه بذاري سوختي...
داوود ميرباقري

ديالوگ

آوريل شکسته
تنها ماندن را داريم؛ اسماعیل كاداره همه ما آدم ها، تحمل 
همچون تمام ســختي ها و مصايب ديگر. اما علت 
اينكه در اين مورد، حساس تر از باقي موارد هستيم 
اين است كه طعم تنها نبودن را چشيده  و درون مان 

را بهانه گير كرده ايم.

بوك مارك

حافظ

دلم جز مهر مه رويان طريقي برنمي گيرد
ز هر در مي دهم پندش وليكن درنمي گيرد

دعای روز سيزدهم ماه مبارك رمضان  اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

اللهّم َطّهرین فیِه من الَدَنِس واألْقذاِر وَصّبین فیِه عیل کاِئناِت األْقداِر 
کنی.  وَوّفْقین فیِه للّتیق وُصْحبِة األْبراِر ِبَعْوِنَک یا ُقرَّة عنْیِ املَسا

خدايا، مرا در اين ماه از آلودگی ها و ناپاكی ها پاكيزه ام كن و بر شدنی های 
 مورد تقديرت شكيبايم گردان و به پرهيزگاری و همنشينی با نيكان 

توفيقم ده، به ياری ات ای روشنی چشم مستمندان.

بیش از ۱۷۰۰كارگاه آموزشی 
مهارت شهروندی با محورهای 
اصلی ترافیك و آلودگی هوا، 
حقوق و تكالیف شهروندی، 
محیط زیست و پسماند، 
ایمنی و مدیریت بحران، 
زیست مسئوالنه شهری، 

پیشگیری و مقابله با ویروس 
كرونا در ۲بستر اجرایی 

كارگاه هایی توسط اداره كل 
آموزش های شهروندی و 

مناطق با حضور ۱۲۴ هزار و 
۶۲۶ شركت كننده در مناطق 

۲۲گانه شهر تهران برگزار 
شد. كالس های مذكور 
از طریق سایت آموزشی 

مدارس )سامانه شاد و...( 
منتخب برگزار شده و بر این 

اساس مناطق در هر  ماه 
موظف به برگزاری حداقل 

۵ عنوان كارگاه در محورهای 
تعیین شده برای دختران و 
پسران به صورت مجزا شدند.

دور دنيا

بی قرار هستيم در زمين و نگرانيم در آسمان. بايد دل بست به لحظه ای ميان زمين و آسمان بودن... 
عکس : همشهری / رضا نوراهلل
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