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شب توفاني قدس

 هنوز براي 
 خريد واكسن 
دير نشده است

تكميل مسير 
دوچرخه پايتخت 

تا پايان 1401

 مقاومت شهروندان فلسطيني
 مقابل هجوم نيروهاي امنيتي اسرائيل 
 به مسجد االقصي بيش از 200مجروح 

به جا گذاشت

گفت وگو با نيما فاتح، پزشك و 
دانش آموخته مديريت سالمت، درباره 
سياست  كشورها در مقابله با كرونا و 
واقعيت ريشه كني بيماري با واكسن

رمضان يكــي از بزرگ ترين تهديدها 
براي پروژه يهودي سازي  قدس است؛ 
چراكه در ايــن  ماه به طــور طبيعي، 
نمادهاي عربي و اسالمي سراسر شهر 
را دربرمي گيرد. حملــه به تجمعات 
رمضانــي و تحت فشــار قــراردادن 
شــهروندان عرب، به سياســت ثابت 
اسرائيل براي  ماه رمضان تبديل شده 

است. صفحه23 را بخوانيد.

در كشــور ما به دليل شرايط سخت 
تاميــن و انتقــال پــول و اختصاص 
ســهميه واكســن، دولت كند عمل 
كرده  اســت. به نظر می رســد بايد 
از همان ابتدا ســتادی بــرای تامين 
واكسن متشــكل از بخش خصوصی 
با اختيــار كامل و با نظــارت دولت، 
تشكيل مي شد. صفحه12 را بخوانيد.

كوويد- 19ايــن روزها به مرگبارترين 
واژه تبديل شده اســت و براي در امان 
ماندن از آن چاره اي جز رعايت موارد 
بهداشتي و فاصله اجتماعي يك تا يك و 
نيم متري نيست؛ فاصله اي كه در برخي 
از مكان ها مانند اتوبوس و مترو رعايت 
نمي شــود و از اين رو شهرداران برخي 
از شــهرهاي بزرگ دنيــا دوچرخه را 
به عنوان بهترين مد حمل ونقل منطبق 
با رعايت فاصله اجتماعي معرفي و براي 
توســعه آن ســرمايه گذاري كرده اند. 
براســاس آمارها از زمان شيوع كرونا 
حــدود 62درصــد ســفرهاي درون 
شهري در كپنهاگ)پايتخت دانمارك( 
با دوچرخه انجام مي شــود. صفحه7 

را بخوانيد.

صفحه17

گزارش به مردم -3
پيروز حناچي ؛ شهردار تهران

2 گزارش پيشين بر آن بود تا توضيح دهد كه چگونه 
هزينه اداره شــهر تهران در 3 دهه گذشته، از طريق 
فروِش شهر تأمين مي گرديد؛ مسيري كه به واســطه آن، زمين و آسمان شهر به 
كااليي اقتصادي تقليل يافته بود كه در كوتاه ترين زمان، ســودآوري هاي كالن 
براي سوداگران داشت. به طوري كه خصوصي ســازي و تجاري سازي »فضاهاي 
عمومي شهر«، مكان هاي حضور، تجمع و ارائه خدمات به شهروندان را از دسترس 
و اختياِر عموم مردم خارج كرده و به جاي آن برج هاي مسكوني و مراكز تجاري و 
هتل و... براي بهره برداري اقتصادي هرچه بيشتر از فضاي مشاع همه شهروندان به 
نفع گروهي خاص را رواج داد. به عبارتي ديگر فرايندهاي توليد، توزيع و تخصيص 
فضاهاي شهري در سازوكاري خارج از كنترل جمعي شهروندان قرار مي گرفت. در 
اين 3دهه، روحيه بهره كشي اقتصادي از فضاهاي عمومي شهر به درون دستگاه هاي 
اجرايي و حاكميتي نيز رسوخ پيدا كرد و مجموعه قابل توجهي از ساختمان هاي 
تجاري عظيم توسط اين گروه در شهر ســاخته شد. پيامدهاي ناشي از اين منطق 
اقتصادي در دهه هاي اخير به باغ ها، خانه هاي تاريخي و ميراث راستين شهر نيز وفا 
نكرد و در پِس تاخت و تاِز گروه اندك سرمايه دار كه بر سِر تسخير فضاي شهري در 
رقابت بودند، فساد گسترده اي را ايجاد كرد. موارد بيان شده به آن معنا نيست كه 
در دوره هاي قبل فعاليت هاي مفيدي در راستاي گسترش فضاهاي عمومي براي 
شهروندان انجام نشده اســت. نكته حائز اهميت تأكيد بر روند غالب مديريت شهر 
در دوره هاي گذشته براي تملك فضاهاي عمومي و بدل كردن آنها به كااليي براي 

سودآوري اقتصادي است.
اما در دوره حاضر و در راســتاي تحقق شعار »تهران؛ شهري 
براي همه«، مديريت شهري فعلي يكي از مهم ترين عرصه هاي 

فعاليت خود را تالش پيراموِن بازپس گيري فضاهاي عمومي شهر تهران براي عموم 
شهروندان قرار داده است. 

نماي ساختمان خانه  شــهر)بلديه 
ســابق( خردادماه به پايان مي رسد. شهر

ســاختمان بلديه كه نزديك به يك 
قرن پيش در ميدان توپخانه احداث شد، پيش از 
انقالب در ســال هاي 45تا 47به دستور شهردار 
وقت تخريب شد. در دهه 80و 90خورشيدي اما 
طرح بازسازي و احياي اين عمارت ارزشمند مطرح 
و از سال 94عمليات احداث پروژه با نام خانه شهر 
شروع شــد. طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، 
قرار شد ساختمان بلديه مانند ساختمان اوليه آن 
باشد.  دراين ميان، كار تكميل اين پروژه به كندی 
پيش رفت تا اينكه در دوره مديريت جديد شهری 
و باتوجه بــه نگاه متفــاوت مديران شــهری به 

بازآفرينی هويت تاريخی تهران از ابتدای سال 98 
در راســتای توســعه فضاهای همگانی،عمليات 
اجرايی خانه شهر دوباره سرعت گرفت. بر همين 
اســاس ميدان امام خمينی )ره( هم در راســتای 
بازآفرينی هويت تاريخی شهر به جمع پروژه های 
احداث ميدانگاه های عمومی شهرداری اضافه شد؛ 
ميدانگاه هايی كه چنــد نمونه  از آن مثل ميدانگاه 
اميركبير به بهره برداری رسيده و در اختيار مردم 
قرار گرفته و كار ســاخت تعــدادی ديگری مانند 
ميدانگاه خورشيدی در آينده ای نزديك به اتمام 
می رسد. حال ميدانگاه امام خمينی)ره( با يك  وجه 
تمايز نسبت به سايرين، صاحب يك پالزای تمام 

عيار با نام خانه شهر يا بلديه می شود.
معماري ساختمان اوليه به دست نيكالي ماركوف، 
معمار برجسته روس كه خيلي از بناهاي ارزشمند 
شهر تهران را معماري كرده است، انجام شد. اكنون 

بيشتر از يك ماه تا پايان نماي ساختمان خانه شهر 
باقي مانده است. ســيدمجيد غمخوار، مديرعامل 
ســازمان عمراني مناطق شهرداري تهران با اعالم 
اين خبر به همشــهري گفت:  »برنامه ما اين است 
كه نماي ساختمان خانه شهر)بلديه سابق( پايان 

خردادماه به پايان برسد.« 
با رونمايي از نماي ساختمان خانه شهر، همچنان 
عمليات پروژه داخــل ســاختمان ادامه خواهد 
داشــت. نماي ســاختمان زودتر از فعاليت هاي 
ديگــر ســاختمان به اتمام مي رســد تــا ميدان 
امام خمينــي)ره( ظاهر آراســته تري پيدا كند. 
بدين ترتيب، فعاليت هاي ديگــري براي عمليات 
احداث خانه شهر وجود دارد. غمخوار عنوان كرد: 
»فعاليت هايي در مورد گالري  اصلي ســاختمان 
و بحــث پالزاي داخل ســاختمان كه بــه بيرون 
ساختمان مرتبط است، وجود دارد. البته تاسيسات 

ساختمان خانه شهر نيز هنوز تكميل نشده است. 
با اين حال، موضوعي كه اهميت دارد اين است كه 

فعاليت ها همزمان صورت مي گيرد.« 
بلديه در سال 1302احداث شــد تا از منافع شهر 
محافظت كرده و مديريت شهري را بر شهر تهران 
به عنوان پايتخت حاكم كند. بنــاي بلديه در آن 
دوران و نــوع فعاليتي كه در آنجا انجام مي شــد، 

تازه و نوپا بود.
پيش از آن، موضوع خدمات رســاني به شــهرها 
مفهوم امروزي را نداشت و بافت شهري آنچنان كه 
بايد و شايد شكل نگرفته بود؛ براي همين، ازجمله 
فعاليت هاي آن دوران بلديه، ساخت كوچه، ميدان، 

پياده رو و پاك نگه داشتن آن 
بود. حــاال رفته رفته با احداث 

خانه شهر، اين ساختمان به عنوان نماد شهرداري 
تهران جايگاه سابق خود را پيدا خواهد كرد. 

بازپس گيری فضاهای 
عمومی برای شهروندان
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خانه شهر  در قلب تهران جان مي گيرد
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هرچه به موعد برگزاري سيزدهمين 
انتخابات رياست جمهوري نزديك تر دولت

مي شويم، تحركات انتخاباتي احزاب 
هم بيشتر مي  شود و در اين ميان انتقاد از عملكرد 
دولت در دستوركار برخي جريان هاي سياسي قرار 
دارد تا بلكه مســير براي ورود به پاستور هموارتر 
شود. درچنين شرايطي كارنامه دولت در مقابله با 
ويروس كرونا و همچنين موضوع واكسيناسيون از 
بخش هايي است كه در رأس هدف گذاري منتقدان 
قــرار گرفتــه تــا جايــي كــه عكس العمــل 
رئيس جمهوري را هم به همراه داشــت و حسن 
روحانــي از منتقدان درخواســت كــرد كرونا را 
سياســي نكنند. به گزارش ايرنا، رئيس جمهوري 
ديروز در نشست ستاد ملي مقابله با كرونا گفت: 
موضوع كرونا يك مســئله ملي، انساني و اخالقي 
اســت؛ خواهش مي كنم هيچ كس اين داستان را 
دستمايه اي سياسي براي مسائل حزبي و جناحي 

يا براي انتخابات قرار ندهد.
روحاني با بيان اينكه در هفته هاي گذشته با موج 

چهارم كرونا مواجه شــده ايم، افزود: اين خيز در 
نمودارها هم به خوبي مشــخص است كه بسيار 
بلند و بيش از 3خيز قبلي بوده است. نوع ويروس 
انگليسي متأسفانه موتاســيون )جهش( يافته و 
بسيار خطرناك اســت. اگرچه طبق گزارش ها در 
استان ها نيز افت و خيزهايي مشاهده مي كنيم، اما 
عمدتا مي توانيم بگوييم در همه استان ها به پيك 
رسيده  ايم و طي كردن اين پيك به سير نزولي آغاز 
شده است. وي با بيان اينكه خروج از موج چهارم 
به چند هفته زمــان نياز دارد، افــزود: تأكيد من 
بر موضوع واكسن اســت و در اين مقطع نيازمند 

وارد كردن واكسن خارجي هستيم.
رئيس جمهوري ادامه داد: برخي در نوشــته ها و 
گفته هاي خود آورده اند كه كمــي صبر كنيد تا 
واكسن هاي داخلي برسد و با فشــاري كه داريم 
واكســن را از خارج نخريم كه اين حرف دقيقي 
نيست. همان جمله معروفي كه مي گويد »بهترين 
واكسن، نخستين واكســن است« را بايد استفاده 
كنيم. هركدام كه اول به دست انسان برسد، بايد 

تزريق شود.
روحاني گفت: هر واكسن مورد تأييدي كه رسيد، 
چه با تأثير 90 تا 80درصد و شايد كمتر يا بيشتر 
را بايد فوري استفاده كرد. گروه اول يعني مدافعان 
سالمت از واكسن استفاده كردند. واكسيناسيون 
گروه دوم آغاز شــده و واكسينه كردن افراد باالي 
80سال درحال انجام است و اميدواريم در روزهاي 

آينده به نهايت برســد تا گروه هاي بعدي را آغاز 
كنيم و همچنين افرادي كــه داراي بيماري هاي 

زمينه اي هستند تا بتوانيم آنها را واكسينه كنيم.
وي با بيان اينكه در روزهاي آينده يك ميليون دوز 
ديگر و اوايل خرداد 8ميليون دوز ديگر در اختيار 
ما قرار مي  گيرد، افــزود:   اميدواريم دراين فاصله 
»كوواكس« چند ميليــون دوز در اختيار ما قرار 

دهد و بتوانيم 13 تا 14ميليون نفري كه در اولويت 
ما هستند، در اين دولت واكسينه شده تا بتوانيم 
بگوييم مرگ را مهار كرده ايم. روحاني همچنين 
با اشاره به انواع جهش يافته ويروس كرونا، گفت: 
آنچه امــروز در جامعه مطرح مي شــود كه اين 
ويروس نوع انگليسي است و نوع بدتر آن، هندي، 
برزيلي و آفريقايي   آمده است، نبايد ذهن مردم را 
مشغول كند. همه آنها يك ويروس هستند و درمان 
هم يكي است. ممكن است اين ويروس موتاسيون 
)جهش( پيدا كند و حتي ممكن اســت در كشور 
ما نيز جهش يابد، اما بايــد در رعايت پروتكل ها، 
استفاده از ماسك، حذف ســفرهاي غيرضروري 
و... حساب شده تر عمل كرد. مسير همان است و 
ما مسير ديگري نداريم. وي درباره وظايف دولت 
در مبارزه با بيمــاري كوويد-19 افزود: كار دولت 
تامين دارو و تجهيــز بيمارســتان ها، در اختيار 
قرار دادن اكســيژن و ونتيالتور به بيمارستان ها و 
تجهيز آي سي يوها و تخت هاي بيمارستاني است. 
كار ديگر دولت تامين واكسن است. دولت موظف 

است كه واكسن را خريده  و وارد كند.
رئيس جمهوري گفت: اميدواريم تا پايان امســال 
واكسيناســيون در ايران انجام شود. بخشي از آن 
در اين دولت و بخش ديگــر در دولت آينده انجام 
مي شــود و به نقطه اي مي رســيم كه مورد نظر 

همه است.

رئيس جمهوري در نشست ستاد ملي مقابله با كرونا:

كرونا را سياسي نكنيد

افزايش انتقادها از تصمیم های انتخاباتی 
شوراي نگهبان

گزارش

خبر

استقبال از گفت وگوهاي تهران-رياض 
ادامه دارد

دريچه گفت وگو ميان تهران-رياض گشوده شده است و   كشورهاي 
منطقه نيز يكي پس از ديگري از اين تغيير استقبال مي كنند. وزيرخارجه 
قطر در گفت وگو با شبكه الجزيره   با استقبال مجدد از گفت وگوهاي 
ميان ايران و عربستان گفته است: »ما خواهان افزايش تنش نيستيم 

زيرا بر كشور قطر و منطقه تأثير منفي دارد.«
 سيدحســن نصراهلل، دبير كل حزب اهلل لبنان نيز در سخنراني خود 
گفته كه حزب اهلل »از گفت وگوهاي ايران در هر سطحي، بين المللي، 
منطقه اي يا با كشورهاي عربي« پشتيباني و استقبال مي كند. او تأكيد 
كرد : »ما بر اين باوريم كــه اين امر به آرامش منطقه كمك مي كند.« 
وزيرخارجه قطر نيز در همين زمينه اضافه كرد: »اكنون نگراني هايي 
ميان ايران و كشورهاي خليج)فارس( وجود دارد و بايد گفت وگوهاي 

مستقيمي در رابطه با اين نگراني ها انجام شود.«
 اين اظهارنظر در حالي مطرح شده كه به تازگي يكي از مقامات رسمي 
عربستان سعودي نيز در مصاحبه با خبرگزاري رويترز گفت وگو با ايران 
را تأييد كرده است. پيش از اين مقامات رسمي ايران و عربستان برگزاري 
نشست هاي دوجانبه در بغداد را تأييد يا تكذيب نكرده بودند. اين مقام 
وزارت خارجه عربستان اما تأييد كرد كه براي كاهش تنش بين 2 كشور 

گفت وگوهايي غيرعلني در جريان است.

براي نتيجه گيري زود است
دور نخست گفت وگوها ميان تهران-رياض در سطوح امنيتي برگزار 
شده است. هرچند رئيس جمهوري عراق در مصاحبه با يك انديشكده 
لبناني گفته ايران و عربستان بيش از يك بار در بغداد گفت وگو كرده اند. 
طبق گزارش روزنامه فايننشال تايمز چاپ لندن و االخبار چاپ بيروت 

هيأت هاي امنيتي در اين مذاكرات حضور داشتند.
 رئيس هيأت ايراني نماينده دبير شوراي عالي امنيت ملي و رئيس هيأت 
عربستاني نيز رئيس سازمان اطالعات اين كشور بوده است. غير از اين 
اطالعات بيشتري از كم وكيف مذاكرات منتشر نشده است. حتي گفته 
شده كه ايران و عربستان از عراق به دليل رسانه اي شدن اين گفت وگوها 
ناراضي هستند.  اما رائدبن خالد  قرملي، رئيس برنامه ريزي سياست هاي 
وزارت خارجه سعودي و نخستين مقام رسمي كه درباره اين گفت وگوها 
صحبت كرده، درباره نتيجه آن گفته كه هنوز براي قضاوت درباره نتيجه 
آنها خيلي زود است و رياض به دنبال مشاهده »اقدامات قابل بررسي« از 
سوي ايران است. اين مقام سعودي همچنين گفته كه اين كشور اميدوار 
است گفت وگوها نتيجه دهد، »اما براي رسيدن به جمع بندي قطعي 

بسيار زود است«.

احتمال ارتقاي سطح مذاكرات تهران-رياض
اما پيش از گفت وگوي مقام رسمي سعودي با رويترز نيز تغيير موضع 
آشكار محمدبن سلمان درباره ايران حكايت از تغيير راهبرد اين كشور 
داشت. تغيير راهبردي كه بسياري از تحليلگران آن را مرتبط با تغيير 
دولت در آمريكا مي دانند. فواد حسين وزير امور خارجه  عراق نيز كه 
كشورش سعي دارد نقش پررنگي در مناسبات جديد منطقه ايفا كند در 
اين زمينه گفته: »با تغيير دولت آمريكا، ما شاهد تغييري در اين زمينه 
نيز بوديم. تا جايي كه تماس با ايران آغاز شــد و در نتيجه گفت وگو و 
مذاكره در وين شكل گرفت و عالوه بر آن، تماس و گفت وگوي غيرعلني 
ميان ايران و عربستان سعودي نيز آغاز شد.«  عربستان حتي در همين 
راستا به قطع روابط خود با قطر نيز پايان داد و وليعهد اين كشور با دعوت 
رسمي از اميرقطر و استقبال گرم از او خصومتي چند ساله را به فراموشي 
سپرد. او كه در دوران سرمستي از حمايت هاي آمريكا تهديد مي كرد 
كه جنگ را به خاك ايران مي كشاند حاال در آخرين اظهارنظرش گفته 
كه عربســتان خواهان روابط »خوب و ممتاز« با ايران است. در سوي 
ديگر ايران نيز از اين موضع استقبال كرده و طبق گزارش ها گفت وگوها 
در عراق تا اينجا نتايج »رضايت بخشــي« داشته است.  حتي روزنامه 
نيويورك تايمز در گزارشي ادعا كرده كه دور بعدي مذاكرات در سطح 
سفراي 2 كشور در بغداد برگزار مي شود. اتفاقي كه مي تواند حاكي از 
عزم 2 كشور براي ارتقاي سطح گفت وگوها و به نتيجه رساندن آن باشد.

جلسه فوق العاده كميسيون امنيت  ملي 
مجلس با ظريف

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از دعوت 
وزير امورخارجه به اين كميسيون براي پاســخ به ۶ سؤال اعضا خبر 
داد. »ابوالفضل عمويي« دراين باره به ايرنا گفت: به دليل شيوع كرونا، 
جلسه هاي كميسيون هاي مجلس در هفته جاري تشكيل نمي شود، 
اما كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با رعايت شيوه نامه هاي 
بهداشتي جلسه فوق  العاده اي را امروز )يكشنبه( برگزار خواهد كرد. 
وي درباره محور اين جلســه اضافه كرد: توضيحات وزير امورخارجه 
درباره فايل منتشر شده از او و همچنين طرح ۶سؤال اعضا از ظريف در 

دستورجلسه كميسيون قرار دارد.
 

 شكوري راد: با براندازان چالش داريم
حزب اتحاد ملت روز شــنبه از برنامه خود براي ســيزدهمين دوره 
رياست جمهوري با عنوان »جامعه قدرتمند، دولت توانمند« رونمايي 
كرد. اين نشست با حضور علي شكوري راد  دبيركل حزب اتحاد ملت، 
محسن ميردامادي معاون سياســي دبيركل و سعيد شريعتي عضو 
شوراي مركزي حزب برگزار شد. شكوري راد با اشاره به شعار انتخاباتي 
اين حزب، گفت: مي دانيم كه تا جامعه قدرتمند نباشد، تا جامعه اي در 
حقيقت آنقدر قدرت نداشته باشد كه بتواند از كساني كه كار اداره كشور 
را به آنها واگذار مي كند حساب پس بگيرد، هركس در قدرت قرار بگيرد 
در معرض فساد هم قرار مي گيرد. در نتيجه مقدمه اصالحات اين است 
كه حكمراني خوب و يك دولت توانمند شكل بگيرد. براي دستيابي به 

اين مهم بايد جامعه قدرتمند باشد.
 اين موضوع در دوران اصالحات شكل گرفت و آگاهي افزايش پيدا كرد. 
براساس گزارش ايلنا، شكوري راد با بيان اينكه جامعه عمال از دي ماه 
سال9۶ به 3بخش اصالح طلب، اصولگرا و بخش جديد برانداز تقسيم 
شده است، تصريح كرد: جبهه اصالحالت در چالش با براندازان است 
به گونه اي كه روش اصالح طلبانه را دنبال كند نــه روش براندازان را؛ 
بنابراين جبهه اصالحات با كساني كه با اصل مشاركت مخالف هستند، 

در چالش است.

از فهرســت اوليه 10نفــره اصولگرايان و 
14نفــره اصالح طلبان رايزني هــا درباره احزاب

گزينه هاي اصلي هنوز به نتيجه نرســيده 
است و جبهه هاي سياسي معطل تصميم شاخص ترين 
چهره هــاي ايــن فهرســت ها مانده انــد. در آخرين 
گمانه زني هاي انتخاباتي بيشــترين قطعيت حضور به 
ابراهيم رئيسي درون اصولگرايان و اسحاق جهانگيري در 
مجموعــه اصالح طلبــان داده شــده اســت. آنها نه 
كانديداتوري خود را رد كرده اند و نــه مهر تأييد بر آن 
گذاشته اند. تنها شروع زمان ثبت نام ها آنها را مجاب به 

افشاي تصميم شان خواهد كرد.
دو مرحله جلوتر چــه در زمان ارســال دعوتنامه ها و 
چه در مهلــت دريافــت برنامه ها گزينه هــاي مطرح 
رياســت جمهوري درخواســت جبهه هاي سياســي 
را اجابت نكردنــد و همچنان چــراغ خاموش حركت 
كردند. ارائه برنامه به جبهه اصولگرايان يا اصالح طلبان 
به معناي پذيرش تلويحي آنها براي حضور در انتخابات 

28خردادماه امسال تلقي مي شد.
 اصالح طلبان قــرار بود پس از دريافت پيشــنهادهاي 
14گانه نامزدهاي خــود از 4۶چهره حقيقي و حقوقي 
عضو نهاد اجماع ساز اصالح طلبان دست به گزينش نهايي 
از ميان آنان بزنند. هر كــدام از داوطلبان اصالح طلب 
مي بايست حداقل دو سوم آرا را در جبهه اصالح طلبان 

به دست بياورند. با وجود اين، در فاصله كوتاه باقيمانده 
تا انتخابات خبري از   رأي گيري بر سر نامزدها نيست. 
براســاس آخرين اطالعات دريافتي همشهري جبهه 
اصالح طلبان صرفا در مقام درخواســت كننده از برخي 
چهره ها براي حضــور در انتخابات قرار داشــته و هيچ 

شرطي با آنها نگذاشته است. 
چهره هاي پيشــنهادي مختارند در انتخابات ثبت نام 
كنند يا نكننــد و هيچ الزامي نيز بــراي باقي ماندن در 
صحنه انتخابــات يا ترك آن بنا بــه تصميم آتي جبهه 

اصالح طلبان ندارند.
 بنابر توضيحــات آذر منصــوري، ســخنگوي جبهه 
اصالح طلبان بــه ايلنا »ليســت 14نفره صرفــا افراد 
پيشنهادي اعضاي مجمع عمومي جبهه اصالحات ايران 
به دبير خانه است«، »افراد مطرح شده در اين ليست بر 
مبناي تمايل اعضــاي حقيقي و حقوقي مجمع معرفي 
شده اند« و »چه بســا برخي از اين افراد خودشان اعالم 
كانديداتوري هم نكرده اند و ممكن اســت از ديدن نام 
خود در بين اين 14 نفر تعجب هم كرده باشند.« بر اين 
اساس داوطلبان جبهه اصالح طلبان در پايين ترين حد 
مسئوليت نسبت به اين جبهه قرار دارند و تكليفي متوجه 
آنان نيست و در سوي مقابل، اين جريان سياسي يك بار 
ديگر مسئوليت انتخاب يك نامزد ائتالفي در مقابل مردم 

را برعهده گرفته است.

 از 5نامزد نخســت اصالح طلبان به ترتيب اولويت رأي 
محمدجــواد ظريف، اســحاق جهانگيــري، مصطفي 
تاجزاده، مســعود پزشــكيان و محمدرضا عارف تنها 
تاجزاده تصميم قطعي به ثبت نــام در انتخابات گرفته 
اســت. ظريف و جهانگيري همچنان اقبــال احزاب و 
نظرســنجي هاي عمومي را رصد مي كنند؛ پزشكيان و 
عارف نيز با وجود برخورداري از رأي تشكيالتي جبهه 
اصالح طلبان از ضريب نفوذ طرح اسامي خود در سطح 

رسانه ها برخوردار نبوده اند.
 در اصولگرايان نيز تاكنون شــرايط بــه نفع يك توافق 
سراسر پيروزي به نفع نامزدها تمام شده است. شوراي 
وحدت اصولگرايان تاكنون چك ســفيدامضا به برخي 
نامزدهاي اين جريان ازجمله ابراهيم رئيسي و محمدباقر 
قاليباف داده است و در مقابل هيچ گونه تضمين و شروط 

انتخاباتي با آنان در ميان نگذاشته است.
 اتفــاق عجيب تــر در ايــن جبهــه سياســي اعالم 
حمايت قطعي از رئيــس قوه قضاييه بــراي انتخابات 
رياســت جمهوري به رغم تكذيبيه هايي است كه در رد 
برگزاري هرگونه جلسه مشترك وي با شوراي وحدت 
اصولگرايان به دفتر رسانه ها ارسال مي شود. گزينه هاي 
اصلي اين جريان نيازي به ارائه توضيح و راهبرد انتخاباتي 
خودشان به شوراي وحدت اصولگرايان و جريانات ديگر 

اصولگرايي نديده اند. 

هادي طحان نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، 
اين روزها، به مرد خبرساز اين شورا تبديل شده و انتخابات

اخبار انتخاباتــي او در روزهاي گذشــته بازتاب 
گسترده اي در رسانه ها و محافل سياســي كشور داشته است؛ 
رويه اي كه در سال هاي اخير ســابقه چنداني نداشته و اخبار و 
مواضع شوراي نگهبان غالبا ازسوي سخنگوي اين شورا منعكس 
مي شده اســت، آن هم اخباري به مهمي آنچه در 3-2 روز اخير 
پيرامون سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري منتشر شد 
و با واكنش هاي موافق و مخالف گســترده اي در ميان فعاالن و 

جريان هاي سياسي كشور همراه بود.
چهارشــنبه گذشــته بود كه طحــان نظيف از ابــالغ مصوبه 
انتخاباتي جديد شــوراي نگهبان به وزارت كشــور خبرداد كه 
براساس آن شرايط تازه اي براي ثبت نام كانديداهاي انتخابات 
رياست جمهوري اعالم شــده بود؛ ابالغيه اي كه بازه سني 40تا 
75ســال را براي داوطلبان تعيين و تصريح كرده كه كانديداها 
بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل  
آن و سابقه تصدي حداقل 4ساله در سمت هاي مديريتي كشور 
داشته باشند. همچنين براساس مصوبه جديد وزرا، استانداران، 
شهرداران شــهرهاي باالي 2 ميليون نفر جمعيت، فرماندهان 
عالي نيروهاي مســلح با جايگاه سرلشــگري و باالتر مي توانند 
كانديدا شوند و تمام نامزدها بايد عدم سوءپيشينه ارائه دهند و 

سابقه محكوميت كيفري نداشته باشند.
اعالم شرايط جديد اما با واكنش هاي مخالف و موافق گسترده اي 
در فضاي سياسي كشور مواجه شد؛ موافقان مصوبه جديد را گام 
محكمي براي ساماندهي شرايط ثبت نام كانديداهاي انتخابات 
رياست جمهوري و جلوگيري از حاشــيه هاي بعضا وهن انگيز 
آن ارزيابي و از آن استقبال كردند و مخالفان نيز ابالغيه جديد 
شــوراي نگهبان را اقدامي برخالف اصل 115قانون اساســي 
دانستند كه همه شــروط رئيس جمهور را احصا كرده و نيازي 
به تفسير ندارد. اگرچه عباسعلی كدخدايی، سخنگوي شوراي 
نگهبان هم در گفت وگو با ايسنا عنوان كرد اين شورا »براساس 
سياست هاي كلي انتخابات و اختياراتي كه طبق قانون اساسي 

داشته عمل كرده و شرايط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
1400 را تعيين و اعالم كرده است«، اما اين موضع گيري از حجم 
انتقادات كم نكرد و مخالفان معتقدند؛ شــرايط جديد عرصه را 
براي حضور برخي كانديداها تنگ مي كند و به تبع زمينه ســاز 
محدود شــدن فضاي رقابتي در انتخابات رياســت جمهوري 

مي شود.

بررسي صالحيت تا لحظات آخر
اما در شرايطي كه بحث ها پيرامون شروط جديد شوراي نگهبان 
براي ثبت نام در انتخابات رياســت جمهوري همچنان داغ بود، 

طحان نظيف بازهم خبرساز شد و در گفت وگو با ايرنا اعالم كرد: 
»اگر در خالل مناظرات مشخص شود فردي صالحيت نداشته يا 
صالحيت داشته اما االن اتفاقي پيش آمده كه صالحيت خود را 
از دست داده است، شوراي نگهبان تا لحظات آخر هم مي تواند 

صالحيت را مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهد«.
 اگرچه بحث رد صالحيــت كانديداها پس از تأييد شــوراي 
نگهبان مسبوق به ســابقه بوده و بعد از حاشــيه هايي كه در 
مناظرات انتخاباتي ســال 88به وجود آمــد، در دوره هاي بعد 
ازسوي شوراي نگهبان برآن تأكيد شده است، اما به نظر مي رسد 
انتقادات به اين رويه شوراي نگهبان موضوع جديدي نيست و 
نقدها به اختالفات قديمي تر پيرامون اصل »نظارت استصوابي« 
برمي گردد؛ موضوعي كه طحان نظيف بــرآن تأكيد مي كند، 
اما مجيد انصــاري، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام در 
گفت وگو با جمــاران به نقــد آن مي پردازد. انصــاري اگرچه 
معتقد است؛ »در سياســت هاي كلي انتخابات مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام و ابالغي رهبري، پيش بيني شده كه 
ضوابط مربوط به تشخيص رجل سياســي - مذهبي و مدير و 
مدبر بودن رئيس جمهور بايد توسط شــوراي نگهبان تعيين 
شود«، اما انتقادات وارده به عملكرد شــوراي نگهبان را ناشي 
از اختالفات قديمي تري مي داند؛ »اختالف برســر اين موضوع 
برمي گردد به اختالف قديمي تر كه ما نظــارت را چطور معنا 
كنيم. نظارت در عرف حقوقي بين الملل و عرف حقوقي كشور 
ما مفهوم روشــني دارد، اما نظر تفسير موســعي كه از نظارت 
شوراي نگهبان بر انتخابات شده متأسفانه نظر بسيار گسترده اي 
است كه به شوراي نگهبان اين امكان را داده كه حتي در قلمرو 
اجراي انتخابات به طور گسترده ورود كرده است. مثل بررسي 

صالحيت كانديداها تحت عنوان »نظارت استصوابي« كه ازنظر 
ما در حقيقت به نوعي ورود به عرصه اجراست.«

از جمهوريت چه مي ماند؟
صحبت هاي نظيف اما در روزهاي اخير با انتقادات ديگري هم در 
فضاي سياسي كشور مواجه شده است؛ آذر منصوري، سخنگوي 
جبهه اصالحات ايران، در واكنش بــه اين صحبت ها در صفحه 
مجازي اين جبهه نوشت: »عضو شوراي نگهبان در اظهارنظري 
جديــد گفته:»اگر در خالل مناظرات مشــخص شــود فردي 
صالحيت نداشته يا صالحيت داشته، اين شورا تا لحظات آخر 
هم مي تواند صالحيت را مورد بررسي و تجديدنظر قرار دهد. آيا 
با اين نوع تفاسير و قانونگذاري ها مي توان گفت ميزان رأي ملت 

چقدر است؟ از جمهوريت چه مي ماند؟«
منصوري همچنين در گفت وگو با ايلنا بــه اصولگرايان توصيه 
كرد: »اگر باوري به ضرورت شــكل گيري انتخاباتي پرشور و با 
مشــاركت باال در تراز قانون اساســي دارند، از حاال براي حذف 
رقيب به شوراي نگهبان آدرس غلط ندهند«؛ موضوعي كه در 
بيانيه ديروز حزب اتحاد ملت و در واكنش به آنچه »قانونگذاري 
شوراي نگهبان« ناميده شده، انعكاس يافته است. اين حزب در 
بيانيه خود اقدامات اخير شوراي نگهبان را »خبري بسيار عجيب 
مبني بر قانونگذاري شوراي نگهبان درباره شرايط كانديداهاي 
رياســت جمهوري« دانســته كه »معنايي جز از معنا انداختن 

انتخابات و جمهوريت در نظام جمهوري اسالمي ندارد.« 
در بيانيه حزب اتحاد ملت تصريح شده  كه »طبق اصل 115قانون 
اساسي، »رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه 
واجد شرايط زير باشند انتخاب شود: ايراني  االصل، تابع ايران، 
مدير و مدبر، داراي ُحسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد 
به مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور.« نظارت 
بر رعايت اين شــرايط، مجوزي بر قانونگذاري شوراي نگهبان 
و محدود كــردن بيش از پيش حق انتخاب ملت نيســت و اين 
اقدام عجوالنه و ناگهاني، شائبه حذف پيشاپيش چند كانديداي 
خاص در انتخابات پيش رو را به عنوان هدف تصميم اخير تقويت 

مي كند.«
انتقاد از مصوبه انتخاباتي شوراي نگهبان اما به فعاالن سياسي 
اصالح طلب محدود نشد و برخي اصولگرايان نيز به انتقاد از آن 
پرداختند؛ محمد صالح مفتاح، از چهره هاي سياســي اصولگرا 
دراين باره در صفحه توييتر خود نوشت:»ابالغيه شوراي نگهبان 
خالف قانون اساسي اســت.« او در پاســخ به برخي انتقادها از 
موضع گيري وي پيرامــون ابالغيه شــوراي نگهبان گفت كه 
به عنوان يك نفر كه سال هايي را درس حقوق خوانده ام و خودم را 
انقالبي مي دانم، وظيفه دارم براي دفاع از قانون اساسي و آينده 

انقالب اسالمي حرف بزنم.«
مهدي نصيري، مديرمســئول ســابق روزنامه كيهــان كه از 
چهره هاي نزديك به اصولگرايان به حساب مي آيد نيز به ابالغيه 
انتخاباتي اخير شوراي نگهبان انتقاد كرد و در صفحه توييتر خود 
نوشت: »نظارت استصوابي فراقانوني و جناحي شوراي نگهبان، 
نقض اســالميت نظام براساس تفســير همه رهبران انقالب از 

ماهيت دمكراتيك و مردم ساالرانه حكمراني ديني است.« 

جريان هاي سياسي 2روز مانده به شروع ثبت نام هاي انتخابات رياست جمهوري سيزدهم هنوز در معرفي بالتکلیفی
نامزدهاي نهايي خود بالتكليف هستند

 دفاع از مصوبه شوراي نگهبان

با وجود موج انتقاداتي كه از سوي فعاالن سياسي به ويژه اصالح طلب متوجه مصوبه انتخاباتي اخير شوراي نگهبان شد، قائم مقام دبير اين 
شورا تمام قد از آن دفاع مي كند و هدف مصوبه را »ضابطه مندكردن ثبت نام  داوطلبان انتخابات رياست جمهوري« مي داند.

به گزارش ايرنا، سيامك ره پيك ديروز در گفت وگويي گفت : براساس بند۹ اصل ۱۱۰قانون اساسي، تشخيص و تأييد صالحيت داوطلبان از 
جهت شرايطي كه در اصل ۱۱۵ آمده، برعهده شوراي نگهبان است. روال هم همين گونه بوده كه داوطلبان نام نويسي مي كردند و شوراي 

نگهبان تشخيص مي داد آنها داراي شرايطي چون مدير، مدبر و  رجل سياسي - مذهبي و... هستند يا خير.
وي افزود: سال ۹۵ رهبرمعظم انقالب اسالمي سياست هاي كلي انتخابات را ابالغ كردند كه در يكي از اين بندها، شوراي نگهبان مكلف شده 
بود تعريف و اعالم معيارها و شرايط الزم براي رجل سياسي، مذهبي، مدير و مدبر بودن را انجام دهد. سال ۹۶ شوراي نگهبان براساس اين 
ابالغ مصوبه اي را گذراند و رجل سياسي، مذهبي، مدير و مدبر را تعريف كرد و شرايط و ضوابط كلي را طبق اين سياست ها براي داوطلبان 
رياست جمهوري اعالم كرد. اين مصوبه در سال ۹۶ در شوراي نگهبان تصويب شده و تقريبا همين مصوبه اي كه درحال حاضر مطرح شده 
است، بخش عمده آن همان مصوبه سال ۹۶ است. ره پيك درباره امكان رد صالحيت حتي در زمان مناظرات نيز اضافه كرد: اين حق قانوني 
شوراي نگهبان است؛ اگر شورا احراز كرد كه حتي بعد از اعالم صالحيت و قبل از انتخابات اتفاقي افتاده كه اين از موارد رد صالحيت است، 

حق قانوني اش است كه رسيدگي به صالحيت را تجديد كند.

ث
مك
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خبر

 واكسيناسيون شهروندان
 در پايگاه هاي مديريت بحران

واكسيناســيون شــهروندان و اجراي مرحله ســوم تست واكسن 
»كوبركت« در 26پايگاه مديريت بحران تهران انجام مي شــود. به 
گزارش همشهري، پس از اجراي طرح واكسيناسيون افرادي كه در 
خط مقدم خدمت رساني قرار داشتند ازجمله كادر درمان و پاكبانان، 
نوبت به واكسيناسيون افراد سالمند باالی 80 رسيده است و پس از 
آن هم افراد باالی 75سال در برابر بيماري كرونا واكسينه مي شوند. 
در حقيقت واكسيناسيون عمومي مرحله به مرحله با مشخص شدن 
گروه هاي هدف، شــروع شده اســت و براي خدمت رساني مطلوب 
به مردم، شــهرداري تهران 26پايــگاه مديريت بحــران خود را در 
اختيار دانشگاه هاي علوم پزشكي قرار داده است. همچنين به گفته 
مديرعامل سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، قرار است 
مرحله سوم تست واكسن كو بركت هم در اين پايگاه ها روي 10هزار 
نفر از داوطلبان انجام شــود. رضا كرمي محمدي در توضيح بيشتر 
گفت: »رويكرد ما در2سال اخير بر اين اســاس بوده كه پايگاه هاي 
مديريت بحران حتي در شــرايط عادي هم بايد در اختيار نيروهاي 
امداد و نجات كه همواره در صحنه كمك رساني حاضر هستند، قرار 
گيرد. بنابراين در شرايط كنوني كه بيماري كرونا به عنوان يك بحران 
عميق جان شــهروندان را تهديد مي كند، به دستور شهردار تهران، 
22 پايگاه مديريت بحران در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشكي قرار 
مي گيرد تا فرايند واكسيناسيون گروه هاي هدف با سرعت بيشتري 
انجام شود. همچنين 4پايگاه پشتيباني مديريت بحران براي تست 
مرحله سوم واكسن كو بركت در اختيار بنياد بركت قرار گرفته است.«
او در ادامه تأكيد كرد: »با توجه به اينكــه ازدحام جمعيت مي تواند 
عاملي براي انتقال ويروس باشد در اختيار قرار دادن پايگاه ها به امر 
واكسيناســيون مي تواند از ازدحام افراد مراجعه كننده براي تزريق 
واكسن كم و به امن شدن شرايط و محيط واكسيناسيون كمك كند. 
همچنين اين امر سبب تسهيل شــدن اجراي طرح واكسيناسيون 

گروه هاي هدف مي شود.«

ادامه از  محمود ميرلوحي، عضو شوراي 
شهر تهران در اين رابطه گفت:  صفحه اول

»از آغاز شكل گيري بلديه دوره هاي مختلفي طي شده 
است؛ همانطور كه ساختار اداري و بوروكراسي كشور 
طي شايد 110سال يا از دوران مشروطه به اين طرف 
تحوالت بسياري ديده است. شايد بشود گفت كه بلديه 
و شهرداري معموال جزو مراتب كانوني اين تحوالت بوده 
است. به هر حال، از دوران مشــروطه به اين طرف در 
اتفاقاتي كه در سطح دنيا و منطقه رخ داده، تهران يكي از 
آن مراكزي بوده كه خدمات به مردم و دولت داده است.« 
مديرعامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران نيز 
تأكيد كرد: »اين پروژه با هدف بازآفريني ســاختمان 
ميراثي بلديه در قلب تاريخي تهــران و ايجاد فضاي 
فرهنگي در 2فاز احداث خانه شهر و ارتقای كيفي ميدان 
امام خميني تعريف شــده اســت.« »كوچه پشــِت 

شهرداري«  به اندازه يك ميدان يا يك معبر 

بزرگ در شــهر تهران شــناخته شده اســت. وجود 
فروشگاه هاي برقي و الكتريكي از گذشته اين كوچه را 
سرزبان ها انداخته است، اما با حضور در اين محدوده، 
پيداســت كه كوچه اي وجود ندارد. پيش از تخريب 
ساختمان بلديه كوچه پشت شهرداري وجود داشت، اما 
بعد از اينكه ساختمان ويران شد، كوچه پشت شهرداري 
از بين رفت. در ســال هاي گذشته كه عمليات احداث 
ساختمان خانه شهر شروع شد، ابتدا پروژه در كميسيون 
ماده 5مورد بررسي قرار گرفت. بدين ترتيب، تصميم 
گرفته شد ارتفاع، ابعاد و نماي ساختمان خانه شهر مانند 
سابق طراحي و اجرا شود؛ به همين دليل، با عمليات 
احداث پروژه خانه شهر و ميدانگاه امام خميني »كوچه 
پشت شهرداري« بار ديگر هويت خود را باز خواهد يافت. 

پروژه احداث ســاختمان بلديه كه 
ن  ا به عنو

طرح برتر بتني در بيست و سومين همايش ملي بتن و 
زلزله انتخاب شده، با هدف بازآفريني ساختمان ميراثي 
بلديه در قلب تاريخي تهران و ايجاد فضاي فرهنگي در 
2 فاز احداث خانه شــهر و ارتقای كيفي و ساماندهي 
ميدان امام خميني تعريف شده است. ساختمان خانه 
شهر و ساماندهي ميدان امام خميني البته در هر دو فاز 
فعال است و اين پروژه به عنوان يكي از پروژه هاي بزرگ 
شهر تهران به احتمال فراوان پايان سال به بهره برداري 
خواهد رسيد. ساختمان خانه شهر در زميني به مساحت 
4900مترمربع و زيربناي18000مترمربع در 4طبقه 
در حال احداث است. اگر بلديه نزديك به 100سال پيش 
ساختماني متعلق به شهرداري تهران بود، اكنون در كنار 
احداث ساختمان خانه شهر، پالزاي امام خميني نيز 
به عنوان يك فضاي عمومــي در اختيار 
شــهروندان قرار مي گيرد. به 
همين خاطر سال 
شته  گذ

عمليات سنگفرش پياده روي ميدان شروع شد و اكنون 
به پايان رسيده است. در عين حال، يك يادمان شهدا نيز 
در اين پالزا در حــال احداث اســت. مجيد غمخوار، 
مديرعامل ســازمان عمراني مناطق شهرداري تهران 
درباره اينكه احداث يادمان شــهدا چه زماني به پايان 
مي رســد، گفت:  »عمليات پروژه ساختمان و پالزاي 
ميدان امام خميني به طور مداوم در حال پيشروي است. 
كارهاي بسياري صورت گرفته، ولي به دليل اينكه پروژه 
بزرگي در حال اجراســت، زمان بَر نيز هســت. براي 
ميدانگاه فعاليت هاي ســنگفرش انجام شــده است. 
همچنين يك يادمان شهدا نيز در ميدان امام خميني 
احداث مي كنيم و اميدوارم هستيم كه سوم خردادماه 
بخشي از يادمان شهدا افتتاح شود. بخش ديگر نيز در 
ماه هاي بعد به بهره برداري خواهد رســيد.« او افزود: 
»طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، اميدوار هستيم 
اين پروژه تا پايان ســال به اتمام برسد. با تمام جديت 
پيگير پروژه ميدان امام خميني هســتيم تا به پايان 
برسد.«  در شهر تهران ايجاد ميدانگاه ها براي استفاده 
شهروندان در دوره مديريت فعلي رنگ جدي تري به خود 
گرفته. تاكنون پــالزاي هفت تيــر و اميركبير مورد 
بهره برداري قــرار گرفته و پالزاي امــام خميني نيز 
پيشرفت  بيشتر از 50درصدي داشــته است. اگرچه 
پالزاي امام خميني به وسعت پالزاي هفت تير نيست، اما 
به لحاظ تاريخي ميدان امام خميني موقعيت 
ويژه اي براي ايجاد ميدانگاه دارد؛ 

چنانكه مجيد غمخوار گفت: »بهسازي و احداث پالزاي 
خانه شــهر )ســاختمان بلديه( در راســتاي توسعه 

ميدانگاه هاي عمومي در حال انجام است.« 

بام سبز پالزاي امام خميني
در پالزاي امام خميني، فضاي زيادي براي پياده روي 
شهروندان وجود خواهد داشت و حدود 7500مترمربع 
پياده راه ارتباطي طراحي شده است. در عين حال، بام 
سبز در اين ميدانگاه از ويژگي هاي اين ميدان خواهد 
بود. صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران در اين رابطه گفت:  »اين يك حركت اجتماعي 
و فرهنگي اســت كه ما شــروع كرديم و فكر مي كنم 
شهروندان خيلي از آن اســتقبال كنند. ما در خيابان 
۳0تير و ميدان امام خميني اين اســتقبال را ديديم 
و مردم دوســت دارند كه اين حركت ها ادامه داشــته 
باشد.«  ارتقاي كيفي ميدان، ساختمان خانه شهر، پالزا 
و يادمان شهدا مهم ترين ويژگي هاي پروژه بزرگ ميدان 
امام خميني محسوب مي شــود. در آخرين بازديدي 
كه معاون فني و عمراني و مديرعامل سازمان عمراني 
شهرداري تهران 10روز پيش از پروژه ساختمان خانه 
شهر و ساماندهي ميدان امام خميني داشتند، تسريع 
در اقدامات مربوط به اتمام و بهره برداري از پروژه هاي 

مزبور مورد تأكيد قرار گرفت. 

پس گرفتن فضاهاي  ادامه از 
عمومي شهر به نفع صفحه اول

شهروندان، پيش شــرِط امكان پذيري 
ديگــر آرمان هــاي رهايي بخــش در 
سياستگذاري شــهري، يعني گسترش 
حوزه عمومي و انسان محور شدن شهر 
بود. اهميت اين موضوع از آن روست كه 
فقدان فضــاي عمومي در شــهر باعث 
سركوب حس تعلق به هويت مشترك و 
شكل نگرفتن خاطره جمعي از شهر در 
ذهن شهروندان خواهد شد. بدون وجود 
فضاهاي عمومي مناسب، شهر به سلول 
هاي ســكونت مجزا از يكديگر تبديل 
مي شود. جايي كه سود و منفعت شخصي 
اولويــت شــهروندان بــوده و ارتباط 
معناداري با كليتي به نام شهر نداشته و 
روح جمعي در آن تضعيف شــده است. 
شــهري كه در آن بي تفاوتي نسبت به 
يكديگر و احســاس تنهايي و بيگانگي 

تسري پيدا مي كند.
 بــراي مقابله با ايــن وضعيت مديريت 
شهري فعلي، تغيير مســير ريلگذاري 
شــهر براي گســترش و بازپس گيري 
فضاهاي عمومي به نفع شــهروندان را 
آغاز كرد. مســيري كــه نيازمند اتخاذ 
سياستي منســجم در جهت گسترش 
فضاهاي عمومي شــهر بود. دردوره ای 
كه اينجانب تصدي مديريت شــهري را 
به عهده داشــتم، 78بوستان با مساحت 
141/2هكتار در شــهر تهران احداث و 
راه اندازي شد و تعداد محله هاي بدون 
بوســتان از 17محله به 9محله رسيد. 
فضاي عمومي معنــاي ديگري هم دارد 
كه معموالً از نظر دور مي ماند. مديريت 
شهري فعلي اعتقاد دارد كه شهرداري 
به خودي خود مالك هيچ چيز نيســت. 
هر آنچه در مالكيت شهرداري قرار دارد، 
در واقع متعلق به عمــوم مردم و ملك 
مشاع همه آنهاست؛ بنابراين شهرداري 
نبايد آنها را بــدون درنظر گرفتن منافع 
عموم شهروندان در اختيار ديگران قرار 
دهد. اين درحالي است كه در دهه هاي 
گذشته، امالك متعدد و عموماً بي ضابطه 
در اختيار افــراد، نهادهــا و گروه هايي 
گذاشــته شــد كه غالباً بهــره برداري 
آنها ربطــي به منفعــت عمومي جامعه 
نداشــت. با چنين رويكــردي مديريت 
كنوني شــهرداري تهران بازپس گيري 
و گســترش فضاهاي عمومي را در چند 

حوزه دنبال كرده است:

 تملــك اراضــي تحــت مالكيت 
دستگاه هاي اجرايي و حاكميتي به 1

نفع مردم.
 تملك باغات ســطح شهر و فراهم 

كــردن امــكان اســتفاده همــه 2
شهروندان از آنها.

 تملك برخــي كارخانه ها و صنايع 
قديمــي بازمانده در شــهر و بدل 3

كردن آنها به فضاي عمومي شهر.
 تملك و بازسازي بناهاي تاريخي و 

گشــودن درب هاي آنهــا به روي 4
عموم مردم.

صدور مجــوز بــراي بازســازي 
خانه هاي قديمــي غيرميراثي به 5

بخش خصوصي و بدل كردن آنها به فضاي 
عمومي مانند كافه و گالري و رستوران.

 برچيــدن فضاهــاي كارگاهي در 
سطح شــهر و بازگرداندن آنها به 6

عموم مردم.
اقدام جهت بازپســگيري امالك 

مردم )كه در دوره هاي قبل واگذار 7
شده بود( از نهادها، گروه ها و افراد صاحب 

قدرت و نفوذ.
ساماندهي ميدانگاه ها و بازآفريني 

خيابان ها و فضاهاي فرسوده.8
در ادامه گوشه اي از فعاليت هايي كه در هر 
يك از اين حوزه ها انجام شــده براي اطالع 

عموم مردم و شهروندان تقديم مي شود:
تملــك اراضــي تحــت مالكيت 

دستگاه هاي اجرايي و حاكميت به 1
نفع عموم مردم

بخش بزرگي از مالكيت »پهنه هاي گسترده« 
در شهر تهران در اختيار دستگاه هاي اجرايي 
و نهادهاي حاكميتي است كه در بسياري از 
آنها نگاه بخشــي، به مسائل شهري نهادينه 
شده است. ما تالش كرديم با استفاده از همه 
ظرفيت ها و امكان هايي كــه براي مذاكره 
و اجماع ســازي  وجود داشت، دستگاه هاي 
مختلف را متقاعد كنيم كه از منافع بخشي 
صرف نظــر كرده و بــه فراينــد تخصيص 
اراضي براي استفاده همه شهروندان كمك 
كنند. خوشــبختانه با همراهي دستگاه ها و 
پشــتيباني رهبري و رئيس جمهور، در اين 
زمينه توفيقات قابل توجهي داشتيم؛ براي 
نمونه مي توان به تملــك 45هزار مترمربع 
از اراضي شــمال مصالي تهران، حد فاصل 
بزرگراه هاي حكيم و همــت و تبديل آن به 
پارك و فضاهاي فرهنگــي و توافق با ارتش 
جمهوري اسالمي ايران براي تبديل پادگان 
06 به پاركي ۳5هزار مترمربعي اشاره كرد. 

در همين زمينه همكاري مناسبي نيز با بنياد 
مستضعفان آغاز شده و چشم انداز مطلوبي 
براي افــزودن برخي امــالك اين مجموعه 
به فضاهاي عمومي شــهر وجود دارد. اين 
الگو قابليت آن را دارد كه مورد توجه ســاير 
نهادها و دستگاه هاي اجرايي نيز قرار گيرد 
و به گســترش فضاهاي عمومي در شــهر 

كمك كند.
 تملك باغات ســطح شهر و فراهم 

كــردن امــكان اســتفاده همــه 2
شهروندان از آنها

در اين دوره، حفاظت از باغات سطح شهر و 
تالش براي تملك و بدل كردن آنها به فضاي 
عمومي، از مسيرهاي متعددي پيگيري شد. 
از منظر قانوني لغو مصوبات مفسده انگيزي 
مانند مصوبه ســاخت برج باغ ها از تخريب 
پرسرعت باغات به انگيزه ساخت برج هاي 
مسكوني جلوگيري كرد. در كنار آن با توافق 
با دســتگاه هاي مختلف توانســتيم برخي 
باغات را به تملك شهرداري درآورده و پس 
از بازسازي و آماده سازي به عنوان بخشي 
از فضاي عمومي در اختيار شهروندان قرار 
دهيم؛ براي نمونه توافقنامه مهمي با بنياد 
مستضعفان تنظيم شده است كه براساس 
آن باغات تحت تملك اين بنياد جهت تبديل 
شدن به فضاي عمومي به شهرداري واگذار 
مي شــوند؛ ازجمله مواردي كــه طي اين 
تفاهم به ثمر نشسته اســت مي توان به باغ 
سليمانيه به مســاحت 20هزار مترمربع در 
منطقه 14تهران و باغ عبقري )بوستان پدر( 
به مساحت 11هزار متر در منطقه 2تهران 
)سعادت آباد( اشاره كرد كه اكنون به فضاي 
عمومي شهر افزوده شده اســت. عالوه بر 
اين دو باغ، 17باغ ديگر در مناطق مختلف 
شهر تهران توسط شهرداري از مالكين آنها 
خريداري شده و در اختيار مردم قرار گرفته 
است. بوستان دامپزشك به مساحت 20هزار 
مترمربع در منطقه 11، بوستان باغ سبزي 
به مســاحت 17هزار متــر در منطقه 17، 
بوستان نشــاط كودك به مساحت حدودا 
5هزار مترمربع در منطقه 1۳، باغ ســازور 
به مســاحت حدودي 2.۳هزار مترمربع در 
منطقه 8و بوســتان عالءالدوله به مساحت 

2هزار مترمربع در منطقــه 12از آن جمله 
اند. جمع مساحت اين بوســتان ها حدودا 

95هزار مترمربع است.
 تملك برخــي كارخانه ها، صنايع 

قديمي بازمانده شهر و بدل كردن 3
آنها به فضاي عمومي شهر 

بخشي از پهنه هاي گسترده در شهر تهران، 
كارخانه ها صنعتي قديمي اي هستند كه بنا 
به داليلي هنوز از ســطح شهر خارج نشده 
اند. جلوگيري از دســت انــدازي صاحبان 
ســرمايه به اين پهنه ها و ممانعت از تبديل 
آنها به بناهاي تجاري و مســكوني يكي از 
سياست هاي مديريت شهري فعلي تهران 
بود. به خصــوص آنكه بناهــاي موجود در 
برخي از اين كارخانه ها امروزه واجد ارزش 
تاريخي نيز هســتند. بــراي نمونه موضوع 
كارخانه سيمان ري، در هيأت دولت طرح 
و با مصوبه اي، براي تبديل شدن به »موزه 

صنعت« تحويل شهرداري تهران شد.
 تملك و بازسازي بناهاي تاريخي و 

فرهنگي و گشودن درب هاي آنها 4
به روي عموم مردم

شــهر تهران براي بيش از 2 قرن پايتخت 
ايران بوده اســت. از اين رو بناهاي تاريخي 
و فرهنگي مهمــي مربوط بــه درباريان و 
چهره هــاي فرهنگــي و سياســي در اين 
شهر به يادگار مانده اســت؛ بناهايي كه در 
بســياري موارد در معرض بي توجهي بوده 
اند و از طمع سوداگرايان براي كسب منفعت 
اقتصادي در امــان نبوده اند. شناســايي، 
تملك، بازسازي و گشــايش اين بناها براي 
بازديد عموم مردم در زمره سياســت هاي 
اصلي شهرداري در حوزه آزادسازي فضاهاي 
عمومي به نفع شــهروندان اســت. در اين 
زمينه مديريت شهري فعلي اقدام به تملك 
بناهايي كه در اختيــار بازماندگان و وراث 
بود، كــرده و از طريق مذاكره بــا نهادها و 
دستگاه هاي اجرايي كشــور، سعي شده تا 
برخي بناها به فضاهاي عمومي بدل شــود؛ 
بــراي نمونه عمــارت كاله فرهنگي پس از 
مذاكرات طوالني با ســپاه، بــراي مرمت، 
تحويل شهرداري تهران شــد تا پس ازآن 
جهت بازديــد عموم مردم گشــايش يابد. 
احيــای 10 خانه قديمــي در منطقه 11، 
بازسازي آرامگاه شهداي مشروطه )آرامگاه 
ملك المتكلمين(، مرمت خانه نيما يوشيج، 
اتمام بازسازي خانه موزه سيمين و جالل، 
خانه موزه اخوان ثالــث، موزه دكتر معين، 
مرمت خانه موزه مينايــي، خانه اتحاديه، 
موزه مشــاهير، خانــه موزه لــرزاده، خانه 
فوالدمند و شروع مرمت تئاتر نصر ازجمله 

اين فعاليت ها بوده اند.
 صــدور مجوز بــراي بازســازي 

خانه هاي قديمــي غيرميراثي به 5
بخش خصوصي و بدل كردن آنها به فضاي 

عمومي مانند كافه و گالري و رستوران.
بخش ديگري از فعاليت ما در جهت گسترش 
فضاهاي عمومي به نفع شهروندان، از طريق 
صدور مجوز براي بازسازي خانه هاي قديمي 
غيرميراثي به بخش خصوصي براي تأسيس 
كافه و رســتوران و گالري هــاي هنري و 
فرهنگي انجام شــده اســت. خانه هايي كه 
معموالً افراد بــا ورود به آنها بــه خاطرات 
گذشته خود سفر مي كنند و دست كم براي 
لحظاتي مي توانند زيسِت متفاوتي نسبت به 
آپارتمان هاي امروزي را تجربه كنند. بررسي 
هاي شهرداري نشان مي دهد اين فضاها با 
استقبال گسترده شهروندان روبه رو شده اند 
و به سرعت به عنوان يكي از فضاهاي عمومي 
مهم در شهر جاي خود را در ميان شهروندان 
بازكرده، به محل حضور و ديدار و گفت وگوي 

آنها بدل شده اند.
 برچيــدن فضاهــاي كارگاهي در 

سطح شــهر و بازگرداندن آنها به 6
عموم مردم

ازجمله موضوعاتي كه فضاي عمومي شهر 
را براي شهروندان غيرقابل استفاده مي كند، 
حضور پايان ناپذير كارگاه هاي ساختماني 
در سطح شهر به خصوص در اماكن شلوغ و 
پرتردد است. اين حضور دائم در چند دهه 
گذشته براي پيمانكاران پروژه هاي عمراني 
به عادت بدل شده بود. مديريت فعلي شهر 
تهران تالش كرد، با اين رويه غلط كه تضييع 
مسلم حقوق عموم شهروندان است، مبارزه 
كند. بازگرداندن 100هزار مترمربع فضاهاي 
كارگاهي به شــهر ازجملــه در مكان هاي 
مهمي مانند ميدان هفت تيــر نتيجه اين 

مبارزه در دوره مديريتي فعلي بوده است.
 اقدام جهت بازپس گيري امالك 

مردم )كه در دوره هاي قبل واگذار 7
شده بود( از نهادها، گروه ها و افراد صاحب 

قدرت و نفوذ
همانطور كه گفته شــد بخــش ديگري از 
گســترش فضاهاي عمومي، به حراست از 
امالك مــردم و بازپس گيري آنهــا از افراد 
صاحب قدرت و نفوذ برمي گردد. متأسفانه 
بررسي هاي ما نشــان مي دهد در مديريت 
شهري ۳ دهه گذشــته، تعداد قابل توجهي 
از امالك مــردم و به اشــكال مختلفي كه 
نمي توان آنهــا را در مســير منفعت عموم 
شــهروندان ارزيابي كرد، به افراد، نهادها و 
گروه هاي خاص واگذار شده بود. اما در اين 
دوره از مديريت شهري تهران، تيم حقوقي 
ويژه اي مسئول بررســي اين واگذاري ها و 
طراحي اقدام هاي الزم جهت بازپس گيري 
اين امالك شد. تيم حقوقي تعيين شده، به 
واسطه قدرت و نفوذ برخي از اين مجموعه ها 
و افراد، با مســيري پيچيده و دشــوار براي 
بازپس گرفتن امالك مردم روبه رو بود. بااين 
وجود در اين دوره ما توانســتيم 400ملك 

را پــس بگيريم و بــا تالش فــراوان براي 
2000ملك ديگر نيز تعيين تكليف كنيم.

ساماندهي ميدانگاه ها و بازآفريني 
خيابان ها و فضاهاي فرسوده8

بســياري از فضاهايــي كه مي توانســتند 
كاربرد عمومي براي شــهروندان داشــته 
باشند به دليل بيت وجهي و فقدان سياست 
منسجم گسترش فضاهاي عمومي، در چند 
دهه گذشــته ساماندهي نشــده بودند. در 
دوره فعلي و در جهت گســترش فضاهاي 
عمومي براي اســتفاده همه شــهروندان، 
ســاماندهي ميدانگاه عرشــه اميركبير به 
مســاحت 8.4هــزار مترمربــع، ميدانگاه 
خورشــيد راگا به مســاحت حدود 6هزار 
مترمربع، ميدانــگاه بريانك به مســاحت 
12هزار مترمربــع، ميدانــگاه دريافت به 
مساحت حدود 10هزار مترمربع و طراحي 
تبديل ميدان امام خميني به پالزاي مركزي 
 شــهر تهران انجام شــد. همچنين بيش از
 100 هزار متــر مربــع از همچنين طرح 
بازآفرينــي خيابان فدائيان اســالم و طرح 
نيلوفــري در مناطــق 17و 18، ازجملــه 
طرح هــاي شــهرداري تهــران در دوره 
فعلي جهــت تبديل خيابان هــا به محلي 
براي گردشــگري و حضور شهروندان بوده 
اســت. باوجود همه اين اقدامات در زمينه 
بازپس گيــري فضاهــاي عمومــي به نفع 
شــهروندان، همچنان شــهر تهران داراي 
»پهنه هاي گسترده«، »باغات«، »خانه هاي 
تاريخي« و »صنايع قديمي« قابل توجهي 
اســت كه مي بايســت با پيگيري منظم و 
تداوم همين سياســت ها به تدريج تملك 
شده و به فضاهاي عمومي شهر اضافه شوند. 
آنچه مهم اســت »ريل گذاري« اداره شهر 
در مسيري است كه به نفع همه شهروندان 
باشــد. مديريت فعلي شهرداري تهران اين 
سياست ها را در شــرايطي پيش برد كه از 
همه سو در تنگناي مالي به سر مي برد. اميد 
اســت با گذر از ايام دشوار تحريم و بيماري 
كرونا، مديريت شهري در تهران بتواند اين 
مسيرها را با سرعت و جديت بيشتري پيش 
ببرد و از تاريخ، هويت و فضاي شــهر، براي 
استفاده عموم شــهروندان محافظت كند. 
تثبيت اين مســيرها و ممانعت از بازگشت 
به مسيرهاي قبلي در شرايط فعلي اهميت 
فراوان دارد. امري كه به همت شــهروندان 
و فعاالن مدني و رسانه ها و حساسيت آنها 
نسبت به سرنوشت »پهنه هاي گسترده«، 
»باغات«، »خانه هــاي تاريخي« و »صنايع 
قديمي« در شهر وابســته است. مسئوليت 
دفاع از شــهر، مسئوليتي اســت كه آن را 
نخست خود شهروندان مي بايست بر عهده 
گيرند تا به ميثــاق و ائتالفي عمومي براي 
بازپس گيــري حوزه هاي عمومــي به نفع 

شهروندان منجر شود.

 مشخصات فني ساختمان خانه شهر
تعداد طبقات: 4

طبقات زيرزمين: 2
طبقات روی زمين: 2

زيربنا: 18000مترمربع
ارتفاع قالب بام از كف خيابان: 10/70متر

ث
مك

 بازپس گیری فضاهای عمومی
 برای شهروندان

خانه شهر  در قلب تهران جان مي گيرد
بهسازی و احداث پالزای خانه شهر )ساختمان بلديه( در راستای توسعه ميدانگاه های عمومی رو به پايان است
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رونمايي از تنديس آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني در موزه ملي انقالب اسالمي

آيين رونمايي از تنديس آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در تاالر چهارم 
موزه ملي انقالب اسالمي و دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش همشهري، رئيس شوراي شهر در اين مراسم با ياد و نام 
امام راحل)ره(، شهدا، جانبازان و ايثارگران گفت: اگر شهدا نبودند، 
شاهد امنيت فعلي در كشور نبوديم و ما هميشه مديون رشادت ها 

و زحمات شهدا و ايثارگران هستيم.
محسن هاشمي در اين مراســم كه  با حضور بهمن كارگر، رئيس 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، علي اصغر جعفري، 
مديرعامل موزه ملي انقالب اســالمي و دفاع مقدس برگزار شد، 
عنوان كرد: در همه كشورها از شخصيت هاي جنگ شان به انحای 
مختلف قدرداني مي كنند؛ يكي از اين روش ها ساخت تنديس و 
سرديس فرماندهان جنگ است تا چهره واقعي اين بزرگواران در 
حاالت واقعي كارزار جنگ نشان داده شود. موزه با ساخت تنديس 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به عنوان يكي از فرماندهان دفاع مقدس 
ياد ايشان را زنده نگه داشت و نسل آينده از اين طريق مي تواند با 

فرماندهان دفاع مقدس آشنايي بيشتري پيدا كند.
محسن هاشمي رفسنجاني ضمن اشاره به سوابق انقالبي آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني و همراهي اش با امام راحل)ره( افزود: كتابي 
از سوابق انقالبي ايشان با عنوان »هاشــمي رفسنجاني و دوران 
مبارزه« منتشر كرده ايم كه مجموعه اسناد مربوط به ساواك ايشان 
و دوران پيروزي انقالب اسالمي از ديدگاه ايشان بررسي شده است.

وي گفت: آيت اهلل هاشمي در تثبيت انقالب اسالمي سهم بسزايي 
داشــتند. در ســال 1۳60با بحران ترور آيت اهلل خامنه اي و ترور 
و شهادت آيت اهلل بهشتي، شــهيد رجايي و شهيد باهنر عمال در 
صحنه ايران اســالمي جاي خالي نيروهاي انقالبي محســوس 
بود و در اين فضا آيت اهلل هاشــمي در كنار رهبــر فقيد انقالب، 
حضرت امام خميني)ره(، زحمات بســياري براي تثبيت انقالب 
اسالمي و عبور از بحران ها كشــيدند. رئيس شوراي شهر تهران 
افزود: آيت اهلل هاشــمی در ســال 1۳62با حكم فرمانده كل قوا، 
حضرت امام خمينــي)ره(، در عمليــات خيبر در قــد و قامت 
فرمانده در دفاع مقدس حضور داشــتند. همچنين در سال های 
 1۳67-1۳66حكم جانشــيني فرماندهي كل قوا هم به ايشــان

تفويض شد. وي گفت: آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني معتقد بود تا 
زماني كه آزادگان عزيزمان وارد ايران نشده اند، جنگ هنوز تمام 
نشده است. آيت اهلل هاشمي بهترين روز خود را آزادي اسراي ايراني 
)آزادگان( مي دانست و ايشان در اين مسير قدم هاي شايسته اي 
برداشتند. تنديس »آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني« توسط استاد 
هنرمند آقاي كنگراني از جنس ســيليكون و منطبق با تصاوير و 
ابعاد واقعي ايشان در سال های 1۳65تا 1۳66دوران دفاع مقدس 

ساخته شده است.
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نبض بازار

آينده بازار زرد 
طال به خط پايان كاهش نرخ رسيد

دبير اتحاديه طال و جواهر تهران در گفت وگو 
با همشهري: منتظر كاهش بيشتر قيمت طال 
نباشيد. نوسان احتمالي نرخ ارز و هر انس طال 
در روزهاي آينده نهايتا قيمت ها را در بازار 5تا 

10درصد ديگر كاهش مي دهد، نه بيشتر

محدوديت هاي كرونا بعد از يك ماه سرانجام اندكي كاهش 
يافت و اصناف و مشــاغل گروه دوم رده بندي شغلي ستاد 
مقابله با كرونا توانستند از ديروز به سر كارهاي خود بازگردند. 

يكي از اصناف اين گروه شــغلي 
طالفروش ها بودند كه در هفته هاي 
اخير تحوالت ديگري را نيز همزمان 
با تعطيلي اجباري در حيطه كاري 
خود تجربه كردند. طالفروشان در 
حالي چشــم به مذاكرات برجام و 

افت به نســبت شديد قيمت طال و ســكه دوخته بودند كه 
به گفته دبير اتحاديه طال و جواهر تهران، از ابتداي سال فقط 
5روز توانستند كاسبي كنند. همشهري در گفت وگو با نادر 
بذرافشــان، دبير اتحاديه طال و جواهر تهران، شرايط اين 

روزهاي بازار طال را بررسي كرده است.

تعطيالت كرونا چقدر به بازار لطمه زد؟
اين تعطيلي بر اصناف كل كشــور اثرگذاشت اما بيشترين لطمه 
به افرادي از صنوف مختلف وارد شــد كه واحدهــاي صنفي يا 
منازل شان اجاره اي بود. افرادي را در صنف خود مي شناسيم كه 
هم خانه و هم مغازه آنها اجاره اي اســت، اين افراد مي بايست با 
وجود تعطيلي حقوق پرسنل شــان را هم پرداخت مي كردند. در 
شــرايط ركودي بازار و همزمان با نزول نرخ ها، تعطيلي ها به اين 
افراد بيشــتر از همه لطمه وارد كرده است. اين واحدهاي صنفي 
در تسويه حساب هاي مالي با دارايي، بيمه و شهرداري قطعا دچار 
مشكل مي شــوند، دولت بايد به اصنافي كه در جريان تعطيالت 

متحمل خسارت شده اند، كمك كند.
شرايط بازار طال را بعد از تعطيلي يك ماهه چگونه 

مي بينيد؟
از ابتداي ســال مجموعا اصناف گروه2 تا4 ، فقط 5روز فعاليت 
كاري داشــته اند؛ در ابتداي ســال كــه تعطيالت عيــد بازار را 
نيمه تعطيل كرده بــود و پس از آن هم با تعطيلــي كرونا مواجه 
شديم. فعاليت ها شروع شــده ولي با توجه به تعطيلي يك ماهه 
هنوز بازار رونق و شور و شوق خاصي ندارد. فعال واحدهاي صنفي 
كار را شــروع كرده اند ولي با توجه به تعطيالت پشــت سر هم و 

نوسانات قيمتي روزهاي اخير تقاضايي در بازار وجود ندارد.
روند كاهش قيمت طال و سكه، روز شنبه تا حدودي 

متوقف شد، تحليلتان چيست؟ 
كاهش قيمت ارز و نوسانات قيمت هر انس طال در بازار جهاني در 
كنار اخبار مذاكرات برجام بر بازارهاي داخلي تأثير گذاشته است. 
از يك ماه پيش به اين سو، نرخ ســكه از باالي 10ميليون تومان 
به 9ميليون و 100هزار تومان كاهش يافته اســت. نبود تقاضا و 
تعطيلي واحدهاي صنفي نيز بر اين كاهش قيمت تأثيرگذار بود 
و روند نزولي قيمت را تشــديد كرد اما در هفته گذشته نرخ طال 
در بازار جهاني 47دالر افزايش يافت كه اين رشد در 6ماه گذشته 
بي ســابقه بود. در بازارهاي داخلي اما با توجــه به قدرت عوامل 
كاهنده شامل افت قيمت ارز و تعطيلي بازار، اين افزايش نمودي 
نداشت. در روز شنبه، تحت تأثير نوسان كم نرخ ارز، بازار طال هم 
نوسان اندكي داشت؛ در اين روز 200هزار تومان در قيمت سكه 
و 20هزار تومان نوسان در هر گرم طالي 18عيار، رشد مشاهده 
شــد، اين مبالغ در مقايســه با افت يك ميليوني قيمت سكه و 
كاهش 100هزار توماني قيمت طال، رشــد چنداني محســوب 

نمي شود.
پيش بيني شما از روند بازار طال در آينده نزديك 

چيست؟
بســياري تصور مي كنند روند كاهش قيمت ادامه دار خواهد بود 
اما به اعتقاد من قيمت ها به ثبات نســبي خوبي رسيده است. با 
توجه به افزايــش 47دالري بهاي هر انس طــال در بازار جهاني، 
قيمت طال در بازار داخلي بايد خيلي باال مي رفت اما نبود تقاضا و 
تعطيلي واحدهاي صنفي در كنار كنترل قيمت ارز، موجب شد 
روند افزايشي نداشته باشيم. به اعتقاد من، قيمت هاي كنوني كف 
قيمت هاســت و مردم مي توانند خريد و فروش مصنوعات طال و 
سكه را آغاز كنند. براي سكه قيمت 9ميليون و 400هزار تومان، 
قيمت مناســبي اســت و براي هر گرم طال نيز 920هزار تومان 
قيمت با ثباتي به نظر مي رســد. فقط ممكن است با توجه نوسان 
احتمالي بازار ارز و بازار جهاني و همچنين توافق احتمالي در وين، 
5تا 10درصد كاهش ديگر را شاهد باشــيم كه اين احتمال هم 

چندان قوي نيست.
پيش بيني شــما از وضعيت بازار طال و سكه بعد از 

پايان ماه رمضان چيست؟ 
شــرايط اقتصادي موجود شرايط مناسبي نيســت و توان خريد 
كاهش يافته، از ســوي ديگر با توجه به روند مذاكرات برجام در 
وين، انتظــارات مردم از تأثير اين مذاكرات بــر بازار هاي داخلي 
به ويژه بر بازارهاي ارز و طال باال رفته، بســياري تصور مي كنند 
قيمت ها بسيار بيشــتر از ميزان كنوني كاهش خواهد يافت. به 
همين دليل خريداران دست نگه داشته اند كه موجب شده هيچ 
خريد و فروشي انجام نشود. بازار طال فعال مشتري چنداني ندارد، 
 ماه رمضان هم كه تمام شود مردم با توجه به انتظار موجود براي 
ريزش بيشتر قيمت ها، بعيد اســت تقاضاي بيشتري را وارد بازار 
كنند. درحالي كه به عقيده من بــازار ريزش خود را كرده و بيش 
از اين ريزش نخواهد داشت. با اين حال بعيد مي دانم با اتمام  ماه 

رمضان رونقي در بازار طال داشته باشيم.
 با توجه به بهبود چشم انداز اقتصادجهان، ناشي از 
گسترش واكسيناسيون، احتمال افزايش بهاي هر انس طال 

در بازارجهاني را چقدر قوي مي دانيد؟
پيش بيني آسان نيست، هرچند در 6 ماه گذشته روند قيمت طال 
در بازار جهاني همواره نزولي بوده امــا افزايش 47دالري اخير، 
افزايش قابل توجهي محســوب مي شود. اين احتمال وجود دارد 
كه روند افزايش قيمت طال در بازار  جهاني تداوم داشته باشد، كه 

اين موضوع قطعا بر قيمت طال در بازار داخلي مؤثر خواهد بود.

مسكن

گزارش

همشهري از نخستين روز گشايش بنگاه هاي معامالت امالك گزارش مي دهد

دود ركود بازار مسكن در چشم مستأجران
قيمت پيشنهادی رهن و اجاره با شتاب عجيبی در حال افزايش است

ديروز درحالي كه صنف 
مشــاوران امالك تهران 
پس از يك مــاه تعطيلي 
اجباري، دوباره كركــره مغازه هاي خود 
را باال مي كشيدند، فروشندگان مسكن 
با تخفيف هاي جذاب تري آماده معامله 
بودنــد؛ امــا عرضه كننــدگان امالك 
اســتيجاري همچنان عالقه  داشــتند 

قيمت هاي پيشنهادي را افزايش دهند.
به گزارش همشــهري، باالخره پس از 
28روز تعطيلي مشاغل غيرضروري در 
موج چهارم كرونا، از ديروز مشاغل گروه 
2، ازجمله صنف مشاوران امالك، اجازه 
فعاليت پيدا كردند؛ اگرچه با گســترش 
فرهنگ انتشــار آگهي هــاي امالك در 
فضاي مجازي، صنف مشــاوران امالك 
وجهه تشريفاتي پيدا كرده و بخش عمده 
عملكــرد آنها به جــوش دادن معامله و 
صدور كــد رهگيري محدود شــده اما 
بازهم فعال شــدن آنهــا كمك مي كند 
واقعيت بازار مســكن و اجاره با جزئيات 
بيشتري مشــخص شــود. آن دسته از 
مشاوران امالك تهران كه با همشهري 
گفت وگو كرده اند، از كسادي بازار مسكن 
و دست به تخفيف شــدن فروشندگان 
خبر مي دهنــد اما توصيف آنهــا از بازار 
اجاره كاماًل برخالف بازار مسكن و بسيار 

پرتنش و آشفته است.

وجه التزام سند باال رفت
آخريــن گــزارش بانــك مركــزي از 
تحوالت بازار مســكن شــهر تهران از 
كاهش 3.1درصــدي ميانگين قيمت 
خريدوفروش مسكن در پايتخت حكايت 
داشــت؛ البته اين كاهــش معموالً پاي 
ثابت معامالت فروردين اســت و لزوماً 
نمي توانــد برهاني براي تــداوم كاهش 
قيمــت در ماه هــاي آينده باشــد؛ اما 
حاال آنگونه كه مشــاوران امالك تهران 
مي گويند، فروشــندگان واقعي مسكن 
حاضر شــده اند بر مبناي قيمت كشف 
شده در معامالت فروردين ماه، واحدهاي 
خود را واگذار كنند و البته به جاي كاهش 
مضاعف قيمت، مساعده هاي جذابي را 
پيشنهاد مي كنند. مقدم، مشاور امالك 
منطقه6تهران به همشهري مي گويد: باال 
بردن وجه التزام انتقال سند به نام خريدار 
كه در ســال گذشــته حتي به كمتر از 
10درصد ارزش معامله رسيده بود، يكي 
از پيشنهاد هاي جذاب برخي فروشندگان 
مسكن اســت كه به خريداران نيز براي 

تأمين وجه معامله كمــك مي كند. او با 
اشاره به اينكه در ســال هاي 93تا 95و 
همزمان با ركود بســيار ســنگين بازار 
مســكن، وجه التزام انتقال سند مسكن 
نوساز حتي تا 30درصد نيز رسيده بود، 
مي افزايد: در شرايط فعلي فروشندگان 
فوري واحدهاي مســكوني كــه هنوز 
سند آنها آماده نشده، تا 20درصد وجه 
معامله را نيز به زمان انتقال سند موكول 
مي كنند؛ اما همچنان اين پيشنهاد نيز 
نتوانسته خريداران را ترغيب كند. به گفته 
مقــدم، فعاًل خريداران مســكن منتظر 
اتفاقاتي نظير احيــاي برجام و انتخابات 
رياست جمهوري هستند تا قيمت مسكن 

ماليم تر و معتدل تر شود.

مقاومت براي نرخ شكني
بازار ملك در اقتصاد ايران به داليل متعدد 
با چسبندگي شديد قيمت مواجه است و 
همين مسئله نيز محبوبيت اين بازار را 
در ميان سرمايه گذاران سنتي دوچندان 
كرده ؛ امــا آنگونه كه مشــاوران امالك 
مي گويند: جدا از مقاومــت جدي بازار 
امالك و مســكن در مقابل نرخ شكني 
و كاهش قيمت، حتي بــا پايين آوردن 
قيمت پيشنهادي نيز متقاضيان زيادي 
حاضر به خريد نيستند و به همين دليل، 
وقتي خريدار واقعي پاي معامله نمي آيد 
و معامله اي جوش نمي خورد، قيمت هم 
در همان محدوده بــاال باقي مي ماند. از 
اظهارات مشاوران امالك تهران چنين 
برمي آيد كه فعالً بازار مسكن دچار انجماد 
شده و بازار نقدشوندگي بسيار كمي دارد؛ 
ازاين رو قيمت مسكن نيز ظاهراً باال مانده 
اســت؛ اما اگر واحدهاي مســكوني كه 
در صف فروش قــرار گرفته اند به فروش 

برسند، قيمت مسكن تا 10درصد كاهش 
مي يابــد. آنها مي گويند: فروشــندگان 
واقعي قيمت پيشــنهادي خــود براي 
فروش را كه 10درصــد باالتر از قيمت 
كشف شده در معامالت سال قبل بوده، 
كاهش داده اند و فعاًل قيمت پيشنهادي 
آنها مطابق با عرف معامالت بازار است؛ 
اما بازهم اگر خريداران واقعي وارد جلسه 
شوند، كاهش 5تا 10درصدي قيمت هم 
امكان پذير است. به عبارت ديگر، بررسي 
اظهارات مشــاوران امالك در گفت وگو 
با همشــهري نشــان مي دهد؛ يكي از 
داليل چســبندگي قيمــت، گيركردن 
فروشــندگان در صف فروش است؛ اما 
همزمان به دليل باال بودن ارزش معامله 
مسكن و كاهش شــديد تقاضا در دوره 
ركود، عماًل هيچ فرصتــي براي كاهش 
كلي قيمت مسكن ايجاد نمي شود و اين 
افت قيمت به معامالت موردي و عجله اي 

محدود مي شود.

ورود قطره چكاني تقاضاي مصرفي 
قيصــري، فعــال بــازار مســكن 
منطقه17تهران با اشــاره به كسادي 
شديد بازار مسكن در 50روز اخير، به 
همشــهري مي گويد: در شرايط فعلي 
متقاضيان سرمايه گذاري تقريباً از بازار 
خارج شــده اند و به دليل ترس از ركود 
طوالني مدت بازار، كسي حاضر نيست 
چندين ميليارد تومان از ســرمايه اش 
را در بازار مســكن قفل كند؛ اما برخي 
از متقاضيان مصرفــي به خصوص در 
مناطــق ارزان تــر و بــراي واحدهاي 
كوچك متراژ تصميم جدي تري براي 
خريد دارند. او يكــي از داليل افزايش 
معامــالت مصرفي مســكن را جهش 

بي حساب وكتاب قيمت اجاره مي داند 
كه عماًل باعث شــده صرفه اقتصادي 
خريد مســكن مصرفي درنظر كساني 
كه بايد خانه اي را اجاره كنند، افزايش 
پيدا كند. به گفته قمصري، باوجود اين 
اتفاق، به دليل كاهش بســيار شــديد 
قدرت خريد جامعه، معامالت مسكن 
مصرفي نيز چنگي بــه دل نمي زند و 
بســيار به ندرت انجام مي شود. پارسا، 
مشاور امالك منطقه 5نيز به همشهري 
مي گويد: معامالت بازار مسكن به شدت 
كم شده و حتي در منطقه 5كه هميشه 
بيشترين معامالت را داشت، خريداران 
پــاي معاملــه نمي آيند. او نيــز ورود 
قطره چكاني تقاضــاي مصرفي به بازار 
مســكن را تأييد مي كند و مي افزايد: 
تعداد انگشت شــماري از كســاني كه 
نيازمند مسكن هستند توان مالي خريد 
آن را دارند و با توجه به رشــد عجيب 
قيمت اجاره حاضر مي شوند براي خريد 
يك واحد آپارتمــان زير 100متر وارد 
معامله شوند اما حقيقت اين است كه 
90درصد نيازمندان مسكن، هرگز قادر 
به تأمين منابع مالي آن نيستند و با اين 
اوضاع دستمزد، وام مســكن و هزينه 
زندگي، تقريباً ورود آنها به بازار منتفي 
اســت. به عقيده او، اگر سياســتي كه 
مجلس و وزارت راه و شهرسازي براي 
جهش توليد مســكن اتخاذ كرده اند، 
بخشــي نيز به خريد مسكن مصرفي 
اختصاص مي يافت هم بازار مســكن 
راكد نمي شد و هم متقاضيان مصرفي 
مي توانســتند در محل موردنظر خود 
خانه دار شوند نه در بيابان هاي اطراف 
تهــران و شــهرك هاي داراي بافــت 

جمعيتي ناهمگون.

دود كسادي به چشم مستأجران
شــايد يكــي از بي ربط تريــن و البتــه 
ظالمانه ترين اتفاقاتــي كه در ركود اخير 
بازار مســكن رخ داده، اصرار بر باال بردن 
قيمت رهن واحدهايي است كه خريدار در 
تأمين مبلغ معامله با مشكل مواجه است. 
بررسي ها نشان مي دهد دالالن ملكي و 
فروشــندگان براي جلب نظر خريداران 
بالقوه و مردد، بخش قابل توجهي از بهاي 
معامله را به عنوان رهن واحد مســكوني 
درنظــر مي گيرند و دالالن و مشــاوران 
متولي معامله نيز متعهد مي شــوند آن 
واحد را با همان مبلغ بــاال رهن بدهند. 
احدي، مشــاور امالك محدوده خيابان 
كارگر مي گويد: اين كار به يكي از اتفاقات 
معمول در فروش مســكن تبديل شده 
و از آنجا  كه خريدار نيــز به راحتي با آن 
موافقت مي كند، بــه افزايش مبلغ رهن 
مسكن دامن زده اســت. اين فعال بازار 
مســكن مي افزايد: ازآنجا  كــه هنوز كل 
تورم بازار مســكن در بازار اجاره تخليه 
نشــده و قيمت اجاره متناسب با قيمت 
مسكن باال نرفته است، تعيين رهن واقعي 
براي واحدهاي در حال فــروش بازار را 
متشنج كرده و ديگر موجران را نيز تشويق 
مي كند قيمت پيشنهادي خود را افزايش 
دهند. به عقيده او، قيمت فعلي بازار اجاره 
25تا 30درصد باالتر از واقعيت است؛ اما 
عاملي براي كاهــش آن وجود ندارد زيرا 
بازار كاًل در اختيار عرضه كنندگان است 
و آنها براي متناسب سازي قيمت اجاره و 

قيمت مسكن عجله دارند.
 بررسي هاي همشهري نشان مي دهد؛ از 
ابتداي سال 1400تاكنون، رود صعودي 
قيمــت در بازار اجاره تشــديد شــده و 
به روزرساني و افزايش قيمت پيشنهادي 
در آگهي هاي اجاره مسكن نيز امري رايج 
و معمول اســت. در اين ميان بي توجهي 
افراطي وزارت راه و شهرســازي به بازار 
اجاره و نبود ابزار مؤثــر براي كنترل اين 
بازار، عماًل راه را بــراي وقوع يك بحران 
بزرگ براي خانه به دوشان و مستأجران 
فراهم آورده اســت. در اين شرايط، وزير 
راه و معاونــت مســكن ايــن وزارتخانه 
همچنان به گفتاردرماني بسنده مي كند 
و فقط با اتــكا به مصوبه ســتاد مقابله با 
كرونا براي تمديد خــودكار قراردادهاي 
اجاره و همچنين اثرات محتمل ماليات 
بر خانه هــاي خالي، در تالش هســتند 
اوضاع بازار اجاره را بسيار مساعدتر از آنچه 

هست، نشان دهند.

بازي دالالن مسكن مهر در زمين مسكن ملي
بازار داغ خريدوفروش امتياز مسكن 
ملي، گزاره اي اســت كه در روايت 
برخي نماينــدگان مجلس انقالبي 
و رســانه هاي منتقد دولت به وفور مطرح مي شود؛ 
اما بررسي ها نشان مي دهد اين گزاره گرچه ظاهراً 
وجود دارد؛ اما چندان منطبق بر واقعيت نيست و 

پشت پرده آن نيز در نوع خود جالب است.
به گزارش همشهري، درحالي كه هم در نسخه اوليه 
قرارداد مسكن ملي خريدوفروش آن ممنوع اعالم 
شده و هم وزارت راه و شهرسازي، به عنوان متولي 
طرح مسكن ملي بارها اعالم كرده اين امتياز قابل 
معامله نيست و امتياز متخلفان ابطال خواهد شد؛ اما 
بازهم به داليلي فروش امتياز مسكن ملي كم وبيش 
وجود دارد. بررسي هاي همشهري نشان مي دهد 
ناتواني متقاضيان از تكميل آورده مســكن يكي از 
اصلي ترين داليلي است كه فروش امتياز را ناگزير 
كرده اما در اين ميان ماهيگيري دالالن مسكن مهر 
از آب گل آلود مسكن ملي، به خصوص در شهرهاي 
جديد تهران، عامل قوي تري براي داغ شدن بازار 

خريدوفروش امتياز مسكن ملي بوده است.

تقابل غم نان و نياز مسكن
طرح هاي مسكني دولت اعم از مسكن مهر، مسكن 
اجتماعي، حمايتي و ملي، همگي براي رفع نقصان 
بازار مســكن و كمك به متقاضيــان كم درآمد و 
مصرفي مسكن طراحي و كم وبيش اجرايي مي شوند 
اما خاصيــت تورمي اقتصاد ايران همواره پاشــنه 
آشيل موفقيت اين طرح ها بوده و باعث شده هربار 
يك طرف از معامله ضرر كند يا پا پس بكشــد. در 
طرح مسكن مهر كه هنوز بعد از 10سال پرونده آن 
بسته نشده، متورم شدن اقتصاد به زيان سازندگان 
و ورشكســتگي برخي فعاالن حوزه ساخت منجر 
شده و از سوي ديگر طرف تقاضا نيز چندين بار طعم 

افزايش سهم آورده متقاضي را چشيد.
شواهد حاكي اســت اين ماجرا به گونه اي ديگر در 
طرح مســكن ملي نيز در حال تكرار اســت با اين 
تفاوت كه اين بار طرف تقاضا با مشــكل افزايش 
هزينه يا ناتوانــي در تأمين آورده مواجه شــده و 
مجبور است يكي از دو راهكار موجود را برگزيند؛ 
يا از خريد مشاركتي مسكن ملي انصراف بدهد يا 
براي فروش غيرقانوني امتيــاز خود به غيرتالش 

كند و با ارائه وكالت محضري، نســبت به رد مال 
در زمان واگذاري متعهد شــود. البتــه با توجه به 
اينكه قرار اســت متقاضيان هزينه واقعي ساخت 
مســكن ملي را بپردازند، در بهترين حالت قيمت 
تمام شــده يك آپارتمان مســكن ملي نمي تواند 
25تا 30درصد ارزان تر از واقعيت باشد و از آنجا كه 
دوره تكميل و تحويل اين واحدها يك تا دو سال به 
طول مي انجامد، صرفه اقتصادي خريد اين امتيازها 
چندان باال نيست. به خصوص كه در شرايط فعلي 
بازار مسكن درگير ركود سختي است و فعاًل تورم 
انتظاري در بازار مســكن نيز فروكش كرده است. 
يكي از مشاوران امالك فعال در شهر جديد پرديس 
در گفت وگوي تلفني با همشــهري، آگهي  شدن 
امتياز مســكن ملي را اتفاقي كم اهميت مي داند 
كه با هر هدفــي مي تواند انجام شــود؛ اما معامله 
شدن اين امتياز مسئله ديگري است كه فعاًل اتفاق 

كم سابقه اي محسوب مي شود.

بازارگرمي براي فرار از ركود
در آن سوي ماجراي مربوط به مطرح شدن بازار داغ 
فروش امتياز مسكن، كساني قرار دارند كه هرگونه 
بازارگرمي در مورد قيمت امتياز طرح مسكن ملي 
مي تواند گرهي از كارشــان باز كند. يك مشــاور 
امالك فعال در شهر جديد پرديس، با اشاره به اينكه 
معامالت مسكن در شهرهاي جديد، به خصوص در 
فازهاي مسكن مهر، به شدت افت كرده و راكد است، 
مي گويد: تعداد قابل توجهي از واحدهاي مسكن مهر 
از زمان ثبت نام تا تعيين واحد فروخته شده و تعداد 
قابل توجهي از آنها در اختيار افراد معدودي است. 
عابدي در گفت وگو با همشهري مي افزايد: ازآنجا 
 كه مسكن ملي و مســكن مهر ازنظر نوع ساخت و 
جانمايي شباهت بسياري با يكديگر دارند، هرگونه 
بازارگرمي در مورد مسكن ملي مي تواند بازار مسكن 
مهر احتكار شــده را داغ كند؛ زيرا اين واحدها نيز 
دير يا زود مشمول قانون ماليات بر خانه هاي خالي 
مي شوند. اين فعال بازار مسكن با اشاره به اينكه اين 
نوع شيطنت ها در بازار مســكن كم نيست، اعالم 
مي كند: همانگونه كه در دوره رشد قيمت مسكن 
در شهرهاي جديد، دولت براي فروش فوري زمين 
واحدهاي مســكن مهر بازارگرمي كرد، حاال هم 
دالالن مسكن مهر براي فروش واحدهاي باقي مانده 

خود تالش مي كنند ارزش اين واحدها را باالتر نشان 
بدهند كه خريدار ترغيب شود. به گفته او، بهترين 
ابزاري كه فعاًل براي اين كار وجود دارد اين است كه 
حتي به صورت غيرواقعي، ارزش مسكن ملي ساخته 
نشده، باال اعالم شود تا ارزندگي مسكن مهر ساخته 

شده، بيشتر به چشم بيايد.

تبليغات كاغذي امتياز مسكن ملي
جست وجويي در بازار مســكن شهرهاي جديد و 
آگهي هاي اينترنتي حوزه مسكن نشان مي دهد؛ 
تبليغات معامله امتياز مســكن ملي برخالف بازار 
مسكن بيشتر به صورت كاغذي است و چندان رد 
پررنگي از آنها در ســايت هاي آگهي مسكن وجود 
ندارد. به عنوان مثال، از مجموع 100آگهي فروش 
امتياز آپارتمان كه در رايج ترين اپليكيشن آگهي 
مسكن منتشر شده، فقط يك آگهي به فروش امتياز 
مســكن ملي اختصاص دارد اما تعــداد فايل هاي 
فروش مســكن ملي در بنگاه هاي مشــاور امالك 
مناطق داراي مســكن ملي بيشــتر است. يكي از 
مشاوران امالك شهر جديد پرند، فرار آگهي هاي 
فروش امتياز ملي از فضاي مجازي و محيط اينترنت 
را ناشي از 2دليل مي داند؛ اول اينكه با سختگيري 
وزارت راه و شهرسازي، سايت ها و اپليكيشن هاي 
آگهي مسكن نســبت به حذف آگهي هاي فروش 
امتياز مســكن ملي اقدام مي كننــد و دوم اينكه 
فروشندگان امتياز مي ترســند شناسايي و سلب 
امتياز شــوند. بهرامي در گفت وگو با همشــهري، 
اعالم مي كند: فروشــندگان واقعي امتياز مسكن 
ملي، مشاوران امالك محدوده واحد خود را براي 
آگهي فــروش امتياز ترجيح مي دهنــد زيرا افراد 
كمي متقاضي اين واحدها هستند و عمدتاً پس از 
بازديد ميداني از محل ساخت پروژه ها به دنبال واحد 
موردنظر خود مي گردند. او نيز بازارگرمي دالالن 
مســكن مهر در مورد فروش امتياز مسكن ملي را 
رد نمي كند و احتمال شيطنت آنها در آگهي هاي 
اينترنتي را بيشــتر از آگهي ها كاغــذي مي داند. 
بهرامي معتقد است: با توجه به قانون جديد مجلس 
مبني بر ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني، 
خريد امتياز مسكن ملي براي متقاضيان مصرفي 
توجيهي ندارد مگر اينكه واحــد به مراحل نهايي 
ساخت رسيده باشــد كه البته اين مسئله در مورد 

مسكن ملي تهران صدق نمي كند.

نظر وزارت راه در مورد فروش امتياز مسكن ملي
فروش امتياز مسكن ملي نيز مانند فروش امتياز 
خريد خــودرو باوجود منع قانوني انجام شــدني 
اســت؛ اما در اين معامله ريســك تحميل شده 
به خريدار به قدري اســت كه اگر فروشــنده فرد 
شناخته شده و آشنايي نباشــد، مي تواند به زيان 
سنگين او منجر شــود. وزارت راه و شهرسازي در 
متن قرارداد اوليه طرح مســكن ملي از خريداران 
تعهد گرفته است كه قادر به تأمين آورده متقاضي 
و همچنين بازپرداخت تســهيالت اعطا شده به 
مسكن ملي هســتند و درصورت پرداخت نشدن 
اين وجوه، سلب امتياز خواهند شد. از سوي ديگر، 
اين وزارتخانه بارها اعالم كرده پيش ثبت نام مسكن 
ملي امتياز نيست و فاقد ارزش محسوب مي شود، 
ضمن اينكه بعد از تشــكيل پرونده و واريز آورده 
متقاضي نيز امتياز مسكن ملي ممنوع المعامله بوده 
و فروش آن تا زماني كه بحث سند و واگذاري آن به 
شكل رسمي انجام نشده باشد، امكان پذير نيست. 
متوليان وزارت راه و شهرسازي هشدار مي دهند 
معامله امتياز مســكن ملي به لغو امتياز متقاضي 
منجر خواهد شد و خريدوفروش وكالتي اين امتياز 
به استناد برگه تأييديه ســامانه طرح اقدام ملي 
مســكن نيز فاقد وجاهت قانوني است و حتي اين 
اقدام مي تواند عالوه بر لغو امتياز متقاضي، با برخورد 
قانوني از طريق مراجع قضايي با دفاتر ثبت اسناد و 
مشــاوران امالك متخلف همراه باشد. به گزارش 
همشــهري، در جريان اجراي طرح مسكن مهر، 
تمهيداتي انديشيده شد كه متقاضيان مي توانستند 
امتياز خود را به افراد واجد شــرايط مدنظر خود 
انتقال دهند و در سامانه مسكن مهر، نام فرد دوم 
به عنوان مالك قانوني آن امتياز درج شود. در اين 
وضعيت فرج جيم متقاضي اوليه مسكن مهر پس 
از واگذاري امتياز دوباره ســبز مي شــد و مزاياي 
اســتفاده از امتيازات دولتي مســكن مهر به فرد 
خريدار مي رسيد. به نظر مي رسد، چنانچه وزارت 
راه و شهرسازي چنين امكاني براي مسكن ملي نيز 
فراهم كند، الاقل فروش امتياز مسكن به انحراف 
در اهداف طرح منجر نمي شود و بستر نقل وانتقال 

غيرقانوني نيز برچيده خواهد شد.

بيژن نوروز مقدم، رئيس اتحاديه نانوايان 
سنتي در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

نرخ نان در تنور پاس كاري 
 

با وجود درخواست سال گذشته نانوايان براي افزايش 
70 تا 80درصدي نرخ و پذيرش جدول رشــد هزينه ها 
در نهادهــاي متولي تنظيم بازار نــان، هنوز خبري از 
اصالح و اعــالم قيمت جديد 
انواع نان ســنتي نيســت. با 
توجه به اينكه هزينه تمام شده 
توليد نان ســنتي در يك سال 
اخير 100درصد افزايش يافته، 
نانوايي ها خود دســت به كار 
شــده اند ؛ در نتيجه يا قيمت را باال برده اند يا وزن نان 
را كاهش داده اند كه پيامد آن ميهمان شدن نان لواش 
500توماني و بربري 2هزار و500توماني در ســفره هاي 
كوچك شده افطار خانوارهاي ايراني بوده است. با بيژن 
نوروز مقدم، رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي گفت وگو 

كرده ايم.
آخرين نتيجه درخواست نانوايان سنتي براي 

اصالح نرخ نان چه بوده است؟
متأســفانه پس از 10 ماه دوندگي براي ارائه فهرست هزينه 
تمام شــده به دســتگاه هاي دولتي و مراجعات مكرر، هنوز 
متوليان تنظيم بازار نان در زمينــه آخرين وضعيت اصالح 
نرخ نان ســنتي به اتحاديه و نانوايان، جواب قانع كننده اي 
نمي دهند، درحالي كه با ارائه فهرست هزينه تمام شده توليد 
نان، در تير ماه سال گذشته، مبني بر رشد 70 تا 80درصدي 
قيمت تمام شده، متوليان تنظيم بازار ضمن پذيرش آن وعده 
اصالح نرخ نان را تا بهمن ماه 99 دادند اما در اســفند ماه 99 
اعالم كردند رئيس جمهــوري دســتور داده قيمت كاالها 
ازجمله نان افزايش نيابــد. درحالي كه نظر رئيس جمهوري 
در مورد ممنوعيــت گراني كاالهايي بود كــه قبال در طول 
سال گذشــته چندبار گران شــده بود اما نرخ نان در دوره 
5ساله 93 تا 98 ثابت بود و در سال 98 نيز با وجود رشد 70 
تا 80درصدي هزينه توليد، مسئوالن با افزايش توافقي نرخ 
نان به ميزان 45درصد موافقت كردند حاال در شرايطي كه 
حقوق، مسكن، بن كارگري و ساير مزايا طي 2سال گذشته 
افزايش چشمگيري داشــته و نرخ خمير مايه و كرايه حمل 
100درصد رشد داشته و قيمت خوراك كارگر، برق آب، گاز 
و... افزايش داشته، مسئوالن قصد تثبيت نرخ نان با پرداخت 

هزينه آن از جيب نانوايان را دارند.
برآورد جديد نانوايان از رشد هزينه توليد نان 

در سال جاري چيست؟
 اتحاديــه نانوايان ســنتي آناليز قيمت تمام  شــده نان در 
ســال 1400 را تهيه كرده، بر اين اســاس هزينه تمام شده 
توليد نان ســنتي قطعا بيش از 100درصــد افزايش يافته 
است. بررسي ها حاكي است مجموع نرخ تورم 5سال منتهي 
به سال 98 از مجموع تورم سال هاي 99 و 1400 كمتر بوده 
است. متأســفانه اين حجم از تورم به نانوا تحميل شده اما 
مشخص نيست چرا ســتاد تنظيم بازار توپ اصالح نرخ نان 
را به زمين كارگروه ملي آرد و نان و اســتانداري مي اندازد. 
مسئوالن بايد بپذيرند كه نانوايي كارگاهي توليدي است و 
آناليز هزينه تمام شده، نرخ كااليي مانند نان را تعيين مي كند. 
وقتي مســئوالن قبول مي كنند كه بايد اتفاقي براي اصالح 
قيمت بيفتد اما با گذشت 20 ماه هيچ خبري از اصالح نرخ 
نان نيســت، اين امر موجب بي اعتباري اتحاديه نانوايان نزد 
اعضا  و محاسبه و افزايش خودسرانه نرخ نان شده؛ به طوري 

كه اكنون هرج و مرج قيمتي را در بازار نان شاهديم.
مگر كارگروه ملي آرد و نــان متولي تعيين 

قيمت نان نيست؟
متأسفانه متولي رسيدگي به امور آرد و نان مشخص نيست، 
حتي كارگروه ملي آرد و نان نيز اعالم مي كند دايره اختيارات 
آن در سطح كشور است و نه تهران. درحالي كه قبال نرخ نان 
در اين كارگروه تعيين و بعد به شهرستان ها اعالم مي شد اما 
اكنون كارگروه مذكور تعيين نرخ را بدون هيچ  سازوكاري به 
استانداري ها واگذار كرده و استانداري ها نيز همچنان وعده 

و وعيد اصالح نرخ نان را در آينده نزديك مي دهند.
برخي خبرها از تعيين نرخ جديد نان حكايت 

دارد، چرا اين نرخ ابالغ نمي شود؟
نانوايان آناليز هزينه تمام شــده توليد نان را ارائه كرده اند، 
آنطور كه اســتانداري در جواب پيگيري هاي اتحاديه اعالم 
كرده، قرار است در نشستي كه با وزير كشور برگزار مي شود، 
نرخ جديد نان استخراج و ابالغ شود، اما متأسفانه به نانوايان 
چيزي در مورد نرخ جديد نمي گوينــد، تنها اعالم كرده اند 
نرخ جديد به وزير كشور ارائه شده و بعدا ابالغ مي شود. فعال 
مسئوالن اتحاديه را ســرگردان كرده و  نانوايان نيز كار خود 
را مي كنند. وقتي نانوايان متوجه مي شــوند كه از اتحاديه 
آبي براي اصالح نرخ نان گرم نمي شــود، خودشــان دست 
به كار افزايش قيمت مي شوند. دستمزد روزانه كارگر ساده 
بيش از 250هزار تومان اســت، نانوايي ها نمي توانند بدون 
كارگر فعاليت كنند و بايد مابه التفاوت اين هزينه را از جيب 
پرداخت كنند. آنها تا يك جايي مي تواننــد پايبند وعده و 

وعيدها باشند و بار رشد هزينه نان را به دوش كشند.
اما بسياري از نانوايي ها خودسرانه نان ر ا گران 

كرده اند، علت چيست؟ 
 فشــار رشــد هزينه توليد نان بر نانوايي ها به جايي رسيده 
كه ديگر منتظر وعده هاي اتحاديه و مسئوالن دولتي براي 
اصالح نرخ نمي مانند زيرا با گذشــت 20 ماه از اين وعده ها 
هنوز خبري از اصالح نرخ نيست و نانوايان نيز قادر به جبران 
هزينه تمام شده توليد نيستند و چاره اي جز تعطيلي يا گراني 
خودسرانه نان ندارند. با اين روند اكنون در برخي نانوايي ها 
نان لواش به نرخ 450 تا 500تومان، بربري 1500 تا 2هزار 
تومان و تافتون از 650 تا 800تومان فروخته مي شــود. از 
ســوي ديگر افزايش خودســرانه نرخ نان سنتي، مشكالت 
اتحاديه براي نظم دادن به قيمت هاي اصالح شده احتمالي 
در بازار نان را تشديد مي كند زيرا نانوايي به دليل رشد هزينه 
توليد كه بــراي مدتي مثال تافتون را بــه قيمت هزار تومان 
فروخته، حتي درصورت اصالح و ابالغ نرخ جديد اين نوع نان 
نيز حاضر به فروش آن به كمتر از اين نرخ نمي شود. در چنين 
شرايطي اســت كه بايد اتحاديه با درخواست و خواهش يا 
برخورد و تعزير با اينگونه نانوايان مواجه شود كه در دو حالت 
مشــكالت نانوايي ها و مردم براي خريد نان با قيمت، وزن و 

كيفيت مصوب را مرتفع نخواهد كرد.
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   پيشنهاد حذف 375شركت صوري واردات گوشي
رئيس اتحاديه صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران با بيان اينكه وابستگي شديد بازار گوشي موبايل 
به واردات، نرخ روز دالر و تخصيص دالر 4هزار و 200توماني موجب انگيزه برخي شركت هاي صوري براي ورود به 
اين عرصه شده است، گفت: اكنون وارد كنندگان گوشي سه ماه فرصت دارند تا مابه التفاوت نرخ ارز ترجيحي با 
نيمايي و آزاد را پرداخت كنند. اين شرايط موجب شده تا بسياري از شركت هاي صوري براي برخورداري از اين 
فرصت سه ماهه پرداخت مابه التفاوت ارزي شكل گيرد. ابراهيم درستي، افزود: اين شرايط تاكنون مشخص كرده 
فقط 20تا 25شركت از مجموع 400شركت واردكننده موبايل واقعي هستند، بر اين اساس پيشنهاد وارد كنندگان 
تلفن همراه براي حذف اين شركت ها از عرصه واردات و رانت حاصل از آن، حذف فرصت سه ماهه فرصت تسويه 
حســاب ارزي و دريافت مابه التفاوت نرخ ارز ترجيحي با نيمايي يا آزاد به هنگام ثبت سفارش است. ابراهيم 
درستي، افزود: اجراي اين پيشنهاد موجب خواهد شد تا اكثر شركت هاي وارد كننده كه با دريافت مبالغ باالي 
ارز ترجيحي، به نام واردات گوشي كاالهاي ديگري وارد مي كنند، از اين چرخه حذف شوند و تجار واقعي كه نياز 
بازار را تامين مي كنند، مشخص شوند. نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران در مورد چشم انداز بازار و قيمت 
گوشي موبايل و كاالهاي ديجيتال با توجه به سيگنال هاي مثبت ارزي ناشي از مذاكرات سياسي، گفت: با توجه به 
تأثيرپذيري باالي بازار اين محصوالت از نرخ ارز، درصورتي كه روند كاهش يا تثبيت نرخ ارز تداوم يابد، مقاومت 
برخي عرضه كنندگان در برابر كاهش قيمت ها نيز شكسته شده و به همان نسبت شاهد كاهش قيمت انواع گوشي 

موبايل، تبلت و لوازم جانبي آن در بازار خواهيم بود.
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رئيس اتحاديه صوتي 
و تصويــري، تلفــن 
همراه و لــوازم جانبي 
تهــران در گفت وگو با 
همشــهري: پرداخت 
مابه التفــاوت ارزي به 
هنگام ثبت ســفارش 
واردات گوشــي تلفن 
همراه زمينه تشخيص 
25وارد كننــده واقعي 
را از بين 400شــركت 
وارد كننــده صــوري 

فراهم مي كند

با وجود آنكــه ظرف يك ماه گذشــته  بورس
تصميم هاي مهمي براي تقويت طرف 
تقاضا در بــورس گرفته شــده، نزول 
شاخص كل متوقف نشده اســت. ديروز هم اين روند 
نزولي ادامه يافت. بررسي ها نشان مي دهد صرف نظر از 
تأثير پذيري معامالت بورس از قيمت دالر، بازار سهام با 
يك سلســله از ابهام ها مواجه اســت كه به شــكلي 
دومينووار روند دادوســتدها را با چالش مواجه كرده 

است.
به گزارش همشــهري، شــاخص كل بورس تهران از 
ابتداي امسال تاكنون به طور مداوم نزول كرده و در اين 
مدت با 142هزار واحد كاهش، از محدوده يك ميليون 
و 310هزار واحد به سطح يك ميليون و 167هزار واحد 
رسيده است. ظرف چند هفته گذشته 2نشست مهم در 
ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت و شوراي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا برگزار شــد و با تمام مفاد 10گانه 
بسته نجات بورس، كه در سازمان بورس تدوين شده 
بود، موافقت شد. برآورد مي شود با اجراي اين بند هاي 
10گانه روند تزريق نقدينگي به بازار ســهام ســرعت 
بگيرد. اين مصوبــات صرف نظر از تزريــق نقدينگي 
به زعم كارشناسان مي تواند به اعتماد زايي دوباره بين 
سهامداران و دولت منجر شــود اما چرا اين مصوبات 

مانعي در برابر نزول شاخص بورس نبوده است؟

ابهام هاي سياسي 
بررسي ها نشان مي دهد اقتصاد ايران و بازار ها با ابهام ها و 
چالش هاي مختلفي در كوتاه مدت و بلندمدت مواجهند 
و اين چالش ها به افزايش ابهامات موجود در بازار منجر 
شده است. از جنبه سياسي بازار سهام با 2ابهام بزرگ 
مواجه است كه سهامداران را وارد دوره اي از بالتكليفي 

كرده است.
به زعم كارشناسان، ابهام در نتايج مذاكرات هسته اي 
و احياي برجام و برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
دو ابهام بزرگ سياسي هستند كه معامالت را در بازار 
سهام تحت تأثير قرار داده است. هرچند انتظار مي رود 
با احياي برجام تحريم ها رفع شود و روابط تجاري ايران 
گســترش يابد و اين موضوع مي تواند اثرات مثبتي بر 
شركت هاي بورس داشته باشد، اما ابهام در چگونگي 
 FATF رفع تحريم ها و همينطور تعلل درتصويب لوايح
مي تواند دستاورد هاي برجام را تحت تأثير قرار دهد و اين 
موضوع بر عملكرد اقتصادي شركت ها تأثير زيادي دارد. 
مضاف بر اينكه احياي دوباره برجام خود به افت قيمت 
دالر منجر مي شــود و اين موضــوع مي تواند عملكرد 
شركت هاي صادرات محور را  كه بخش بزرگي از بازار را 

در اختيار دارند، تحت الشعاع قراردهد.
محمد طبيبيان، اقتصاددان، در اين باره مي گويد: برقرار 
ماندن تحريم هاي بانكي اثر بخشي ساير موارد را بسيار 
كاهش مي دهد. اگر فقط به رفع تحريم هاي بانكي توجه 
مي شد ســاير تحريم هاي اقتصادي خودبه خود تا حد 
زيادي قابل خنثي شدن بود. به گفته او، اگر موارد مذاكره 
برداشتن نام نهاد ها و افراد از فهرست تحريم ها باشد و 
وقت تيم مذاكره كننده براي اين صرف شود و در رفع 
تحريم بانكي و بخش انرژي دســتاورد نداشته باشد و 
 شرايط ورود بخش خصوصي ايران به تجارت بين الملل 
رسمي را فراهم نكند، اين خبر براي آن افراد و نهادها كه 
از فهرست تحريم خارج مي شوند، خبر خوبي است اما 

براي كشور چندان دستاوردي نخواهد داشت.
در كنار ابهــام در مــورد نتايج مذاكرات هســته اي، 
بحــث انتخابــات رياســت جمهوري و رويكردي كه 
رئيس جمهوري جديد نســبت به اقتصاد دارد نيز يك 
چالش ديگر بر سر اقتصاد و بازار سرمايه است. هم اكنون 
بازار سهام چشــم اندازي نســبت به نتايج انتخابات 
رياست جمهوري و برنامه هاي اقتصادي رئيس جمهوري 
جديد ندارد و همين عامل موجب شــده سهامداران 

احتياط بيشتري به خرج دهند.
عظيم ثابــت، كارشــناس بازار هــاي مالي بــا بيان 
اينكه در كنار برجام بازار ســهام با ابهــام در انتخابات 
رياست جمهوري هم مواجه است، مي گويد: فعال بازار 
سهام شناختي نســبت به سياســت ها و برنامه هاي 
رئيس جمهوري جديد نــدارد. همچنين يكي از نكات 
مهم در مورد رئيس جمهوري آينده مقامات يا وزيران 
اقتصادي دولت بعدي هســتند كــه از اهميت بااليي 

برخوردار است. او با بيان اينكه درحال حاضر بازار سهام 
از جنبه سياست داخلي و خارجي با ابهام هاي بزرگي 
مواجه است، تأكيد كرد: تحت تأثير اين ابهام ها بسياري 
از ســرمايه گذاران ترجيح مي دهند تا تعيين تكليف 
آنها وارد بازار نشوند. به گفته او، سرمايه گذاران زماني 
پول هايشان را دوباره وارد بورس مي كنند كه اين ابهام ها 

برطرف شده باشد.

ابهام هاي اقتصادي
صرف نظــر از ابهام هاي سياســي كه معامــالت بازار 
ســهام را تحت تأثير قرار داده، برخي عوامل اقتصادي 
بر حجم ابهام هاي موجود بر بازار ســهام اضافه كرده 
است. بررسي ها نشان مي دهد عوامل اقتصادي ازجمله 
كســري بودجه شديد دولت، رشــد نقدينگي، ميزان 
درآمد هاي نفتي دولت، نحوه خــروج اقتصاد ايران از 
شــوك كرونا و وقوع بحران خشكسالي در سال جاري 
ازجمله چالش هاي اقتصادي هســتند كه بازارها در 
كوتاه مدت با آن مواجهند و معامالت را در بازارها ازجمله 

بازار سهام تحت تأثير قرار داده است.
تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه كســري بودجه 
شديد دولت و رشــد بي رويه نقدينگي دو عامل مهم 
اقتصادي هســتند كه مي توانند فضاي بازارها ازجمله 
بازار سهام را در سال جاري تحت تأثير قرار دهد. به زعم 
اقتصاد دانان، كسري بودجه و رشد نقدينگي مي تواند به 
رشد تورم و به دنبال آن افزايش دوباره قيمت ارز منجر 
شود و همين عامل مي تواند بازار سهام را تحت تأثير قرار 
دهد. در واقع صرف نظــر از اثري كه برجام مي تواند در 
كاهش قيمت دالر داشته باشد، افزايش كسري بودجه 
مي تواند در ميان مدت همه اين تأثيرات را خنثي كند. به 
بيان ديگر، اگرچه مي توان انتظار داشت افزايش احياي 
برجام به افت قيمت دالر دركوتاه مدت منجر شود، اما 
در بلندمدت كسري بودجه و رشد نقدينگي مي تواند به 
افزايش تورم و بعد از آن رشد قيمت ارز منجر شود و اين 
افزايش قيمت دالر به طور مستقيم معامالت بازار سهام 

را تحت تأثير قرار خواهد داد.
رضا خادمي، يك تحليلگر اقتصادي در اين باره مي گويد: 
پول پرقدرت 50 درصد رشد كرده  كه ناشي از خلق پول 
توسط بانك مركزي و ترجيحات تورمي است، بنابراين 
اگر توافق سياسي انجام شود، ممكن است فقط بتواند 
قدري جلوي خلق نقدينگي را بگيــرد اما اين ميزان 

محدود است.
به گفته او، بانك مركزي قادر اســت با كاهش سرعت 
گردش پول اثــر مخرب نقدينگــي را كاهش دهد اما 
نمي تواند در جلوگيري از گروه هايي كه در جابه جايي 
نقدينگي نقش دارند، موفق باشد بنابر اين با تداوم رويه 

فعلي، قيمت ارز رشد خواهد كرد.
يكي ديگر از ابهام هاي پيش روي بازار ســهام، ميزان 
درآمد هاي نفتي اســت كه مي تواند روي قيمت ارز و 
به دنبال آن بازار ســهام تأثير گذار باشد. برخي بر اين 
باورند كه با رفع تحريم هــا و افزايش درآمد هاي نفتي 
قيمت ارز پتانسيل بيشتري براي نزول پيدا خواهد كرد 
اما محمد نوربخش، يك تحليلگر بازارهاي مالي، درباره 

تأثير افزايــش درآمد هاي نفتي بعــد از رفع تحريم ها 
مي گويد: حتي با فرض رفع كامل تحريم ها باز هم جمع 
كل درآمدهاي نفتي كشور در سال جاري با احتساب 
قيمت هر بشــكه نفت در محدوده 50 دالر به بيش از 
30 تا 35ميليارد دالر نخواهد رسيد و اين كفاف مصارف 
ارزي كشور را نمي دهد. ضمن اينكه بايد درنظر گرفت 
حتي در بلندمدت پتانسيل رشــد قيمت نفت وجود 
ندارد و ميانگين قيمت نفت در حدود 50 دالر خواهد 
بود بنابر اين با توجه به ميزان كســري بودجه دولت و 
رشد نقدينگي نمي توان در ميان مدت منتظر كاهش 
قيمت دالر بود و اثر احياي برجام كوتاه مدت خواهد بود.
ابهام سومي كه معامالت بازار سهام را تحت تأثير قرار 
داده اســت، مواجهه اقتصاد ايران با خشكسالي است. 
آمار ها نشــان مي دهد كه وقوع خشكســالي به دليل 
كاهش بارندگي مي تواند امســال عملكرد بسياري از 
صنايع را كه در مناطق مركزي ايــران قرار گرفته اند، 
مانند شركت هاي فوالد سازي  كه براي توليد به منابع 
آبي زيادي نياز دارند و همينطور شــركت هاي فعال 
در بخش زراعت و مواد غذايــي و همه صنايع آب بر را 
تحت تأثير قرار دهد. چنانچه خشكسالي تداوم يابد، روند 
توليد در اين شركت ها با چالش مواجه مي شود و اين 
موضوع مي تواند درآمد اين شركت ها را تحت تأثير قرار 
دهد. در واقع در خشكسالي سال جاري، به جز آب، بايد 
منتظر محدوديت هايي در حوزه هاي برق، كشاورزي، 

دامپروري و حتي برخي كسب وكارها بود.
چالش چهارم كه بازار ســهام را با ابهــام مواجه كرده 
اســت، نحوه مواجهه اقتصاد ايران با آثار كرونا پس از 
پايان اپيدمي اســت. هنوز هيچ برنامــه مدوني براي 
واكسيناســيون و همينطور چالش  هــاي اقتصادي 
ناشــي از شــيوع كرونا وجود ندارد و همين موضوع 
ابهام هاي پيــش روي عملكرد صنايع و شــركت ها را 
زياد تر كرده اســت. ســنجش ميزان دقيق خسارت 
بحران كرونا بر اقتصاد ايران كار ساده اي نيست.  با اين 
حال، مركز پژوهش  هاي توسعه و آينده نگري متعلق به 
سازمان برنامه و بودجه زمســتان پارسال در گزارشي 
آثار اقتصادي شيوع كرونا را در دو سناريو بررسي كرد 
كه نشان مي دهد در يك سناريو  فعاليت هاي اقتصادي 
ايران تا 4.9درصد و در ســناريوي ديگر تا 5.5درصد 

كاهش مي يابد.
هوشــيار فقيهي، معاون اقتصادي و برنامه ريزي اتاق 
اصناف ايران نيز چندي پيش گفته بود كه واحدهاي 
صنفي ايران در 2 ماه نخست شيوع كرونا ماهانه بيش 
از 26 هزار ميليارد تومان متضرر شده اند. بررسي هاي 
مركز پژوهش هاي مجلس نيز حاكي از آن است كه در 
نتيجه توقف يا محدود شدن فعاليت واحدهاي توليدي 
و خدماتي بر اثر بحران كرونا بين 2ميليون و 800 هزار 
تا 6ميليون و 400 هزار نفر در ايران شغل خود را از دست 
داده يا مي دهند. اين آمار ها خود نشان مي دهد كه ابهام 
در برنامه  ريزي هاي اقتصادي پس از شيوع كرونا با توجه 
به تأخير در اجراي واكسيناسيون خود به يك چالش 
اقتصادي تبديل شده كه وضعيت صنايع و شركت ها و 

عملكرد آنها را تحت تأثير قرار مي دهد.

كاهش نــرخ دالر به مــرز 20هزار  بازار
تومان موجب افت يك تا سه ميليون 
توماني قيمت گوشــي هاي موبايل 
برندهاي معروف و پرتقاضا در بازار شــده اســت. 
به گفته فعاالن صنفي سوءاســتفاده دســت كم 
375وارد كننده صوري اين كاال، از فرصت سه ماهه 
پرداخت مابه التفاوت ارزي، موجب كاهش عرضه و 
مقاومت بازار در مقابل كاهش بيشتر قيمت ها شده 

است.
مشاهدات خبرنگاران همشهري، حاكي است؛ روند 
قيمت فروش انواع محصوالت ديجيتال از گوشي 
موبايل و تبلت و لپ تاپ گرفته تا لوازم و تجهيزات 
جانبي آن نزولي اســت، در اين بين قيمت برخي 
انواع گوشي  گران قيمت سامسونگ و اپل افت يك 
تا سه ميليون توماني قيمت را شاهد بوده است نرخ 
ساير انواع گوشی پرتقاضاي چيني و كره اي در رده 
قيمتي متوسط و پايين هم كاهش جزئي 100تا 
400هزار توماني را تجربه كرده است. با وجود اين 
آهنگ كاهش قيمت ها، در مقايسه با دوران افزايش 

نرخ ارز، بسيار كند است.
 فعاالن صنفــي درباره داليل 
مقاومت بازار موبايل در برابر 
ريزش قيمت هــا مي گويند؛ 
ارائه فرصت ســه ماهه، براي 
پرداخــت مابه التفــاوت ارز 
ترجيحــي 4200تومانــي، 
با ارز نيمايــي و بــازار آزاد، 
موجــب سوءاســتفاده ارزي 
برخي شركت هاي وارد كننده 
گوشــي، براي برخورداري از 
اين مابه التفاوت قيمت شده 
است، اين دور تسلسل باطل 
موجب شــده 375شــركت 
صــوري وارد كننده گوشــي 
موبايل با عرضه قطره چكاني 
اين محصوالت نبــض بازار را 

دردست بگيرند.
قيمت ساير كاالهاي ديجيتال 
مانند تبلت، لپ تــاپ و لوازم 
جانبــي آن نيز اگرچه ســير 
نزولي داشته است اما قيمت 
بــازار ايــن محصــوالت نيز 

متناســب با ميزان كاهش قيمت ارز افت نداشته 
است. ارائه فرصت سه ماهه پرداخت مابه التفاوت 
نرخ ارز دولتي با نيمايي و آزاد شــرايطي را فراهم 
كرده كه بسياري از واردكننده ها براي برخورداري 
از مزاياي اين تسهيالت، به حوزه واردات اينگونه 
محصوالت وارد شــوند، اين دسته از واردكننده ها 
در عين حال با عرضه قطره چكاني و قيمت سازي  
در بازار از واقعي شــدن و افت شديد نرخ اين اقالم 

جلوگيري مي كنند.

افت يك تا سه ميليوني گوشي هاي گران قيمت 
وابستگي 97درصدي بازار ايران به واردات گوشي 
موبايل و ســاير محصــوالت ديجيتــال، موجب 
اثر گذاري باالي نرخ ارز بر هزينه تمام شده واردات 
و نرخ فروش اين اقالم در بازار شــده است. با اين 
شــرايط به رغم كاهش 15درصدي نــرخ دالر در 
بازار آزاد در 45روز نخست امســال، قيمت انواع 
محصوالت ديجيتال متناسب با افت نرخ ارز كاهش 
نيافته است. به نظر مي رسد نابساماني نظام عرضه 
و مقاومت برخي فروشــندگان، مانع واقعي شدن 
نرخ ها شده اســت. بررســي قيمت فروش انواع 
گوشي موبايل، در آن دســته از مغازه هاي سطح 
شــهر، كه تا كنون تحت عنوان انجام تعميرات و 
ارائه خدمات به مشتريان فعال بوده اند و از ديروز 

با بازگشايي پاساژها و مجتمع هاي تجاري جنب 
و جوش كمتري را شاهد خواهند بود، بيانگر افت 
قيمت يك تا ســه ميليون تومانــي قيمت برخي 
گوشي هاي مدل باالي سامسونگ و اپل است. در 
بازار گوشي هاي اپل، قيمت آيفون 12 پرومكس با 
كاهش 3 ميليون توماني از 38 ميليون و 200 هزار 
به 35 ميليون و 900 هزار تومان رسيده اما قيمت 
آيفون 12 با افت 200هزار توماني از 27 ميليون به 

26 ميليون و 800 هزار تومان كاهش يافته است.
بررسي قيمت گوشي هاي سامسونگ در بازار نيز 
حاكي از كاهش 300 تا يك ميليون توماني قيمت 
محصوالت اين برند كره اي در بازار است به نحوي 
كه گوشي سامسونگ مدل گلكسي A51 با كاهش 
يك ميليون توماني از 9 ميليــون و 349 هزار به 
قيمت 8 ميليون و 299 هزار تومان رسيد و گوشي 
گلكسي A71 با كاهش حدود 400هزار توماني از 
9 ميليون و 399 هزار به 9 ميليون تومان، گوشي 
گلكسي اس 20 الترا نيز با كاهش 110هزار توماني 
از 23 ميليون و 800 هزار بــه 23 ميليون و 690 
هزار تومان رسيده است، روند 
كاهش قيمت گوشي موبايل 
در هفته گذشته نسبت به دو 
تا سه هفته قبل از آن كندتر 
شده اســت به نحوي كه قبال 
قيمت گوشي آيفون 12 ميني 
طي 10روز افت 6تا 7ميليون 
تومان كاهش يافت يا آيفون 
پرو مكــس 256 گيگ طي 
دو هفته با كاهش 15ميليون 
تومانــي از 50 ميليون تومان 
به 39 و سپس به 35ميليون 
و 900هزار تومان رســيد. در 
بازار گوشــي هاي سامسونگ 
نيــز نــرخ نــوت 20 اولترا 
سامســونگ كه تــا دو هفته 
قبل نزديك بــه 50 ميليون 
تومان بود با كاهش 20ميليون 
توماني به 30 ميليون تومان 
رسيد. همچنين سامسونگ 
اس 20 اولترا با كاهش ســه 
ميليون توماني طي سه هفته 
از  31به 28ميليــون تومان 
رسيد. همچنين قيمت گوشي نوت 9 پرو شيائومي 
128 گيگ با كاهش دو ميليون توماني از 8ميليون 

به 6ميليون و 30هزار تومان رسيد.

محسوس نبودن كاهش قيمت براي مشتريان
رئيس اتحاديه صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم 
جانبي تهران در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه 
متأسفانه اغلب وارد كنندگان به هنگام افزايش نرخ 
ارز هر لحظه قيمت گوشي موبايل را باال مي بردند 
اما اكنون با ســير نزولي نرخ ارز در مقابل كاهش 
قيمت ها مقاومت مي كنند، گفت: اين شــركت ها 
حتي در ايامي كه گوشي موبايل را با دالر 10 هزار 
توماني وارد مي كردند، براي كسب سود بيشتر اين 
گوشــي ها را با نرخ باالتر عرضه مي كردند  و با اين 
روند هميشه بيشترين سود واردات و عرضه گوشي 
نصيب اينگونه واردكنندگان، و نه فروشــندگان، 
مي شــد. ابراهيم درســتي، افزود: كنترل بازار با 
نحوه عرضه موجب شده تا كاهش قيمت گوشي 
بدون تغيير در فاكتورهاي فروش براي مشتريان 
و فروشندگان چندان محســوس نباشد. او با بيان 
اينكه به دليل باال بــودن قيمت ها و كاهش قدرت 
خريد حتي افت نسبي قيمت ها نيز موجب بازگشت 
مشتريان به بازار نشده و هنوز هم تا حدودي ركود 

حرف نخست بازار گوشي موبايل است.

چرا بسته نجات، مانع از نزول شاخص نشد؟

 ابهام هاي متعدد سياسي و اقتصادي، اثر تصميمات مراجع باالدستي را 
براي تقويت طرف تقاضا در بورس خنثي كرده است

375 وارد كننده صوري با بازار موبايل تسويه حساب كردند
دومينوي ابهام ها در بورس

 مقاومت واردكنندگان در مقابل 
كاهش قيمت موبايل

نقد خبر

قيمت نوبرانه ها پايين آمد
روز گذشته از كاهش قيمت ميوه ها و محصوالت مختلف  تره  بار
فرنگي و صيفي  در ميادين در همين ستون گزارش داده 
شــد. همزمان با افزايش عرضه محصوالت تابستانه از 
قيمت آنها كاسته شده اســت. گزارش جديد سازمان ميادين ميوه و 
تره بار شهرداري تهران اما نشان مي دهد قيمت ميوه هاي نوبرانه نيز در 
اين مراكز خريد كاهش يافته است. به گزارش همشهري، قيمت انواع 
نوبرانه هاي فصل بهار در ميادين چهار فصل ميوه و تره بار تهران اعالم 
شده و براساس تازه ترين نرخنامه به روز شــده اين سازمان، قيمت 
كيوي، طالبي و گرمك در ميادين ميوه و تــره بار، هر كيلوگرم هزار 
تومان، جانا هر كيلوگــرم 800تومان و خربــزه و ملون هر كيلوگرم 

700تومان نسبت به نرخنامه قبلي كاهش يافته است
برمبناي اين گزارش، قيمت نوبرانه هاي بهاره در ميادين ميوه و تره بار 

به شرح زير اعالم شده است: 
1   ازگيل هر كيلوگرم 18هزار تومان

2   توت سفيد و سياه هر كيلوگرم 12هزار تومان
3   توت فرنگي هر كيلوگرم 29.500تومان
4   چغاله بادام هر كيلوگرم 32هزار تومان

5   خربزه و ملون هر كيلوگرم 5.200تومان
6   طالبي و گرمك هر كيلوگرم 7.500تومان

7   جانا هر كيلوگرم 6.200تومان
8   گوجه سبز دورشهري هر كيلوگرم 47هزار تومان

9   گوجه سبز شمال هر كيلوگرم 35هزار تومان
10   هندوانه هر كيلوگرم 3.400تومان

مقايسه قيمت ميوه و تره بار در نرخنامه ميادين همچنين نشان دهنده 
اختالف 31درصدي آنها با قيمت هاي ســطح شــهر است. طالبي و 
گرمك با 46.5درصد در ميان ميوه ها و بادمجان با 40درصد در ميان 
محصوالت صيفي، ركورددار اختالف قيمت با ســطح شهر هستند. 

جزئيات اين اختالف قيمت در جدول پيوست اين مطلب آمده است.

مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين و ميانگين سطح شهر

قيمت در نام ميوه
ميادين

 قيمت در 
سطح شهر

ميزان اختالف 
قيمت)درصد(

41 8.30014.000سيب قرمز
11.50018.50038سيب زرد

6.80010.50035پرتقال تامسون شمال
12.50019.00034پرتقال تو ُسرخ
46.5 7.50014.000طالبي و گرمك
11.00016.00031ليمو شيرين
16.90024.50031ليمو تُرش

11.00018.00039كيوي
25.90028.0007.5موز

3.4005.00032هندوانه
31.5 114.800167.500جمع

 
مقايسه قيمت سبزيجات و صيفي جات در ميادين و ميانگين سطح شهر

قيمت در نام ميوه
ميادين

 قيمت در 
سطح شهر

ميزان اختالف 
قيمت)درصد(

5.1007.50032خيار ُگلخانه اي
4.5006.50031خيار رسمي و رويال

6.2008.00022.5گوجه فرنگي ُگلخانه اي
5.9007.50021.5گوجه فرنگي بوته اي

3.6006.00040بادمجان
4.6007.00034كدوي مسمايي
6.0009.00033كدوي حلوايي

3.2004.50029سيب زميني انباري
29.5 5.3007.500سيب زميني نو

4.8007.50036پياز قرمز
49.20071.00031جمع

قيمت پنير از 100هزار تومان گذشت
افزايش قيمــت لبنيات با اينكه خبر تازه اي نيســت،  سوپرماركت
به دليل اهميت حضور اقالم لبني در سبد مصرف خانوار 
خبر مهمي محسوب مي شود. در دوسال گذشته كاهش 
قدرت خريد بخش زيادي از اقشــار، در كنار رشد قيمت اقالم لبني، 
ســرانه مصرف لبنيات را در ايران كاهش داده، اين معضل از پارسال 

تشديد هم شده است. 
به گزارش همشهري، از ابتداي سال گذشــته نرخ لبنيات مشمول 
حمايت دولت 3بار و نرخ اقالم خارج از چتر حمايتي دولت، بارها و بارها 

با درصدهاي مختلف افزايش يافت. 
افزايش يك هزار و 900توماني نرخ پنير يكي از برندهاي به نســبت 
معروف، خبر تازه اي اســت كه البته مربوط به يكي دو هفته گذشته 
نيست و از ابتداي امســال اتفاق افتاده است. قيمت پنير 400گرمي 
فتا دوشــه برند هراز كه يكي از پرطرفدارترين پنيرهاي پاستوريزه و 
سوپرماركتي اســت، از 16هزار تومان ابتداي امسال حاال به 17هزار 
و 900تومان رسيده، خبر رســيده ديگر برندها هم در حال افزايش 
قيمت هستند. ميانگين قيمت پنيرهاي ساده پاستوريزه هم اكنون 
براي هر كيلو 40تا 50هزار تومان برآورد مي شود. طرفداران پنيرهاي 
سنتي البته بايد دوبرابر اين مبلغ را بپردازند. قيمت روي بسته هاي 
انواع پنيرهاي سنتي پاستوريزه حاكي است قيمت پرتقاضاهايي مثل 
ليقوان مدتهاســت كه از كيلويي 100هزار تومان فراتر رفته و به طور 
مثال يك قالب 750گرمي پنير ليقوان ســاالر 99هزار و 500تومان 
قيمت دارد. افزايش قيمت پنير به عنوان ارزان ترين عضو سفره صبحانه 
در كنار خبرهايي كه درباره تغيير قيمت نان به گوش مي رسد به ويژه 

براي اقشار كم درآمد جامعه نگران كننده است.

قيمت بعضي از انواع پنير در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
99.500ليقوان- 750گرميساالر
87.000سوپرليقوان- 700گرميالرا
72.000پاستوريزه رسيده در آب نمك- 800گرميپگاه
62.000فتا سنتي- 800گرميكاله
69.550بلغاري- 800گرميپگاه
18.000ليقوان- 200گرميپگاه

40.000پنير سفيد- 400گرميمي ماس
35.000لبنه- 750گرميپگاه 
35.000ليقوان گوسفندي- 400گرميرامك
17.000سفيد پروبيوتيك- 400گرميرامك
33.000سنتي- 400گرميكاله
17.000الكتيكي- 300گرميكاله
33.00ليقوان بز- 300گرميپاك

21.000پنير سفيد پرستاره- 400گرميميهن
20.000پنير پروسس 8تايي- 120گرميگاو خندان

23.800خامه اي- 350گرميكيبي
20.000نيم چرب- 340گرميروزانه

21.000پنير پروسس - 400گرميهراز آمل

ضرورت تغيير در روش خصوصي سازي  
  خبر: بــا اقدام دســتگاه هاي نظارتــي، دادخواســت ابطال واگذاري پرفســاد 
شــركت هفت تپه به دادگاه ويژه حقوقي رســيدگي كننده به پرونده هاي مسئله دار 
خصوصي سازي ارجاع شد و پس از برگزاري جلسات رســيدگي دادگاه، رأي ابطال 

واگذاري هفت تپه صادر شد.
  نقد خبر: اين روزها پروژه هاي شكست خورده خصوصي سازي  خبرساز مي شوند. 
با ابطال فرايند واگذاري سهام شركت نيشكر هفت تپه و بازگشت سهام اين شركت به 
دولت، شكست ديگري در پرونده خصوصي سازي  در اقتصاد ايران رقم خورد و نشان 
داد بايد براي اجراي خصوصي سازي  درست كه موضوعي حياتي براي شكست انحصار 
و ايجاد فضاي رقابتي اســت طرحي نو در انداخت. مروري بر روند واگذاري ســهام 
شركت هاي دولتي از سال 1384تاكنون نشان مي دهد بخش زيادي از سهام شركت ها 
يا به شركت هاي شبه دولتي واگذار شــده يا خريداران صالحيت فني نداشته اند يا 
تحت تأثير فضاي كالن اقتصادي و سياسي خريداران نتوانسته اند راهبري شركت ها 
را به درستي انجام دهند. عوامل مختلفي در شكست پروژه خصوصي سازي  در ايران 
نقش داشته اما صرف نظر از اينكه بخشي از خريداران صالحيت الزم را براي خريد سهام 

شركت هاي دولتي نداشته اند بخشي از داليل شكست روند خصوصي سازي  در ايران به 
نبود فضاي رقابتي در اقتصاد ايران بازمي گردد. نبود فضاي رقابتي در كنار قيمت گذاري 
دستوري موجب شده خريداران سهام به جاي آنكه در فكر راهبري شركت ها باشند 
صرفا به نقدكردن امالك و دارايي هاي شركت هاي دولتي چشم بدوزند و تالش كنند 
تا از طريق خريد سهام يك شركت دولتي، دارايي هاي آن شركت را كه در گذر زمان 
تحت تأثير تورم ساختاري در اقتصاد ايران رشد مي كند، مالك شوند. همه اينها به غيراز 
انحصاري اســت كه در صنايع مختلف وجود دارد و موجب مي شود خريداران سهام 
شركت هاي دولتي، نتوانند بعد از خريد سهام يك شركت در جريان انحصاري كه در 

صنايع مختلف وجود دارد به درستي عملكرد آن بنگاه اقتصادي را بهينه كنند.
بســياري از پژوهشــگران معتقدند به دليل حاكم بودن روابط سياســي در جريان 
واگذاري ها كمتر از 20درصد از كل سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي 
واگذار شده است. صرف نظر از اين موضوع آنچه در طول 15سال گذشته در كشور اتفاق 
افتاد، فروش اموال مازاد دولتي بوده اســت و روح حاكم بر خصوصي سازي كه انتقال 
و حمايت از مديريت بخش خصوصي است، برآورده نشده است. در حقيقت سازمان 

خصوصي سازي در عمل سازمان فروش اموال مازاد دولتي بوده است.
اصالح سيستم موجود در گرو تغيير در روش خصوصي سازي  مطابق با تجارب جهاني 
است. تدوين استراتژي كالن اقتصادي و طراحي برنامه جامع خصوصي سازي با رويكرد 
كاهش تصدي گري دولت و در يك كالم حكمراني مطلوب در اقتصاد، شرط الزم براي 
خصوصي سازي  است. بنابراين تصميم سازان كشور اعم از مجلس، دستگاه قضايي و 

دولت بايد با تغيير سياست هاي كالن، روش خصوصي سازي  را در ايران تغيير دهند.
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پیگیری

بازگشايي  راه هاي مسدود سیالبی
جاري شدن سیالب در استان هاي مختلف موجب بروز مشكالت 
بسیاري شده است. سیالب عالوه بر ايجاد خسارت در واحدهاي 
مسكوني و زمین هاي كشاورزي به راه هاي شهري و روستايي نیز 

آسیب بسیار وارد كرده و گاه موجب بسته شدن آنها شده است.
به گفته سرهنگ »احمد شیراني« رئیس مركز اطالعات و كنترل 
ترافیك پلیس راهور ناجا، برخي محورهاي كشور ازجمله محور 
معلمان- شــاهرود و مسیر جندق-معلمان در ســمنان، آزادراه 
سردار حجازي )كنارگذر شرقي اصفهان(، راه شهداد- نهبندان در 
استان هاي كرمان و خراسان جنوبي و محور خرم آباد-پلدختر در 

لرستان مسدود شده بودند.
مديركل مديريت بحران استانداري كرمان درباره بسته بودن راه ها 
در اين استان به همشهري مي گويد: »مســیر شهداد- نهبندان 
بین كرمان و خراســان جنوبي قرار دارد كه پیش از اين در سیل 
سال 98آســیب ديده بود و آن زمان به طور موقت ترمیم شد. با 
وقوع سیل در روزهاي گذشته كیلومتر 25به بعد اين راه دوباره با 
مشكل مواجه شد كه به بازسازي اساسي نیاز دارد. براي اين مسیر 
راه جايگزيني ايجاد شده اســت كه عبور و مرور مردم با مشكل 

مواجه نشود.«

»مجید سعیدي« ادامه مي دهد: »در 2سال گذشته براي پیشگیري 
از آســیب به راه ها كارهايي مثل اليروبي زير پل ها انجام شد ولي 
سیل اخیر شــدتي بیش از پیش بیني ما داشت و به همین دلیل 
آسیب ايجاد كرد. هم اكنون همه شهرســتان هاي استان جلسه 
مديريت بحران تشــكیل داده اند و آماده باش هستند تا اقدامات 
محافظتي را درصورت ادامه بارش انجام دهند و پس از بررســي 

نقاط ضعف آنها را براي پیشگیري از آسیب بیشتر رفع كنند.« 
مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان نیز درباره بسته بودن 
بعضي راه ها در اين اســتان توضیح مي دهد: »مســیر جندق به 
معلمان كه بین اصفهان و سمنان واقع شده است به دلیل مشكالت 
ناشي از سیالب بسته شــده بود كه اكنون بازگشايي شده است. 
همچنین محور نطنز به اصفهان آزادراه سردار حجازي نیز مسدود 
شده كه دلیل آن سیالب نیســت، بلكه به علت فرونشست زمین 
بسته شده است. اين مســیر در حال تعمیر است و بازسازي آن تا 

هفته آينده طول خواهد كشید.«
»منصور شیشه فروش« با بیان اينكه در ســیل روزهاي گذشته 
بعضي ديگر از راه هاي اســتان هم مســدود شــده بود كه همه 
آنها اكنون باز هستند، درباره آســیب هاي اين سیل به اصفهان 
اظهار مي  كند: »ســیالب ناشــي از بارندگي در نوار شــمالي و 
 شــرقي 120میلیارد تومان خســارت به بخش هــاي مختلف

وارد كــرد. 253واحد مســكوني، 36رشــته قنــات، 80هكتار 
بــاغ، 55كیلومتــر راه و بخش هاي ديگري در اســتان آســیب 
 ديد كــه بايد خســارت آنها جبران شــود. نیروهــاي مديريت
 بحــران تــا دوشــنبه كــه بارش هــا و تندبــاد ادامــه دارد

آماده باش هستند.«
وي بــا بیان اينكه بــارش باران بر زمین هاي خشــك و ســفت 
مناطق خشــك و نیمه خشــك باعث بروز ســیالب مي شــود، 
مي گويد: »ســیالب روي ديگر خشكسالي اســت و سال هاست 
به زيرســاخت هاي كشــور آســیب وارد مي كنــد. به نظر من 
يك بار براي همیشــه در كشــور بايد با تخصیص بودجه موضوع 
ســیالب را حل كرد و با اجــراي طرح هاي پیشــگیرانه جلوي 
خسارت هاي بیشتر را گرفت. اجراي سیل بندها، اجراي طرح هاي 
 آبخیزداري و اليروبي رودخانه ها بايد انجام شــود. از سوي ديگر

وقتي بسیاري از نقاط كشــور مانند اصفهان با خشكسالي مواجه 
هستند آب اين سیالب ها بايد استحصال شده و از تلف شدن آن 

جلوگیري شود.«
مديركل مديريت بحران اســتانداري اصفهــان مي افزايد: يكي 
ديگر از نكات مهم كه مي تواند به پیشگیري از سیالب كمك كند 
آزادسازي حريم رودخانه هاست كه وزارت نیرو بايد براي آن بودجه 

اختصاص دهد.

چند سالي است كه در فصل بهار 
ملخ هاي صحرايي به استان هاي كشاورزی

جنوبي حمله مي كنند و ملخ هاي 
بومي )مراكشي( هم به استان هاي شمالي. اين 
پديده براي كشاورزان و سازمان هاي مسئول 
دردسرساز شده اســت. كشاورزان خسارت 
مي بینند، محصوالت از بین مي رود و دولت هم 
بايد هزينه بسیاري را صرف بهبود اين شرايط 
كند. همین موضوع موجب آماده باش نیروهاي 
مركز مبارزه با آفات وزارت جهادكشاورزي در 
بهار اين چند سال شــده است و آنها ماه هاي 
بسیاري از سال را در كوه  و دشت و زمین هاي 

كشاورزي مشغول سمپاشي هستند.
ابتداي امســال هم موج بزرگي از ملخ های 
صحرايي به كشور هجوم آورده كه با آن مبارزه 
شد. اكنون در شمال كشور دفع ملخ مراكشي 

ادامه دارد.

مبارزه با ملخ بومي
مديركل مبارزه با آفات عمومي و همگاني سازمان 
حفظ نباتات كشــور درباره حمله ملــخ بومي يا 
 مراكشي به استان هاي شــمالي كشور مي گويد:

»از اواخر اسفند هر سال مشغول مبارزه با اين نوع 
از ملخ در برخی استان ها ازجمله خراسان جنوبي، 
خراسان شــمالي، گلســتان، مازندران، گیالن، 
زنجان، قزوين، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، 
كردســتان، كرمانشاه و... هســتیم كه هم اكنون 
هم اين مبارزه ادامه دارد.« ســعید معین، درباره 
شیوع ملخ مراكشــي در مزارع و باغ هاي منطقه 
طارم اظهار مي كند: »طارم منطقه اي اســت كه 
در 3 اســتان گیالن، زنجان و قزوين واقع شــده 
است. در اين منطقه كه بیشتر آن به كشت زيتون 
اختصاص دارد، چند سالي است كه با حمله ملخ 
مراكشي مواجه هستیم. امسال در 76هزار هكتار 
از مزارع اين منطقه با ملخ مراكشــي مبارزه شده 
كه زنجان سهم بســیار زيادي داشته است. از اين 
میزان 19هزار هكتار در قزوين، 16هزار هكتار در 
گیالن قرار دارد.«  وي مي افزايد: »اين كار 3هفته 
طول كشیده و هنوز ادامه دارد، اما به دلیل اينكه 
مبارزه با ملخ فقط در مزارع و باغ ها نیست و بخش 
بزرگي از آن در ارتفاعــات و مناطق طبیعي اتفاق 
مي افتد، ممكن است كشاورزان متوجه آن نشوند 
و اين گمان پديد آيد كه كاري در اين زمینه انجام 
نمي شــود. مبارزه در ارتفاعات بدون خودرو و با 
سمپاش دستي انجام مي شود. هركسي كه با اين 
آفت مشكل داشته باشد مي تواند به ما اطالع دهد 

تا تیم هاي ما براي مبارزه در محل حاضر شوند.«

حمله بهاره ملخ
مديركل مبارزه با آفات عمومي و همگاني سازمان 
حفظ نباتات كشــور درباره وضعیت مبارزه با ملخ 
در كل كشــور نیز مي گويد: »فروردين ماه امسال 
3استان ايالم، خوزستان و بوشهر با ملخ صحرايي 
درگیر بودنــد. 5فروردين بود كه مــوج ملخ ها از 
عربســتان و كويت به عراق رفــت و از آنجا وارد 
كشورمان شد. اين ملخ ها ابتدا در خوزستان، سپس 
در بوشهر و پس از آن در آبدانان ايالم مشاهده و با 

آنها مبارزه شد  و اين كار هنوز ادامه دارد.«
معین با بیــان اينكه هنوز دســته ملخ صحرايي 
جديد وارد كشــور نشده اســت، ادامه مي دهد: 
»ملخ هــاي صحرايي معموال در چنــد گروه و در 
زمان هاي مختلف از كشــور ما عبــور می كنند؛ 
بخشي از جمعیت اين ملخ ها كه بین رياض و جده 
در عربستان و كويت هســتند با وزش  هاي شديد 
باد به سمت عراق، ســوريه و اردن رفته اند. بخش 
ديگري در مثلث بتوك، حائل و جــده بودند كه 
به دلیل بارش برف و باران و سرما بسیار كم شده اند. 
گروه ســوم كه در مرز كويت، حائــل و رياض در 
عربستان هســتند و مي توانند براي ما مشكل ساز 
باشــند و درصورت داشتن شــرايط مناسب وارد 

كشور و به ويژه خوزستان شوند.«
وي مي افزايــد: »ملخ ها اساســا از محل زندگي 
زمســتانه خود براي زندگي بهاره به عربســتان، 

عراق، اردن، كويت، ســوريه و البته جنوب ايران 
مي آيند. سپس براي گذران زندگي تابستانه به مرز 
هندوستان و پاكســتان مهاجرت مي كنند. گروه 
بزرگ ملخ ها در طول ســفر چندين بار براي آب 
و غذا مي نشینند و مي توانند چند استان ايران را 
درگیر كنند. آن زمان دوباره مبارزه با ملخ صحرايي 

آغاز خواهد شد .«
مديركل مبارزه با آفات عمومي و همگاني سازمان 
حفظ نباتات كشور با بیان اينكه حمله اين ملخ ها 
امسال بسیار كمتر اســت، اظهار مي كند: »حمله 
ملخ امسال حالتي موضعي داشته، در 2سال قبلي 
همه استان هاي جنوب كشــور درگیر شدند، اما 
امسال به جز خوزســتان فقط بوشهر در جنوب 
دچار حمله ملخ شــد. هم اكنون استان هاي ايالم 
و خوزستان  درآماده باش هستند كه اگر مهاجرت 

ملخ به هند و پاكســتان آغاز شد، بتوانیم به موقع 
جلوي آسیب را بگیريم.« معین با بیان اينكه پايش 
ملخ صحرايي در 10استان كرمان، فارس، بوشهر، 
خوزســتان، هرمزگان، سیســتان و بلوچستان، 
كهگیلويه و بويراحمد، ايالم، خراســان جنوبي و 
خراسان رضوي در حال انجام است، ادامه مي دهد: 
»حدود 1600نفر نیرو و چندصد خودرو امســال 
مشغول رصد ملخ در كشور هستند و همه اطالعاتي 

كه جمع مي كنند را به مركز مي فرستند.
براســاس اين اطالعات اســت كه ما براي آينده 
برنامه ريزي كرده و روش هاي مبــارزه را انتخاب 
مي كنیم. همچنین ما در هر  ماه گزارشي به رم در 
ايتالیا مي فرستیم تا در كنار گزارش ديگر كشورها 
 يك نماي كلي از حمله ملخ به كشــاورزي جهان

به دست  آيد.«

مبارزه با ملخ ها؛ اين بار در شمال
حمیده پازوكي  

خبرنگار

هرچند فعال موارد جهش يافته 
در چند استان شناسايي شده، 
اما ممكن اســت در شهرهاي 
ديگر هم وجود داشته و هنوز به 

مرحله شناسايي نرسیده باشد

   دردسر خارجي ها 

دردسر ويروس جهش يافته هندي، آفريقايي يا نوع 
تركیبي آن يعنــي هندي-كالیفرنیايي از كارگران 
شروع شــد. در آذربايجان غربي 10مبتال به ويروس 
جهش يافته هیبريد هندي- كالیفرنیايي، كارگران 
هندي كارخانه اي در شوط بودند و در يزد هم اخبار 
از كارخانه اي در اشــكذر و ابتالي 3كارگر هندي به 
ويروس جهش يافته هندي به گوش  رسید. در بوشهر 
كارگران يك لنج تجــاري به ويروس هندي مبتال و 
در هرمزگان خدمه يك لنج در پارســیان با ويروس 

آفريقايي شناسايي شدند.
همین اخبار نگراني از حضور كارگران و اتباع خارجي 
در شهرهاي مختلف را زياد كرده است. گرچه آماري 
از كارگران خارجي در دســت نیســت، اما براساس 
سرشماري ســال95  بیش از 2میلیون و 300هزار 
كارگر خارجي به صورت قانوني در شهرهاي مختلف 
فعالیت مي كنند و افغانســتان، عراق و پاكســتان 

بیشترين جمعیت كارگر را در ايران دارند.
براساس يك آمار كلي، تهران، خراسان رضوي و قم 
بیشترين جمعیت كارگران مهاجر و ايالم و كردستان 
كمترين جمعیت را دارند، اما در میان اين استان ها 
هم اكنون فقــط قم با ويــروس جهش يافته هندي 

مواجه شده است.

    رهگیري 300نفر در قم

در قم اما مســئله، كارگران نبودنــد؛ بلكه 11تاجر 
هندي با ويروس جهش يافته وارد اين شــهر شدند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشكي قم با بیان اينكه تست 
كروناي جهش يافته هندي 3نفر از 11تاجر هندي 
در قم مثبت شــده اســت، مي گويد: »اين 11تاجر 
هندي بالفاصله در هتل محل ســكونت شناسايي و 

قرنطینه شدند.«
به گفته محمدرضا قدير، 300نفر از افرادي كه با اين 
تاجران در ارتباط بودند، رهگیري شدند و از میان اين 

افراد تست كروناي 5نفر مثبت شد.

    قرنطینه مبتاليان شوط 

در آذربايجان غربــي اما آمار از قم بیشــتر بود و در 
روزهاي گذشته مســئوالن اين استان از شناسايي 
10مورد بیمار كرونايي هیبريد هندي- كالیفرنیايي 
در شهرستان شوط خبر دادند. رئیس علوم پزشكي 
آذربايجان غربي در گفت وگو با همشــهري تأكید 
مي كند كه اين افــراد در قرنطینه هســتند و آمار 
مبتاليان افزايش نیافته است. علي احمد آقاپور اوضاع 
را در آذربايجان غربي تحت كنترل مي داند و مي گويد: 
»كارگران شناســايي شده در شــوط در يك سالن 

ورزشي قرنطینه  شده اند و تدابیر الزم براي جلوگیري 
از گسترش ويروس انديشــیده شده است.«هرچند 
هم اكنون خبــري از شناســايي ويروس جهش يافته 
در اســتان هاي همســايه يعني آذربايجان شــرقي ، 
 زنجــان و كردســتان نیســت، امــا بــا توجــه به
مرزمشترك و همچنین هم مرز با  2كشور عراق و  تركیه 
نگراني ها از گسترش ويروس جهش يافته ادامه دارد.

محمد حســین صومي، رئیس دانشگاه علوم پزشكي 
تبريز در گفت وگو با همشهري تأكید مي كند كه اين 
اســتان كارگر هندي ندارد و فعال موردي از ويروس 
جهش يافته گزارش نشــده، اما به محض مشــاهده 
مورد غیرعادي موضوع بررســي مي شــود. او معتقد 
 اســت؛ بیشــترين محدوديت و نظارت بايد در خود

آذربايجان غربي انجام شــود تا ويــروس به بیرون راه 
پیدا نكند. مسئوالن آذربايجان غربي در پاسخ به اين 

نگراني ها مي گويند كه اوضاع تحت كنترل است.

   3مبتال در بوشهر هنوز در قرنطینه اند

در بوشهر هم مسئوالن علوم پزشــكي از قرنطینه 
شديد بیماران مي گويند. رئیس دانشگاه علوم پزشكي 
بوشهر در اين باره به همشهري مي گويد: »21نفر از 
امارات و از طريق فرودگاه شیراز و تهران وارد بوشهر 
شده بودند كه تست پي سي آر منفي به همراه داشتند، 

اما در استان تست شان مثبت شد. اين افراد از همان 
بدو ورود در مســافرخانه قرنطینه شدند و دادستان 
براي مسئول مسافرخانه حكم صادر كرد كه قرنطینه 

با شدت ادامه يابد. از اين 
تعداد 6نفر تست شــان 
مثبت شد و 3نفر مبتال 
به ويروس جهش يافته 

بودند.«
ســعید كشــمیري،  با 
بیــان اينكــه قرنطینه 
اين افراد تــا پايان دوره 
بیماري ادامــه خواهد 
داشــت، تأكید مي كند 
كه جاي نگراني نیست 

 و حتي اطرافیان و افراد در ارتبــاط با مبتاليان هم 
رهگیري شده اند.

   ويروس هندي در مركز ايران 

با وجود همه صحبت هايي كه مسئوالن از كنترل 
ويروس جهش يافته هندي مي كنند، اما نگراني ها 
از تكرار فاجعه خوزســتان ادامه دارد. در روزهاي 
ابتدايي شــیوع ويــروس جهش يافته انگلیســي 
مســئوالن از كنترل ويروس خبر مي دادند، اما با 
وجود كاهشي شــدن آمار كرونا در روزهاي پاياني 
سال گذشــته، ويروس جهش يافته انگلیسي پیك 

بیماري را در اين استان طوالني و فرسايشي كرد.
از چند هفته پیش با دستور رئیس جمهوري مرزهاي 
شرقي به دلیل نزديكي به هندوستان تحت كنترل 
بیشــتري قرار گرفتند و ورود اتباع افغانســتاني و 
پاكستاني به اســتان هاي خراسان شمالي، رضوي 
و جنوبي بــا محدوديت مواجه شــد. در مرزهاي 
غربي هم به دلیل شناسايي ويروس هندي در عراق 
كنترل هاي بیشتري صورت گرفت، اما اين ويروس 
جهش يافته در استان هاي مركزي كشور شناسايي 
شده اســت؛ يزد و قم و حتي موارد مبتال در بوشهر 
هم از فرودگاه شیراز و تهران وارد اين استان مرزي 

شده  بودند.
به همین دلیل است كه ســخنگوي دانشگاه علوم 
پزشــكي يزد ضمن تأكید بر قرنطینه مبتاليان به 
ويروس هندي در اشــكذر معتقد اســت؛ به جاي 
صرف انرژي بر كنتــرل ورود و خروج مســافران 
و كارگران بهتر اســت آگاهي عمومي نســبت به 
 ويروس هاي جهش يافته و مراقبت هاي بهداشتي

 افزايش يابــد. ابراهیم 
ســلماني  با بیان اينكه 
نمي تــوان جلوي ورود 
ويــروس جهش يافته 
 را گرفــت، مي افزايــد: 

 »نبايــد انرژي مــان را 
هــدر بدهیــم. ورود 
ويروس جهش يافته به 
كشور، قطعي و حتمي 
است و فقط بايد مطالعه 
و برنامه ريــزي كنیــم 
كه كمترين آســیب را 
در اين زمینه داشــته 

باشیم.«  او همچنین با تأكید بر اينكه مورد جديدي 
از ابتال به ويروس هندي در اشكذر شناسايي نشده 
است، ادامه مي دهد: »شاغالن در كارخانه  اشكذر در 
قرنطینه هستند و هیچ رفت وآمدي به بیرون ندارند. 
تمام تالش مان را كرديم تا ويروس گسترش نیابد. 
هر روز تیم هاي پايش ما افراد مبتال را رصد مي كنند 
و تا امروز فقط يك نفر بستري شــده بود كه او نیز 

مرخص شد.«

   كنترل ويروس آفريقايي در هرمزگان

در هرمزگان هم اوضاع بنابر گفته فاطمه نوروزيان، 
سخنگوي دانشــگاه علوم پزشــكي استان تحت 
كنترل است و هم اكنون به غیر از موارد ابتالي اعالم 
شده، مورد جديدي از ابتال به ويروس جهش يافته 

آفريقايي شناسايي نشده. پیش از اين، ابتالي 5نفر 
به ويروس كروناي آفريقايي در هرمزگان تأيید شده 
بود و 35نفر هم مشكوك به اين ويروس بودند كه 
فعال نتیجــه آزمايش آنها 

اعالم نشده است.
ايــن در حالي اســت كه 
پیش از شناســايي موارد 
جهش يافتــه فرمانــده 
مرزباني هرمــزگان اعالم 
كرده بــود كــه مرزهاي 
دريايي براي جلوگیري از 
ورود ويروس گونه هندي 
كرونــا به شــدت تحــت 
كنترل و نظــارت در اين 

بخش تشديد شده است.

   نگراني در خراسان رضوي و اصفهان

در استان هاي خراسان رضوي، شــمالي و جنوبي 
و سیستان وبلوچســتان هم كنترل شــديد مرزها 
برقرار اســت و تقريبا در همه اين اســتان ها بنابر 
ادعاي مسئوالن ستاد مقابله با كرونا ورود فقط به 
شرط تست منفي امكان پذير اســت. با وجود اين، 
استاندار خراسان رضوي به عنوان يكي از استان هاي 
مهاجرپذير كه روزانه شــاهد تــردد اتباع خارجي 
بسیاري اســت، در روزهاي گذشــته اين استان را 
در معرض ويروس هندي توصیف كرده و گفته بود 
كه مردم بايد نســبت به رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي اهتمام بیشتري داشــته باشند تا بتوان 

مانع از شیوع ويروس جديد شد.
محمدصادق معتمديان، بر لــزوم برخورد قانوني 
جدي با ناقضان پروتكل هاي بهداشــتي به منظور 
پیشــگیري از شــیوع ويــروس كرونــا و نقــش 
اطالع رساني و تالش براي آگاهي بخشي عمومي در 

كنار برخوردها و نظارت ها تأكید كرده بود.
هرچنــد در خراســان رضــوي هنوز مــوردي از 
ويروس جهش يافته هندي مشــاهده نشده است، 
اما نگراني در اين اســتان ادامــه دارد. اصفهان هم 
به دلیل همســايگي با يزد و قم و شناسايي ويروس 
جهش يافته در اين 2 استان در معرض خطر است، 
اما سخنگوي ستاد كروناي اين استان در پاسخ به 
نگراني ها تأكید مي كند كه هنوز موردي از ويروس 
جهش يافته و حتي موارد مشــكوك در اين استان 

ديده نشده است.
آرش نجیمي  با بیان اينكه 
كنترل تردد بین استان ها 
شدني نیست به همشهري 
مي گويــد: »هرچند فعال 
مــوارد جهش يافتــه در 
چند اســتان شناســايي 
شــده، اما ممكن است در 
شهرهاي ديگر هم وجود 
داشــته و هنوز به مرحله 
شناسايي نرســیده باشد. 
در اصفهان هم درصورت 
مشــاهده مورد مشكوك 
نمونه ها به تهران ارســال 
مي شــود و اگر كیت تشخیصي به اســتان ارسال 
 شود، نمونه هاي مشــكوك همین جا مورد بررسي 

قرار مي گیرند.«
 

  
طبق اعالم ســازمان جهاني بهداشــت هم اكنون 
نزديك به نیمي از كل موارد ابتالي جهاني به كرونا و 
يك چهارم تلفات در جهان به كشور هند اختصاص 
دارد. موارد ابتال به كرونا در كشورهاي اطراف هند 
مانند نپال، سريالنكا و مالديو هم افزايش يافته و در 
جنوب شرقي آسیا مثل تايلند، كامبوج و اندونزي 
هم شدت گرفته است. چهارشــنبه هفته گذشته 
 بود كه فدراسیون بین المللي جوامع صلیب سرخ و 
هالل احمر هشدار داد براي متوقف كردن تراژدي 

در آسیا بايد اقدامات بیشتري انجام داد. 

تهــران، خراســان رضوي و قم 
بیشــترين جمعیــت كارگران 
مهاجر و ايالم و كردستان كمترين 
جمعیت را دارنــد، اما هم اكنون 
فقط قم با ويــروس جهش يافته 

هندي مواجه شده است

يك هفته بعد از اعالم موارد 
مشكوك كروناي آفريقايي در گزارش

جنوب ايران، گزارش روزنامه 

همشــهري مبني بر شناســايي ويروس 
جهش يافته در هرمزگان تأيید شد و رئیس 
علوم پزشكي اين استان از 5مورد ابتالي 
قطعي به ويروس آفريقايي خبر داد. در يزد، 
بوشــهر، قم و آذربايجان غربي هم شیوع 
ويروس جهش يافتــه هندي، آفريقايي يا 

هندي-كالیفرنیايي تأيید شــده است. 
درحالي كه اغلب شهرها قله پیك چهارم را 
پشت سر گذاشته اند و آمار ابتال و بستري 
كاهشــي شــده، شــیوع ويروس هاي 
جهش يافته نگراني  جديدي را در كشــور 

ايجاد كرده است.

نفوذويروسجهشيافته
تامرکزايران

در شرايطي كه مرزهاي غربي، شرقي و حتي جنوبي براي جلوگیري از ورود كروناي 
هندي و آفريقايي كنترل مي شدند، ويروس جهش يافته در مركز كشور ديده شد و اين 

احتمال وجود دارد طي روزهاي آينده در استان هاي ديگر هم شناسايي شود
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تكميل مسير دوچرخه پايتخت تا 1401
 معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران: لغو طرح ترافيك تأثيري در كاهش حجم مسافران اتوبوس و مترو نداشته است

 كوويــد- 19اين روزها به 
مرگبارتريــن واژه تبديل حمل و نقل

شده است و براي در امان 
ماندن از آن چاره اي جــز رعايت موارد 
بهداشتي و فاصله اجتماعي يك تا يك و 
نيم متري نيست؛ فاصله اي كه در برخي از 
مكان هــا مانند اتوبــوس و مترو رعايت 
نمي شــود و از اين رو شهرداران برخي از 
شهرهاي بزرگ دنيا دوچرخه را به عنوان 
بهترين مد حمل ونقل منطبق با رعايت 
فاصله اجتماعي معرفي و براي توسعه آن 
سرمايه گذاري كرده اند. براساس آمارها از 
زمــان شــيوع كرونا حــدود 62درصد 
سفرهاي درون شــهري در كپنهاگ با 
دوچرخــه انجام مي شــود. شــهردار 
بوئنوس آيرس هــم از ايجاد 60كيلومتر 
مسير جديد دوچرخه سواري همزمان با 
شيوع كرونا خبر داده و شهردار هلسينكي 
هم 105ايســتگاه دوچرخــه و هزار و 
50دوچرخــه اشــتراكي جديــد براي 
شــهروندان فراهم كرده اســت. به واقع 
مي توان گفت كه پاندمــي كوويد- 19 
زيرســاخت هاي شــهري را بــراي 
دوچرخه سواري و پياده روي متحول كرد 
و امروز بسياري از مردم به استفاده از آن 
روي آورده اند و ترويج دوچرخه سواري در 
شهرهاي خودرو محور چون تهران قطعاً 

امري الزم و ضروري است.
كرونــا اين روزهــا در ايــران روي موج 
چهارم قرار گرفته است و رنگ شهرهاي 
كشــور زرد، نارنجي و قرمز شده اند و در 
چنين شــرايطي، تعداد كثيري از مردم 

از بين رفتن فاصله  اجتماعي در ناوگان 
حمل ونقل عمومي را  از عوامل خطرناك 
مي دانند و خواهان توسعه و رفع نواقص 
در شــبكه اتوبوســراني و مترو هستند.  
پيروز حناچي در گفت وگو با همشهري 
گفت كه نــاوگان حمل ونقــل عمومي 
يك موضــوع حاكميتي اســت و دولت 
در اين بخش بايد به شــهرداري كمك 
كند اما با شــروع تحريم هــا دولت هيچ 
كمك مســتقيمي در تامين تجهيزات 
و رفــع كمبودهاي نــاوگان حمل ونقل 
عمومي تهران به شهرداري نكرده است. 
مديريت شــهري در چنين شــرايطي 
منتظر حمايت هاي دولت نمانده اســت 
و بــا اســتفاده از منابع مالــي اي كه در 
اختيار داشــته، توانست ســال گذشته 
250دســتگاه اتوبوس و ميني بوس به 
ناوگان اتوبوســراني اضافه و واگن هاي 
مترو را هم اورهال كند اما با توجه به اينكه 
بيــش از 50درصد نــاوگان حمل ونقل 
عمومي پايتخت فرسوده است، كارهاي 

انجام شده مسكني بيش نيستند.

لغو طرح ترافيك، پاك كردن صورت 
مسئله

ســير صعودي كرونا در هفته هاي اخير 
سبب شد مسئوالن ستاد مقابله با كرونا 
روي گزينه ديگري بــراي رعايت فاصله 
اجتماعي فكر كنند كه در نهايت به لغو 
طرح ترافيك اجمــاع كردند. تصميمي 
كه بالفاصله محسن هاشمي رفسنجاني،  
رئيس شوراي شهر تهران به آن واكنش 
نشــان داد و گفت: »لغو طــرح ترافيك 
تجربه ناموفق اســت. چرا كه با اين كار 
بخش عمده اي از مردم كه نمي خواهند 

از حمل ونقل عمومي اســتفاده كنند در 
خانه هايشان مي مانند اما وقتي اجازه داده 
مي شود از خودروهايشان به صورت تك 
سرنشين استفاده كنند، به شهر مي آيند 
و اين ترددها سبب شــلوغي و افزايش 
ترافيك مي شود.« محمد عليخاني، عضو 
ديگر شوراي شهر هم لغو طرح ترافيك 
را در جلوگيري از شــيوع كرونا بي تأثير 
دانســت و گفت كه   با لغو طرح ترافيك 
فقط صورت مسئله مقابله با كرونا پاك 
مي شــود.  سيدمناف هاشــمي، معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران هم 
در گفت وگو با همشهري عنوان كرد كه 
اجراي اين طرح از اوايل ارديبهشــت ماه 
شروع شــده و تأثيري در كاهش حجم 
مسافران اتوبوس و مترو نداشته است اما 
برابر تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا تا 
پايان اين هفته لغو طرح ترافيك تمديد 
شــده اســت. به گفته او  يكي از راه هاي 
مناســب در چنين وضعيتي تشــويق 
شهروندان به استفاده از دوچرخه است 
كه خوشبختانه بســترهاي خوبي براي  

اين منظور ايجاد شده است.

تهران زيرپاي دوچرخه سواران
بحث توسعه دوچرخه و ورود اين وسيله 
نقليه بي دود به ناوگان حمل ونقل عمومي 
در تهران به دهه 90برمي گردد. زماني كه 
مطالعات جامع دوچرخه ســواري انجام 
و در نهايت به تدوين ســند برنامه جامع 
توسعه دوچرخه سواري در تهران منتهي 
شد و پاندمي كوويد- 19 زيرساخت هاي 

شــهري را بــراي دوچرخه ســواري و 
پياده روي متحــول و مــردم را بيش از 
پيش به اســتفاده از اين وسيله ترغيب 
كرد. در حقيقت سال هاي اخير مديريت 
شــهري با تغيير رويكرد گام هايي را در 
راســتاي تبديل تهران از شــهر خودرو 
محور به انسان محور برداشت و به گفته 
يعقــوب آزاده دل، مدير واحد توســعه 
حمل ونقــل پاك معاونــت حمل ونقل 
شهرداري تهران، ساخت 550كيلومتر 
مســير دوچرخه و پياده در دستور كار 
معاونت فني شهرداري تهران قرار گرفته 
اســت كه اين كار تا پايان سال 1401به 
اتمام مي رسد. براساس برنامه ريزي انجام 
شده در راستاي توسعه مسير دوچرخه 
در هر يك از مناطق پايتخت بايد ساالنه 
حدود 5كيلومتر مسير دوچرخه احداث 
شــود كه تا كنون 260كيلومتر ساخته 
و بهره برداري شــده اســت. آزاده دل به 
استقبال مردم از اين مد حمل ونقل پس 
از شيوع كرونا اشاره كرد و به همشهري 
گفت: »از ابتداي ســال گذشــته يعني 
همزمان بــا اپيدمي كرونا اســتفاده از 
دوچرخه در پايتخت دوبرابر شده و اكنون 
سهم دوچرخه از سفرهاي درون شهري 
به حدود يك درصد رســيده است كه با 
توسعه و اتمام مسيرهاي دوچرخه پايان 
سال 1401 اين سهم قطعا به 1.5درصد 
افزايش مي يابد.« به گفتــه او با تكميل 
شدن شــبكه 550كيلومتري دوچرخه 
در تهران روزانه حدود 305هزار ســفر 

درون  شهري با دوچرخه انجام مي شود. 

 افزايش سرقت  اموال عمومي شهر
 بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه طي ماه هاي اخير تعداد سرقت تجهيزات، آثار و مبلمان شهري تهران به 

ميزان قابل توجهي باال رفته است

شهردار تهران با توجه به 
درخواست شهروندان به گزارش

مديركل حقوقي دستور 
داد درخصوص شكايت تامين خسارت 
از معترضــان آبــان98، رضايــت 
شهرداري اعالم شود. اين خبر ديروز 
از سوي غالمحسين محمدي، مشاور 
شهردار و رئيس مركز ارتباطات و امور 
بين الملل شهرداري تهران عنوان شد. 
اين در حالي است كه پيروز حناچي، 
شهردار پايتخت پيش تر هم گفته بود: 
»در آبان مــاه 98افرادي بــه اموال 
عمومي صدمه وارد كرده بودند. اين 
افراد بــراي جبران خســارت اعالم 
آمادگي كردند و ما گفتيم شهرداري 
درصورت جبران خســارت شكايت 
خود را پس مي گيرد. اين دستور هم به 
مناطق ابالغ شــد كه اگر خســارت 
جبران شــود، مناطق بايد شكايت را 
پس بگيرند.« بنابراين موضوع رضايت 
شــهرداري از آنهايي كه بــه اموال 
عمومــي در آن برهه زماني آســيب 
 رســانده اند، در دســتور كار قــرار 

گرفته است.
امــا ميــزان خســارت هايي كه در 
يك مدت زمان خاصي به شــهر وارد 
مي شــود نسبت به آســيب هايي كه 
خواسته يا ناخواسته عده اي روزانه به 
اموال و مبلمان شهري وارد مي كنند، 
چندان بزرگ نيســت. بــا اين حال، 
مشكالت حقوقي و پيگيري هايي كه 
زمان بر و هزينه بر است، باعث مي شود 
تا بسياري از اين خســارات پيگيري 
نشوند؛ درصورتي كه كم نيستند در و 
ديوارهايي كه در شهر دفتر خاطرات 
شــده اند، بزرگراه هايــي كــه ديوار 
صوتي هايش به سرقت رفته ، درختاني 
كه بدنه شان زخمي از حكاكي اسم و 
تاريخ است، ايستگاه هاي اتوبوسي كه 
روي آنها شماره نوشته اند و تابلوهاي 
راهنمايي كــه اگرچه تا شــب قبل 
سرجايشــان بودند اما صبح فردا كج 
شده يا به سرقت رفته اند. در اين ميان 
 مدتي اســت كه عده اي، شگردهاي 
جديدي در ســرقت هاي خود به كار 
گرفته اند و حتي در روز روشن سرقت 
تجهيزات و امكانات شهري، تابلوهاي 
راهنمايي و هشــداردهنده بزرگراه و 
معابر، درپوش هاي مربــوط به آب و 
فاضالب، گاردريل هــا و دوربين هاي 
نظــارت ترافيكي را آني به ســرقت 
مي برنــد. اين قبيل ســرقت ها براي 
شهروندان و مديران شهري خالي از 
زحمت نيســت و جدا از ايجاد هرج و 
مرج در شهر و به هم ريختن آرامش 
زندگي شــهروندان، دوبــاره فراهم 
كردن شــان هم هزينه گزافي در پي 
دارد. نمونه اخير آن ماجراي سرقت 
بخشي از مجسمه »فرهاد قفل زن« 
بود تا سرانجام با مشاركت شهرداري 
منطقه11و سازمان زيباسازي مرمت 
كليد مجســمه انجام شــده و دوباره 
پيكــره آن در فضاي باز تئاتر شــهر 
نصب شده اســت. در اين باره نصراهلل 
آباديان، شهردار منطقه 11گفت: »در 
هفته گذشته شايعاتي مبني بر سرقت 
كليد اين مجسمه در برخي رسانه ها 
منتشر شــد كه ضمن رد اين شايعه 
به اطــالع مي رســانم پيچ هاي كليد 
توسط افراد ناشناس درآمده بود تا در 
مرحله بعد اقدام به سرقت كنند، اما 
با هوشياري مديريت مجموعه تئاتر 
شــهر و همكاري عوامل شــهرداري 
اين اتفاق رخ نداد و مجســمه پس از 
جمع آوري و مرمت دوباره در فضاي 

باز تئاتر شهر نصب شد.« 
مجســمه فرهاد قفل زن از آثار فاخر 
استاد پرويز تناولي به حساب مي آيد 
و داراي ارزش هنــري مجموعه تئاتر 

شهر است.

رابطه مستقيم سرقت و قيمت ارز
مديران دســتگاه هاي خدمات رسان 
شهري ضمن گاليه از تخريب و سرقت 
اموال عمومي شــهر، شهروندان را به 
مشاركت و مســئول بودن در حفظ 
اموال دعوت مي كنند تا با مشــاهده 
چنين مواردی به شــهرداري محل 
سكونتشــان اطالع بدهنــد و مقابله 
جدي تري با اين دسته از سارقان شود. 
وحيد سرلك، معاون فني و مهندسي 
ســازمان حمل ونقــل و ترافيــك 
شــهرداري تهران در همين ارتباط با 

اشاره به ســرقت پياپي گاردريل ها، 
ديوارهاي صوتي و تابلوهاي راهنماي 
معابــر در شــهر گفــت: »بــا توجه 
به شــرايط بد اقتصــادي و باال رفتن 
قيمت ارز برخي از افراد به تخريب و 
ســرقت امكانات و تجهيزات شهري 
روي آورده اند و اين رفتار شهروندان 
شرايط را براي خدمات رساني سخت 
و زمان بر مي كند. ســرقت تابلوهاي 
بزرگراهي به دليل جنس آلومينيومي 
تابلوهــا براي ســارقان منفعت مالي 
داشت و با ســرقت تابلوهاي پيشين 
از يك ســال و نيم گذشــته در نصب 
مجدد از تابلوهايي بــا ورق گالوانيزه 
با عمر 7تا 8سال اســتفاده كرده ايم. 
هم اكنون جنس80درصد از تابلوهاي 
شهر آلومينيوم است. تعويض و نصب 
مجدد تابلوهــاي بزرگراهي بر عهده 
معاونــت حمل ونقــل و ترافيــك 
شــهرداري تهران است، اما تعويض و 
مرمت تابلوهاي موجــود در مناطق 
22گانه زيرنظر معاونــت ترافيك و 
حمل ونقل مناطق شــهرداري تهران 
است. يكي از وظايف مهم، نصب مجدد 
تابلو در اسرع وقت است تا نبود تابلوی 
راهنمــا براي راننــدگان ايجاد خطر 

نكند.« 
در تأييد صحبت هاي سرلك اين روزها 
مي توان جاي خالي ديوارهاي صوتي را 
در بزرگراه هاي شهيدچمران، آيت اهلل 
صدر و آيت اهلل حكيم مشــاهده كرد؛ 
ديوارهايي كه بعضا ســارقان همراه 
با آلومينيــوم نگه دارنده شــان از جا 
كنده اند و باد و توفان هم مزيت برعلت 
شده تا باقيمانده ديوار آسيب جدي 

ببيند.
معــاون فني و مهندســي ســازمان 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران 
عالوه بر اين، اعالم كرد كه ســرقت 
گاردريل هاي شهر هم افزايش يافته 
اســت: »حدود هزار و 100كيلومتر 
گاردريل در تهران كار شــده است. 
متأســفانه گاردريل هــا وزن بااليي 
دارند و حملشــان نيز سخت است، 

اما با وجــود اين با افزايش ســرقت 
مواجه شده ايم و در مناطق جنوبي و 
بزرگراه آزادگان بيشترين آمار سرقت 
را داريم. با هر ســرقتي در اسرع وقت 
گاردريل هاي جديد نصب مي شود، اما 
در يكسري از بزرگراه ها براي باال بردن 
ايمني از گارديل ها و نيوجرسي های 

متفاوت استفاده شده است. 
 بزرگــراه آزادگان، شــهيد فهميده، 
ارتش و بابايي از محورهاي پرحادثه 
پايتخت محسوب مي شوند كه به جاي 
گارديل هاي فرســوده با سرقت باال با 

اين نيوجرسی ها جايگزين شده اند.
ســال گذشــته و امســال حــدود 
35كيلومتر نيوجرسي بتني مفصلي 
در بزرگراه ها نصب شــده است كه به 
هم قفل مي شوند و اســتفاده از اين 
نوع نيوجرســي اين مزيت را دارد كه 
هزينه نگهداري و تعميرات چنداني 
ندارد يا سرقت نمی شــود و از سوي 
ديگر ايمني بااليي دارد.« سرلك در 
ادامه به مســئوليت اجرايي كه براي 
نصب، حفظ و نگهداشــت ديوارهاي 
صوتي بــه اين معاونت واگذار شــده 
است، گفت: »براســاس تصميماتي 
كه در شــهرداري تهران گرفته شد، 
مســئوليت رســيدگي به ديوارهاي 
صوتي شــهر از معاونت فني و عمران 
شــهرداري تهران به ما واگذار شده 
است. وضعيت مناســب اين ديوارها 
در شهر نما و جلوه ديگري به سيماي 
شهر مي بخشد؛ بنابر اين، اين ديوارها 
در بزرگراه هاي صياد شيرازي، حكيم، 
شهيد صدر و ســاير بزرگراه ها به طور 
مرتب در حال رصد و پايش هستند. 
ميزان ســرقت ديوارهای صوتي  در 
ســال پيش رو به دليل افزايش قيمت 
آلومينيوم با افزايش مواجه شده؛ هر 
چند كه سرقت اين ديوار  ها سخت و 
زمان بر است. حدود 60هزار مترمربع 
ديوار صوتــي در تهران نصب شــده 
كه حــدود 3هزار مترمربــع به دليل 
ديوارنويسي ها، آسيب ديدگي و دزدي 
نياز به مرمت و نوسازي دارند. امسال 

در برنامه سازمان اســت كه عالوه بر 
مرمت سرقت شده ها همه ديوارهاي 
صوتي را در مقابل سرقت مقاوم سازي  
كنند. ديوارهای صوتي  2بخش دارند؛ 
بخش پايين ديوارها به عنوان جاذب 
صوت از آلومينيــوم و بخش بااليی از 
پلي كربنات كار شده است.  قرار است 
در ديوارهاي جديد بخــش پايين از 
ورق گالوانيزه با روكش رنگي ســاير 
بخش ها كار شــود. همــه پانل هاي 
جــاذب صــوت جديد ضد ســرقت 
هســتند.« اما متأســفانه در بزرگراه 
صدر اين ديواردزدي ها در حال تكرار 
اســت و نبود ديــوار، آلودگي صوتي 
بســيار بااليي براي ســاكنان مجاور 
بزرگراه دارد. با اين حال از اسفند ماه 
سال گذشته مرمت و بهسازي در حال 

انجام است.

200فقــره تخريــب و ســرقت 
تجهيزات ترافيكي در سال گذشته

 مديرعامل شــركت كنترل ترافيك 
تهران درخصوص ســرقت هاي انجام 
شــده تجهيزات ترافيكي پايتخت در 
سال گذشــته گفت: »در سال1399 
بالغ بر 200فقره تخريب و سرقت انواع 
تجهيزات )ســرقت كابل، تجهيزات 
الكترونيــك ايســتگاه هاي اتوبوس، 
كنترلر تابلوهاي متغير خبري، كابل 
برق و شــبكه ســامانه هاي سرعت، 
تجهيــزات دوربين هــاي تصويري و 
انواع دوربين هاي ثبت تخلفات و...( در 
معابر كالنشهر تهران به وقوع پيوسته 
كه پيگيري و رسيدگي به اين موارد 
از طريق پليس فاتب و پليس آگاهي 
تهران و دســتگاه قضايي انجام شده 

است.« 
كورش جدي ثاني افــزود: »به منظور 
حفاظت هرچه بيشــتر از تجهيزات 
مذكور اين شركت در حوزه فني اقدام 
به ايمن ســازي  تجهيــزات از طريق 
نصــب حفاظ هــاي الزم و افزايش 
نظارت هاي تصويري روي تجهيزات 
متعلقه كرده اســت.« جدي ثاني در 
ادامه به هوشمند ســازي  حمل ونقل 
ترافيــك و راه انــدازي دوربين هاي 
نظارت تصويري بــراي مديريت بهتر 
افزود: »بــا توجه بــه ماموريت هاي 
محوله به شــركت كنتــرل ترافيك 
هوشمند ســازي   بــراي  تهــران 
حمل ونقــل، كنترل عبــور و مرور، 
روان سازي  ترافيك و مديريت بهينه 
نحوه حركت و جابه جايي هوشــمند 
شــهروندان در معابــر شــهر تهران 
و براساس نظرســنجي هاي صورت 
گرفته و شناسايي نقاط حادثه خيز و 
درخواست هاي واصله از نقاط مختلف 
مجموعه شــهرداري و پليس راهور 
تهران بزرگ اقدام به نصب و راه اندازي 
دوربين هاي نظــارت تصويري براي 
مديريــت هر چه بهتر آمد و شــد در 
معابــر كرده ايم كه درصــورت بروز 
حوادث احتمالــي و اتفاقات طبيعي 
و انسان ســاز مي توانيم در اسرع وقت 
اقدام به اطالع رساني به مبادي ذيربط 
ازجمله اورژانس، پليس، آتش نشاني 
و عوامل اجرايي را داشــته باشيم.« 
مديرعامل شــركت كنترل ترافيك 
تهران افزود: »شركت كنترل ترافيك 
عالوه بر دوربين هاي نظارت تصويري، 
براســاس ماموريت هاي محوله و در 
جهت نظم بخشــيدن هــر چه بهتر 
به عبــور و مرور شــهروندان تهراني 
اقدام به نصــب دوربين هاي كنترلي 
»ثبت تخلف سرعت«، » عبور از چراغ 
قرمز«، »عبور از خط ويژه«، »كنترل 
محدوده طرح ترافيك« و »محدوده 
آلودگــي هوا« در مبادي شــرياني و 
بزرگراهي را به انجام رسانيده است.«

    زينب زينال زاده
خبر نگار

   اقدامات انجام شده در راستاي توسعه مسير دوچرخه
   طرح بهسازي پياده رو و مسير دوچرخه در 177معبر به اتمام رسيده است.

    عمليات مرمت و بهسازي در 136معبر شروع شده است.
   229كيلومتر پياده رو بهسازي و به مسير دوچرخه تجهيز شده است.

  244معبر داراي مجوز براي بهسازي و تجهيز به مسير دوچرخه هستند.
     دوچرخه هاي اشتراكي ســهم 40درصد و دوچرخه هاي شخصي هم سهم 60 درصدي در 

توسعه حمل ونقل پاك دارند.

زهرا كريمي
خبرنگار
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راهكارهايي براي دوري از آسيب به شهر
گاهي در برخي از اماكن عمومي شهر مانند بوستان ها و وسايل حمل ونقل 
عمومي دست نوشته ها يا نقاشــي هايي ديده مي شود كه باعث هرج و مرج 
در نماي بصري و سلب آرامش شهروندان می شود. تخريب اين گونه از اموال 
عمومي كه عموم شهروندان حق استفاده از آن را دارند، ونداليسم نام برده 
مي شود. آنيتا مجيدي هروي، مدرس دانشگاه و كارشناس حوزه مديريت 
شهري با توجه به تحقيقاتي كه درباره رفتارهاي ونداليسم در شهر داشته 
است، درباره انگيزه اين رفتار برخي شهروندان توضيحاتی را بيان كرده  و 
راهكارهايي را براي كاهش و كنترل آن ارائه داده است.  چندين برابر شدن 
جمعيت تهران پيامدهايي را به همراه دارد كه يكي از اين پيامدها ونداليسم 
است. ونداليسم در لغت به معناي تخريب كنترل نشده اشيا و اموال عمومي 
است و درواقع ناهنجاري اجتماعي است و يك گروه علمي جامعه شناسان، 
حقوقدانان و برنامه ريزان شــهري درباره اين موضوع به صورت تخصصي 
پژوهش انجام داده اند. تامين امكانات براي رفاه شهروندان گزاف و به دنبال آن 
هزينه هاي نگهداشت شهر مهم تر است. يكي از بحث هاي مهم براي مديران 
شهري بحث ونداليسم است. مديران زحمت مي كشند و شهر را با تجهيزات 
و امكانات روز براي رفاه زندگي شهرنشيني مهيا مي كنند، اما با كوچك ترين 
آسيبی، تخريب و سرقت، هزينه هاي نگهداشت شهر دوبرابر مي شود. اين 
رفتار براي شــهرهاي بزرگ پرهزينه و مخرب است و شامل موارد مختلف 
مي شود. در كالنشهرهايي مثل تهران، شيراز، اصفهان يادگاري روي آثار 
باستاني، ديوارهاي شهر، درختان، ورزشگاه ها و بوستان ها ديده مي شود. 
انگيزه هاي مختلفي براي انجام اين كار وجود دارد و اطالعات دقيق و جامع 
درباره تخريب ها وجود ندارد. راهكار هاي مختلفي براي به حداقل رساندن اين 
رفتار در شهرهاي بزرگ پيشنهاد شده است. اگر افراد جامعه را قانع كنيم كه 
اين رفتارها باعث آسيب جمعي به همه مردم مي شود، ناخودآگاه و به صورت 
خودجوش توقفي در اين رفتارها ايجاد می شود؛ حتي اگر توسعه پايدار هم 
داشته باشيم، اين رفتار مي تواند ادامه داشته باشد و دود اين آسيب به چشم 
شهروندان زمان حال، نسل هاي آينده و مسئوالن هم می رود. راهكار ديگر 
اينكه با آموزش و ترويج فرهنگ درباره حفظ و نگهداشت اموال عمومي شهر 
به شهروندان آموزش بدهيم. كتب درسي، اطالعيه هاي عمومي يا مدارس 
مي توانند نقش مهمي در اين امر داشته باشند. شيوه ديگر اين است كه از 
ظرفيت هايي مانند مراكز آموزشي و فرهنگي و مشاركت عمومي بهره مند 
شويم. روش ديگر جريمه مالي و رفتاري است كه مي توان اجرا كرد؛ درصورتي 
كه تا جايي كه مطلع هستم هيچ كار قانوني براي آن درنظر گرفته نشده است 
كه اگر كسي اين رفتار را دارد بايد مجازات و جريمه شود. اين راهكارها كمك 
بسزايي در كنترل رفتارهای شهروندان درباره اموال عمومي و بيت المال دارد. 
در وسايل حمل ونقل عمومي مانند مترو و اتوبوس ها رفتارهاي ونداليسمي 

بيشتر ديده مي شود.
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فرزام شيرزادي
دبير صفحه كتاب

تازه هاي نشرنگاه

   روبات خرابكار
»روبات خرابكار« عنوان كتابي نوشته »فرانك 
كاترل بويس« است كه ثمين نبي پور آن را به 
فارسي برگردانده و به تازگي از سوي نشر افق 

منتشر شده است.
 قصه اين رمــان كه براي نوجوانان نوشــته 
شــده، در 32بخش به  هم پيوســته، همراه 
يادداشتي از نويسنده روايت مي شود. ماجرا 
از اين قرار اســت كه وقتي »آلفي« به بخش 

اشياي گمشده فرودگاه مي رود تا دست راست خودش را پيدا 
كند، روبات غول پيكري به نام »اريك« را مي بيند كه گوشــه اي زير 
آت وآشغال ها پنهان شده است. اريك خيلي چيزها را گم كرده است؛ 
مثل يك پا، بخشي از حافظه و خانواده اش. او قدرت زيادي دارد ولي 
خيلي دست وپاچلفتي است. آلفي هم دست كمي از اريك ندارد؛ اما 

براي نجات اين روبات خرابكار صدساله دست به هركاري مي زند.
فرانك كاترل بويس، نويسنده و نمايشنامه نويسي است كه جايزه هاي 
بســياري را از آن خود كرده. »ميليون ها« نخســتين كتاب او براي 
بچه ها، برنده مدال كارنگي شد و سال2012 جايزه گاردين را گرفت. 
فرانك در سال2011 همراه دني بويل، مراسم افتتاحيه المپيك لندن 
را طراحي كرد. او با همســر و هفت فرزندش در انگلســتان زندگي 

مي كنند.
 نشــر افق روبــات خرابــكار را در 288صفحه با شــمارگان هزار و 

100نسخه به بهاي 48هزار تومان منتشر كرده است.

  ليلي شناسنامه نمي خواهد
»ليلي شناسنامه نمي خواهد« نوشته عطيه 
سادات حجتي را انتشــارات نيستان منتشر 

كرده است.
كتاب، يادآور آثار قديمي ادبيات معاصر ايران 
است كه در قالب شطح نوشته و منتشر شده 
است؛ متوني شوريده و آكنده از احساسات 
غليان كــرده و پرخروش نويســنده اش كه 
عالي ترين نمونه هــاي آن را در برخي از آثار 

احمد عزيزي و سيدمهدي شجاعي مي توان سراغ گرفت. 
حجتي در كتاب تازه خود ســعي كــرده نيم نگاهي به اين ســنت 
نويســندگي و روايت در ادبيات معاصر ايران داشته باشد و در قالب 

روايي نزديك به آن با مخاطب خود صحبت كند.
ليلي شناســنامه نمي خواهد همان طور كه از نامش مشخص است 
روايتي است از يك شيدايي. شوريدگي كه جغرافيا نمي شناسد. در هر 
بامداد و شامگاهي و در هر افقي از زيست فكري و جسمي نويسنده 
مي توان تعريفش كرد و البته صالت ظهر آن را بايد در خراسان و نگاه 

نويسنده به خورشيد اين ديار جست.
اين كتاب 124صفحه در قطع خشتي كوچك با شمارگان 200نسخه 

به بهاي 23هزار تومان منتشر شده است.

بررسي پديده كتاب سازي در گفت وگو با رئيس اتحاديه كتابفروشان و رئيس اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

هجوم سودجویان به متون كهن
ادبيات كهن فارسي آثاري دارد 
كه به دليل قدمــت و اهميت 
تاريخي آنها ضروري است نســخه  قابل اعتماد و متن 
صحيح اين آثار حفظ و منتشر شود. با وجود اين ديده 
شده است كه برخي ناشران بازاري كمترين توجه را به 
اين موضوع دارند و آثار ماندگار ادبيات فارســي مانند 
ديوان شاعران بزرگي چون حافظ، سعدي، موالنا و حتي 
فردوســي را با نازل ترين كيفيت و پر از اغالط فاحش 
نگارشي به صورت گزيده منتشــر مي كنند. اينگونه 
به اصطالح كتاب سازي  در سال هاي اخير بيشتر از هر 
زماني به چشم مي خورد و شــايد هم دليلش افزايش 
تعداد ناشران نوپا و كم سابقه است كه با توجه به باال رفتن 
هزينه هاي توليد و چاپ كتاب براي پايين آوردن قيمت 
تمام شده و سود بيشتر در بازار كتاب و نشر، دست به 
كارهاي غيرحرفه اي مي زنند؛ غيرحرفه اي به اين مفهوم 
كه بخش هايي از ديوان حافظ، اشــعار شاعراني چون 
سعدي، موالنا، پروين اعتصامي و... را به دلخواه انتخاب 
مي كنند و بعد از تايپ دوبــاره به عنوان گزيده در قطع 

جيبي يا پالتويي منتشر مي كنند.
گاهي يك نام جعلي هم به عنوان مصحح يا گردآورنده 
روي جلد چنين كتاب هايي مي آيد. اين موضوع را در 
گفت وگو با يكي از ناشران و همچنين وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمي به عنوان متولي اصلي موضوع 
بررسي كرده ايم.

 
ارشاد بايد نظارت كافي داشته باشد

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي مسئول 
و متولي اصلــي نظارت بر محتــوا و متن 
كتاب هايي اســت كه منتشر مي شوند. 
هومــن حســن زاده، رئيــس اتحاديه 

ناشــران و كتابفروشــان با بيان اين 
جمله به همشــهري مي گويد: 

»در محتواي برخي از كتاب ها 
به ويژه كتاب ها و متون قديمي 

شــاهد اشــتباهات تايپــي و 
غلط هاي اماليي هستيم و در 

مواردي هم متن اصلي آنها 
دستخوش تغييراتي 
شــده كــه اينها به 

ضعف نظارتــي وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمي در اين حوزه 
برمي گردد. چون وزارت فرهنگ 
و ارشاد است كه مجوز چاپ را به 
ناشران اين كتاب ها مي دهد. اگر 
ارشاد نظارت كافي داشته باشد و 

به راحتي مجوز را در اختيار اين ناشران كتاب ساز كه عمده 
كارشان چاپ كتاب به صورت كيلويي است قرار ندهد، ديگر 

شاهد چنين اشتباهات و تغييرات عجيبي نخواهيم بود.«
حسن پور در ادامه با اشــاره به اين موضوع كه به ندرت اين 
كتاب هاي تغييريافته يا داراي محتواهاي ضعيف و پراشتباه 
در كتابفروشي هاي معتبر عرضه مي شــوند، از فروش اين 
قبيل كتاب ها در حاشيه معابر خبر مي دهد: »كتاب هايي از 

اين دست بيشتر در نمايشگاه ها و ايستگاه هاي داخل مترو و 
فضاهاي از اين دست كه محل بساط گستران و دستفروشان 
است ارائه مي شود و كتابفروشي هاي معتبر با فروش چنين 
كتاب هايي اعتبار و سابقه سال ها فعاليت خود را زير سؤال 
نمي برند. از ديــدگاه من مخاطبان وقتــي كتابي را از اين 
مكان ها خريداري مي كنند بايد بدانند كه كتاب مورد نظر 
ممكن اســت غيراصيل باشــد و نبايد توقع كتابي اصيل و 

صحيح را داشته باشند.«

ناشران بايد كتاب ها را غلط گيري كنند
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي وظيفه ويراستاري كتاب ها 
را بر عهده ندارد و اين خود ناشران هستند كه براي اعتبار 
كار خودشان و ارزشــي كه براي آن قائل هســتند بايد به 

محتواي كتاب ها توجــه الزم را 
داشته باشــند و آنها را از هر نوع 
و در هــر زمينه اي كه هســتند 
ويراســتاري و غلط گيري كنند. 
عليرضا صدرالديني، رئيس اداره 
كتــاب وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمي با بيان اين جمله به همشهري مي گويد: »كتاب هاي 
بسياري براي مجوز چاپ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ارائه مي شــوند كه در آنها ممكن اســت غلط هاي تايپي يا 
چاپي هم وجود داشته باشد و اگر ما بخواهيم به اين دليل 
جلوی انتشار آنها را بگيريم شايد بسياري از كتاب ها مجوز 
نگيرند. ما فقط به كتاب هايي كه به لحاظ محتوا با ضوابط و 
قوانين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مغايرت داشته باشد، 
مجوز چاپ نمي دهيم. حتي در مصوبه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي هم چنين وظيفه اي بــراي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمي تعريف نشده اســت كه بخواهيم 
كتاب ها را غلط گيري و ويراستاري كنيم. بنابراين 
نياز است تا خود ناشران با توجه به ارزشي كه براي 
حرفه و فعاليت شــان قائل هســتند، با استخدام 
ويراستار و استفاده از هنر آنها نسبت به غلط گيري 
و تصحيح كتاب ها اقــدام كنند تا كتاب ها 
به ويژه متون كهن، بــدون ايراد 
و خالي از هر نوع اشــتباه 
و تغيير در متن اصلي 
به دست مخاطب 

برسد.«

لطمه هاي تأسف بر انگيز بر فرهنگ 

كتاب ســازي در هر جــاي جهان 
مي تواند معبري براي گذر از سلسله 
مقدمه ها و مؤلفه هاي مطالعه براي 
خواننده به اصطالح نيمه حرفه اي باشــد تا نهايتاً با پشت سر 
گذاشتن فراز و فرودهايي، به نوعي مطالعه منجر شود. از اين 
منظر بي ترديد كتاب ســازي معنا و تعريفي مشخص خواهد 
داشت. هرچند كه در بسياري كشورها به داليل گوناگون، اين 
مقوله تعريف خود را از دست داده باشد اما در واقع با خارج شدن 
از حيطه تعريف اســت كه جريان هاي منفي جديد جايگزين 

معناهاي اين مقوله  مي شود.
طي چند سال اخير، خوانندگان فارسي زبان، در ايران شاهد 
انتشار كتاب هايي بوده اند كه مؤلفان آن با كمترين پژوهش  و 
جست وجو در زمينه تخصصي مورد نظر به انتشارشان دست 
مي زنند و شــگفتا كه اين كتاب ها با فروش چشــمگيري هم 
روبه رو مي شود. اين جريان )كتاب سازي( يكي از پديده هاي 
مشكل ساز در جريان صنعت نشر كشورمان به حساب مي آيد 
كه گريبانگير خواننده هاي نيمه حرفه اي و جمعي از ناشــران 

هم شده است.
در اين بين بررسي پژوهش  در روند ميزان انتشار چنين آثاري 
با ظاهري شــكيل و تيراژهاي نامتعارف مي تواند چند و چون 
تأثير اين فرايند را بر وضع كلي نشر در ايران تا حدي مشخص 
كند. انتشار اسفناك همين دست كتاب ها مانعي است بر سر 

راه پرنشيب و فراز و باريك كتاب هاي حقيقي.
آنچه در اين بين ماجرا را غــم انگيزتر مي كند چاپ آثار كهن 
ادبيات فارسي است كه ناشران بازاري و عموما پرت و بي سواد 
در تيراژ وسيع اين كتاب ها را منتشــر مي كنند. بيش از ده ها 
ناشــر رباعيات خيام را در قطع هاي گوناگون منتشر كرده اند. 
كتاب هايي كــه عموما سرشــار از غلط هاي نگارشــي اند و 
حتي ناشــر زحمت نمونه خواني و تطبيق و غلط گيري را هم 
به خود نداده است. گلستان و بوســتان سعدي و ديوان حافظ 
و دوبيتي هاي بابا طاهر هم از اين شــر در امان نبوده اند. نكته 
مضحك اينجاســت كه برخي از اين ناشران نام خود، فرزند يا 
خويشاوندشان را به عنوان مصحح، گردآورنده، نويسنده مقدمه 

و هر عنوان نامربوط ديگري روي جلد كتاب حك مي كنند.
مهم نيست كه با اين سوء اســتفاده چه پولي به جيب مي زنند 
يا نام آمده روي جلد كتاب را به دروغ نويســنده و پژوهشگر 
معرفي مي كنند، آنچه ســبب حيرت و البته تأسف بار است، 
ادامه فعاليت بالهت بار آنان و لطمه به بخشي از فرهنگ غني 

و ادبيات ايران است.

سعيده مرادي
خبرنگار

طرح: همشهري/ محدعلی حليمی
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 وزارت نيرو در پاسخ به دومين مكاتبه 
محیط
سازمان حفاظت محيط زيست استان زيست

فارس پاســخي صريح به درخواســت 
حقابه زيستي تاالب هاي اين استان داد و معاون فني 
اداره محيط زيست اســتان فارس به همشهري اعالم 
كرد وزارت نيرو در پاســخ به مكاتبات گفته اســت: 

»خشكسالي است و امسال نمي توانيم آب بدهيم.« 
حقابه   بختگان در ســال هاي خشك 163ميليون 
مترمكعب اســت. در ســال آبي جــاري مديران 
محيط زيســت و وزارت نيــرو طــي مذاكــرات 
كارشناسي به توافق رسيدند كه امسال 120ميليون 
مترمكعب به ســمت تاالب بختگان سرازير كنند. 
اما از اين توافق فقط حدود 55ميليون مترمكعب 
تحقق يافته  كه 15ميليون مترمكعب آن مربوط به 
شارژ رودخانه 200كيلومتري در باالدست تاالب 
اســت. روزنامه همشــهری ديروز چندين مرتبه 
 تالش كرد با مسئوالن وزارت نيرو در اين خصوص
 گفت و گو كند كــه هيچ يك از تالش هــا از كانال

روابط عمومی اين وزارتخانه به نتيجه نرسيد.

تاالبهايفارسازحقابهمحروممیشوند
عدم تاميــن حقابــه  تاالب هــا، حــاال جوجــه  
فالمينگوهايي را كه براي پرواز كــردن به 70روز 
ديگر نياز دارند، زير اليه اي از نمك پنهان مي كند. 
سيروس زارع، فعال محيط زيست درباره وضعيت 
تاالب هاي اســتان فارس مي گويــد: وزارت نيرو 
سرانجام تامين حقابه هاي زيستي را پس از سال ها 
پذيرفت، ولي مقدار رهاسازي آن به اندازه اي نبود 
كه تاالب هاي تشــك، بختــگان و كمجان كه در 
پايين دست حوضه آبريز رودخانه كر قرار دارند را 
احيا  كند. در باالدست اين حوضه، 3 سد درودزن، 

سيوند و مالصدرا احداث شده است.
آورده ساالنه رودخانه كر و ذخيره اسمي اين 3 سد 
1.7ميليارد مترمكعب اســت. اين بدان معناست 
كه اساسا براي جريان دائمي رودخانه كر و حيات 
تاالب هاي ســه گانه در ســازه هاي احداثي جايي 

درنظر نگرفته اند.  

حقابه تاالب  هاي سه گانه فارس به ميليون مترمكعب

حقابه تاالب
زيستي

تعادل 
اكولوژيكي 

پايداري 
اكولوژيكي

700بيش از 300450بختگان

170تا 200بيش از 75100كمجان

300بيش از 150200تشك

اين 3 تاالب دائمي تحت عنــوان تاالب هاي نيريز 
و كمجان در فهرست كنوانســيون رامسر به ثبت 
رسيده اســت. به اعتقاد اين فعال محيط زيست، 
توسعه نامتوازن كشــاورزي، بي توجهي به الگوي 
كشت مناسب، كاهش راندمان آب و عدم نظارت به 
توزيع آب عواملي است كه به حوضه رود كر آسيب 
رسانده است. اين حوضه، 20درصد وسعت استان 

فارس را شامل مي شود.
او مي گويــد كه وزارت نيــرو گزارشــي در مورد 
برچيدن 27هزار چاه غيرمجاز  يا اجراي طرح احيا  

و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني نمي دهد.
سيروس زارع، معتقد اســت ايجاد ستادهاي احيا ، 

اجراي طرح مديريت زيست بومي و يا اجراي الگوي 
كپي  برداري شده، منجر به احياي تاالب ها نخواهد 
شد و دســتگاه هاي اجرايي را ملزم به پايبندي به 

اجراي قانون نخواهد كرد.
به گفته او، وزارت نيرو هنوز حقابه تعيين شــده را 
به طور كامــل تخصيص نداده اســت. درحالي كه 
نياز آبي بختگان در كمترين حد خود 300ميليون 
مترمكعب بوده است ولي وزارت نيرو سال گذشته 
42ميليــون مترمكعــب يعني يك نهــم نياز آبي 
زيســتي را تامين كرد. امســال هــم 50ميليون 
مترمكعب آب داده است كه بيش از 70درصد آن را 

كشاورزان از بستر رودخانه برداشت كرده اند.

اين فعال محيط زيست درباره شرايط زيستي تاالب 
بختگان و ســرانجام فالمينگوهاي گرفتار شده در 
اين تاالب به همشــهري مي گويد: فالمينگوها از 
كم آبي در حال نمك سود شــدن هســتند. چند 
ســال قبل ما تشــكل هاي غيردولتــي با كمك 
سازمان حفاظت محيط زيست، آب چاه زراعي را 
خريداري و با لوله كشي به آن بخش از بستر تاالب 
كه فالمينگوها النه ســازي و جوجــه آوري كرده 
بودند رسانديم. براي فالمينگوها كرت هايي مثل 
زمين هاي برنجكاري درســت كرديم و توانستيم 
تعدادي از فالمينگوها را نجات دهيم و امسال نيز 
قرار است از همين روش استفاده كنيم تا جوجه ها 

به فصل پرواز برسند و به ســمت مناطق پر آب تر 
پرواز كنند.

فالمینگوهابازهمقربانيميشوند
حدود 4 تــا 5هزار جوجــه فالمينگو در آســتانه 
نابودي هستند. گونه فالمينگوي بزرگ از گونه هاي 
جوجه آور در استان فارس اســت كه در سال هاي 
اخيــر در تاالب هاي مهارلو و از گذشــته دور و در 
برخي از سال ها در تاالب بختگان جوجه آوري دارد. 
جوجه  آوري پرندگان در تاالب بختگان وابسته به 
ميزان بارندگي در فصل زمســتان و بهار است. با 
آغاز فصل گرما و خشك شــدن تاالب تعدادي از 
جوجه ها به علت كريستاله شــدن نمك روي منقار 

و پاها تلف مي شوند.
نبي اهلل مرادي، معاون فني محيط زيســت استان 
فــارس در گفت  وگــو بــا همشــهري مي گويد: 
با خشك شــدن تاالب بيم آن مــي رود كه دوباره 
فالمينگو هــا نابود شــوند. امســال از وزارت نيرو 
خواستيم تا هر چقدر مي توانند آب رهاسازي كند. 
اما 10روز پيش به طور رسمي پاسخ آمد كه به دليل 
خشكسالي و تامين نياز آبي، امكان رهاسازي آب 
براي تاالب وجود نــدارد. وزارت نيرو مي گويد كه 
هنوز تمام حقابه بران ســد درودزن را در مطالعه  
دقيق و به روز شناسايي نكرده ايم و تا زماني كه اين 
مطالعه تمام نشود، طبق مصوبه سال 1390 شوراي 
آب كشاورزي استان عمل خواهيم كرد كه براساس 
آن حقابه تاالب 40ميليون مترمكعب است. امسال 
البته 15ميليــون مترمكعب حق شــارژ رودخانه 

تخصيص يافته است.
نبي اهلل مرادي با اشــاره به طرح آبرساني دستي به 
جوجه فالمينگوها كه در ســال 96 با كمك مردم 
اجرايي شد، مي گويد: براســاس تحقيق دانشگاه 
شــيراز اثربخشي خوبي داشــته و امسال هم اجرا 
خواهيم كــرد. خشك شــدن بســتر تاالب هاي 
سه گانه منجر به بروز پديده گردوغبار خواهد شد. 
سال گذشــته در كانون هاي ريزگرد آباده تشك، 
100هكتار درختكاري انجام شد، ولي اصلي ترين 
روش براي جلوگيري از ريزگرد، احياي تاالب است.

معاون فني اداره محيط زيست استان فارس، با اشاره 
به عوارض اقتصادي خشك شدن تاالب هاي سه گانه 
اين اســتان، مي گويد: بزرگ ترين انجيرستان دنيا 
در استهبان قرار دارد و به دليل خشكي تاالب ها و 
از بين رفتن رطوبت منطقه با افت عملكرد مواجه 
است. مشــكل اينجاســت كه در باالدست تاالب، 
حقابه بر جديد تعريف كرده انــد. آن هم به قيمت 
از دست رفتن زمين هاي كشــاورزي پايين دست. 
حاشــيه منطقه كربال كه زماني در آن برنجكاري 
مي شد نيز هم اكنون تبديل به شوره زار شده است.

   فالمينگوهاي بختگان در بي آبي تاالب قرباني مي شوند
   معاون فني محيط زيست استان فارس: وزارت نيرو در پاسخ به مكاتبات اعالم كرد، امسال 

خشكسالي است و نمي توانيم حقابه بدهيم

حقابهبختگانتأميننميشود
يادداشت

خشكساليوبحرانمحیطزيستيدرايران

آيلینجوادي
پژوهشگر محيط زيست

زهرارفیعي
خبرنگار

يكي از پيچيده ترين سيستم ها، سيستم  پيوسته انسان-طبيعت است. 
پديده خشكسالي را در كانتكست يا چارچوب كشاورزي، صنعت، اقتصاد، 
جامعه و محيط زيست درنظر بگيريد، نقطه آغازين كجاست و چطور آن 
را روايت مي كنيد؟ با ساده سازي آغاز مي كنيم. ايران، اقليم گرم و خشك 
دارد و منابع آب تجديدپذير نيز محدود اســت كه سبب بهره برداري از 
آب هاي سطحي و جذابيت سدسازي در دوره توسعه كشور شده است. 
زماني نه چندان دور، سدسازي نماد توسعه بود. بعدتر سدها به كشاورزي 
و صنعت رونــق دادند و الگو و نرخ جمعيت در كشــور دگرگون شــد. 
سياست هاي اقتصادي زمين هاي بيشتري زير كشت گياهان با نياز آبي 
باال برد. صنايع آب بر در اقليم هاي ناسازگار تاسيس و جمعيت به سمت 
مناطق توسعه يافته سرازير شد. كارشناسان محيط زيست معتقدند؛ در 
اين مرحله، تقاضا براي آب، از موجودي آب سدها پيشي گرفت. اما اين 
موضوع نه تنها به بازنگري در مديريت تقاضاي آب منجر نشد كه براي 
چرخيدن چرخ  اقتصاد، آب از حساب پس  انداز، يعني منابع آب زيرزميني 
تأمين مي شود. بدين ترتيب روند توسعه همگام با سدسازي و استحصال 
آب هاي زيرزميني ادامه يافت و به گفته ناظران محيط زيســت، تعداد 
سدهاي ساخته شده بيش از ظرفيت اكولوژيكي زيست بوم ايران هستند. 
محمدحســين پاپلي يزدي، جفرافيدان و محقق ايراني معتقد است، 
سدسازي چنان جذابيت داشت كه وزارت نيرو كمتر از چند درصد بودجه 
خود را صرف احيای منابع آب زيرزميني كرد. اسماعيل كهرم، بوم شناس 
هم مي گويد، سد سازي چنان براي مسئوالن جاذبه دارد كه هنوز شبكه 
آبياري برخي سدها را نساخته، سراغ احداث سد ديگر مي روند. محمد 
درويش، فعال محيط زيست اما معتقد است، بسياري از سد هاي كشور به 
مخازن تبخير آب شباهت دارند. قانون، حقابه محيط زيست را اولويت دوم 
بعد از آب شرب و ارجح بر آب در بخش صنعت و كشاورزي اعالم كرد، اما 
اين اولويت روي كاغذ ماند. چون در عمل، متولي تخصيص آب در كشور، 
حقابه را براســاس ميزان بارندگي هر سال تعيين و تخصيص مي دهد. 
وزارت نيرو به دنبال درگيري با بخش صنعت و كشاورزي بر سر حقابه 
نيست و احساس مي شود وظيفه اين وزارتخانه، تامين آب براي پيشبرد 
فعاليت هاي توسعه اي است. محيط زيست ناتوان از دادخواهي حقوقي 
نيز عمال در اولويت آخر براي تامين آب قرار دارد. ايران با خشكســالي 
بي ســابقه در نتيجه مديريت ناكارآمد منابع آب مواجه است و سد ها و 
تاالب ها به لحاظ ذخاير آبي و برخورداري از حقابه هاي زيست محيطي 
در وضعيت قرمز قرار دارند. فعاالن محيط زيست هم اكنون درباره حقابه 
تاالب بختگان از سد درودزن و هزاران جوجه  فالمينگو يي كه در معرض 
كم آبي هستند، هشدار مي دهند. برخي شان اعالم كرده اند، اگر حقابه 
تاالب بختگان تامين نشود، براي نجات فالمينگوها، چاره اي جز تامين 
آب از محل تلمبه آب روستاييان و خريد آب از آن ها ندارند. دشت فارس 
ركورددار پديده فرونشست زمين است و تأمين آب از محل ذخاير آب 
زيرزميني براي نجات تاالب بختگان وضعيت را بغرنج تر مي كند. در اين 
شرايط بهتر است وزارت نيرو با مديريت تقاضا در ساير بخش ها، حقابه 
محيط زيست را تامين كند تا وضعيت ذخاير آب زيرزميني بيش از اين 

وخيم نشود.
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كوويد-19 و كاهش نرخ رشد جمعيت

آمارهايــي كه اكنون درباره نرخ رشــد 
جمعيت در سال1399 اعالم مي شود، 
در حد گمانه زني و برآورد است، رقم 0.6 

كه در رسانه ها و توسط برخي افراد و مراكز به عنوان نرخ رشد جمعيت 
اعالم شده، اشتباه است. عدد دقيق نرخ رشد جمعيت در سال1399 
را بايد براساس داده هاي مواليد و مرگ ســازمان ثبت احوال كشور 
محاسبه و توسط مراكز رسمي آمار اعالم شــود، اين در حالي است 
كه اين مراجع رسمي هنوز آمارهاي ميزان مواليد و مرگ ومير در اين 
ســال را به طور كامل اعالم نكرده اند. البته، برآورد اوليه از داده هاي 
ثبتي، نرخ رشد جمعيت 0.74 را براي سال1399 نشان مي دهد. در 
كنار تغييرات فرهنگي و شرايط نامناسب اقتصادي در سال هاي اخير، 
پيامدها و تبعات اقتصادي و بهداشــتي كوويد-19 نيز عامل مهمي 
در كاهش باروري سال1399 بوده است. با اين روند كاهشي باروري 
از يكسو و روند سريع ســالخوردگي جمعيت از سوي ديگر و افزايش 
مهاجرت هــاي بين المللي از ايران، پيش بيني مي شــود كه تا 3دهه 
آينده نرخ رشد جمعيت كشور به صفر برسد و سپس منفي شود. در 
اين ميان، توقف روند كاهشي و افزايش باروري از دغدغه هاي مسئوالن 
و سياستگذاران كشور در سال هاي اخير بوده است. اين برگرداندن را 
به چند معنا مي توانيم نگاه كنيم؛ يكي به اين معنا كه چه كار كنيم تا 
ميزان كاهش باروري از اين بيشتر نشود و ديگري از اين منظر كه چه 
كار كنيم تا سطح باروري به ســطح جايگزيني يا باالتر از آن افزايش 
يابد. به نظر مي رسد مهم ترين كاري كه بايد انجام شود اين است كه 
يك سري اقدامات نهادي و ساختاري در جهت اجراي سياست هاي 
حمايت از نهاد خانواده و فرزندآوري انجام شود و به مرحله اجرا برسد 
تا شــاهد افزايش ازدواج ها و فرزندآوري در كشور باشيم. در خيلي از 
كشورها در قالب سياست هاي حمايت از خانواده، تا 5 درصد از توليد 
ناخالص داخلي خود را به اين موضــوع اختصاص مي دهند و ازجمله 
ارائه خدمات مراقبت از كودك نظيــر مهدهاي رايگان براي كودكان 
و اجراي يك سري برنامه هايي در سطح نهادها و ساختارهايشان )در 
راستاي حمايت از تركيب و سازش امور شغلي و خانوادگي( اختصاص 
داده مي شــود تا برنامه هاي فرزندآوري افراد محقق شود و زنان هم 
بتوانند تركيبي از اشــتغال به كار و دارا بودن فرزند را در زندگي خود 
داشته باشند. حتي شــهرداري ها در خيلي از كشــورها با راه اندازي 
اتاق هاي مادر و كــودك در فضاهاي عمومي، حمايــت از مهدهاي 
كودك، مناسب سازي زيرســاخت هاي فضاي شهري براي كودكان 
و... روي شهر دوستدار كودك كار مي كنند. البته بخش ديگري از اين 
برنامه ها و سياست هاي ساختاري براي حمايت از فرزندآوري نيز ناظر 
بر رونق گرفتن و بهبود وضعيت اقتصادي و اشتغال در كشور است كه 
اين بهبود، عامل مهمي در افزايــش ازدواج و فرزندآوري و به تبع آن 

افزايش نرخ رشد جمعيت كشور خواهد بود.

رسول صادقي
دانشيار جمعيت شناسي دانشگاه تهران 

ايران در مرز منطقه ممنوعه جمعيتي است
نرخ رشد جمعيت ايران در سال 1399 برابر 0.6 است و چنانچه اين نرخ امسال به كمتر از 0.5 برسد وارد فضاي غير مطلوب اقتصادي مي شويم

يادداشتكارشناسان درگفت وگو با همشهري به 6 سوال درباره كاهش نرخ رشد جمعيت پاسخ مي دهند

 در روزهاي گذشته بود كه يك كارشناس 
جمعيت ادعا كرد نرخ رشد جمعيت در گزارش

ايران، در سال1399 به كمترين ميزان در 
تاريخ ايران رسيده است. اين گزاره اگرچه به اين دليل كه 
در سال1399 نرخ مرگ ومير و مواليد از سوي ثبت  احوال 
رسما اعالم نشده، با اما و اگرهايي در افكار عمومي مواجه 
شد اما روند شيب تند كاهشي منحني رشد جمعيت، 
اتفاقي است كه از سوي همه صاحب نظران حوزه جمعيت، 
درباره آن اتفاق نظر وجود دارد. روند كاهشي رشد جمعيت 
در ايران به گفته كارشناسان از سال1365 آغاز شده اما در 
سال هاي گذشته با شيب تندتري ادامه پيدا كرده است. 
اين حركت كاهشي، با شيوع كرونا، شتاب فزاينده اي پيدا 
كرده و چنان كه از قرائن برمي آيد، به رقم نگران كننده اي 
رسيده اســت. درباره نرخ رشــد جمعيت، داليل روند 
كاهشي آن و دورنماي آينده با كارشناسان اين حوزه به 

گفت وگو نشسته ايم.
نرخ رشد جمعيت در سال گذشته چقدر 

بوده است؟
اين پرسشي است كه آن را با محمدجواد محمودي، رئيس 
كميته مطالعات و پايش سياست هاي جمعيتي دبيرخانه 
شــوراي عالي انقالب فرهنگي در ميان گذاشتيم. او در 
اين باره به همشهري گفت: نرخ رشد طبيعي جمعيت 
كشور در سال 1399كه حاصل تفاضل نرخ زادوولد و نرخ 
مرگ ومير است برابر 0.73درصد است. به گفته محمودي، 
اين نرخ با درنظر گرفتن آمار مهاجرت، حدود 0.1درصد 

ديگر هم كاهش مي يابد و به حدود 0.6مي رسد.
وي درباره نحوه محاسبه نرخ رشد طبيعي جمعيت در 
ســال1399، گفت: اگر تعداد تولدها )1114000( را 
تقسيم بر كل جمعيت كشور كنيم، به ازاي هر هزار نفر 
13.3نفر تولد يا به عبارتي1.33درصد تولد داشته ايم. نرخ 
مرگ ومير نيز به طور متوسط در چند سال گذشته 5 در هر 
هزار نفر بوده است كه در سال99 با توجه به شيوع كرونا 
6 در هر هزار نفر تخمين زده مي شود. اگر نرخ مرگ ومير 
در سال99 را از نرخ مواليد كم كنيم، نرخ رشد طبيعي 

جمعيت در سال1399 به 7.3 درصد مي رسد.

چرا رشد جمعيت در كشور، پيوسته رو به 
كاهش مي رود؟

شهال كاظمي پور، استاد جمعيت شناسي دانشگاه تهران، 
در گفت وگو با همشهري3عامل مؤثر در اين زمينه را آمار 
والدت، آمار مرگ ومير و آمار مهاجرت معرفي مي كند. او 
درباره نرخ باروري در كشور مي گويد: شاخص باروري كل 
كه نشان دهنده ميانگين تعداد فرزندان زنان است، در 
دهه60 در جامعه ايران حــدود 6.7فرزند براي هر مادر 
بود. اين شــاخص به تدريج كاهش پيدا كرده و در سال 
1385به 1.8رسيد. يعني هر 20پدر و مادر )هر 10زوج( 
با 18بچه جايگزين مي شدند كه اين روند همچنان ادامه 
دارد و در سال هاي اخير حول و حوش 1.7و 1.8 است. اين 
آمار به معناي آن است كه باروري از سطح جايگزيني كه 
2.1 است، كاهش پيدا كرده و اگر 1.7هم بماند، عده اي كه 
به دنيا مي آيند كمتر از پدر و مادرهاي خودشان هستند. 
اين پدر و مادرها به سمت سالخوردگي مي روند، بنابراين 
نرخ رشد جمعيت كشورمان تا سال 1425منفي مي شود.
كاظمي پور درباره دومين عامل مؤثر يعني نرخ مرگ ومير 
نيز معتقد است: در سال هاي گذشته افزايش مرگ ومير 
به دليل سالخوردگي جمعيت خود را نشان داده يعني 
از 5ســال قبل، ميزان مرگ ومير در ايران بي وقفه رو به 
افزايش اســت و فوتي هاي كرونا هم اين آمار را تشديد 
مي كند. به گفته اين اســتاد جمعيت شناسي دانشگاه 
تهران، آمار دقيقي از ميزان مهاجرت ايرانيان در دست 
نيســت اما مي توان اين را بديهي درنظر گرفت كه نرخ 
مهاجرت رو به افزايش است و اين مسئله در كاهش رشد 

جمعيت تأثير گذار است.
رئيس كميته مطالعات و پايش سياست هاي جمعيتي 
دبيرخانه شــوراي عالي انقالب فرهنگي هم در تحليل 
چرايي كاهش نرخ رشد جمعيت، به همشهري مي گويد: 
متولدين دهه60 از جرگه ازدواج و فرزندآوري در حال 
خارج شدن هستند و از اين رو نرخ فرزندآوري كم شده 
اســت. دركنار آن، عواملي مانند دخالت دولت و تدوين 
قانون تنظيم خانواده و شرايط اقتصادي و ساختارهاي 
فرهنگي و اجتماعي، افزايش مشاركت زنان، اشتغال زنان 
و توسعه اقتصادي باعث شده كه نه تنها در ايران بلكه در 

كل دنيا نرخ رشد جمعيت كاهش پيدا كند.
دورنماي جمعيتي كشــور با روند فعلي 

چيست؟
كاظمي پور، اســتاد جمعيت شناســي دانشگاه تهران 
هشدار مي دهد كه نرخ رشد جمعيت در ايران با روندي 
كه جلو مي رود بين ســال هاي 1420تا 1425به صفر 
مي رسد و حتي منفي خواهد شــد. به گفته اين استاد 
دانشگاه، مرگ وميرهاي كرونايي، باعث خواهد شد تجربه 
رشد جمعيت صفر يا منفي، زودتر براي ايران فرا برسد. 
»برآوردها اين است كه در سال1399 مرگ ومير ناشي 
از كرونا به اندازه يك پنجم )20درصد( از مرگ وميرهاي 

ساالنه، به آمار مرگ هاي اين ســال اضافه كرده است. 
همين افزايش آمار مرگ وميرها در سال1399 باعث شده 
است كه يك تا 2سال زودتر از سال1425 دچار صفر شدن 
نرخ رشد جمعيت شويم و اگر كشور يك سال ديگر هم با 
همين ميزان مرگ ومير ناشي از كرونا مواجه باشد، صفر 

شدن نرخ رشد جمعيت در سال1422 قطعي است.«
محمودي هم در اين زمينه معتقد است: نرخ رشد جمعيت 
ايران به شدت كاهشي و نرخ باروري در كشور كمتر از حد 
جايگزيني است. با اين روند رشد جمعيت باالخره پس از 

چند سال به صفر خواهد رسيد.
توقف نرخ رشد جمعيت چه اثراتي خواهد 

داشت؟
اما اين همه نگراني براي كاهش نرخ رشــد جمعيت در 
كشور از كجا نشــأت مي گيرد. رئيس كميته مطالعات 
و پايش سياســت هاي جمعيتي دبيرخانه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي در اين باره به همشهري مي گويد: هر وقت 
نرخ رشد جمعيت كاهش پيدا كند، جمعيت سالخورده ها 
زياد و افراد در معرض كار كم مي شوند. اين مطلوب نيست 
چون يكي از مهم ترين عوامل رونق توليد در هر كشوري 
نيروي كار در آن كشور است. به گفته محمودي بر اساس 
مطالعات انجام شده كاهش نرخ رشد جمعيت در جهان 
كه موجب كاهش نرخ افراد در سن كار مي شود؛ سبب 
كاهش 40درصدي رشد اقتصادي در 50سال آينده در 
مقايسه با50سال گذشته مي شود. براي جبران كاهش 
نرخ رشد افراد در ســن كار، بهره وري نيروي كار بايد به 
نسبت روند تاريخي خود 80درصد افزايش پيدا كند تا از 

كاهش نرخ رشد اقتصادي جهان جلوگيري شود.
بنا بر اظهارات محمودي، رئيس كميته مطالعات و پايش 
سياســت هاي جمعيتي دبيرخانه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي مبني بر اينكه »نرخ رشــد جمعيت ايران در 
سال 1399برابر 0.6بوده و چنانچه اين نرخ به كمتر از 
0.5درصد برسد وارد فضاي غيرمطلوب از نظر اقتصادي 
مي شــويم«، مي توان گفت كه ايران در 1400در مرز 
ورود چالش جمعيتي به منطقــه اي ممنوعه قرار دارد 
كه اگر در آن وارد شود، توليد و توسعه كشور ضربه هاي 

جبران ناپذيري خواهند ديد.
چه بايد كرد؟

شهال كاظمي پور، براي ترميم نرخ رشد جمعيت، اجراي 
يك برنامه چندبعدي را ضروري مي داند. او معتقد است 
كه سياستگذاري تك ســاحتي در اين زمينه پاسخگو 
نخواهد بود. »اگر قرار است سياستي هم براي بهبود نرخ 
رشد جمعيت اتخاذ كنيم بايد به هر سه مورد افزايش نرخ 
باروري، كاهش مرگ ومير و كاهش آمار مهاجرت توجه 
داشته باشــيم. اگر نرخ زاد و ولد را زياد كنيم اما ساختار 
سالمت جامعه تصحيح نشود و يا اينكه نارضايتي زياد شود 
و عده اي مهاجرت كنند، افزايش نرخ زاد و ولد چندان اثري 

در افزايش نرخ رشد جمعيت نخواهد داشت.«

شيوع كرونا در كاهش نرخ رشد جمعيت چقدر تأثير داشته است؟
كاظمي پور 2سال 1399و 1400 را از نظر مولفه هاي جمعيتي، سال هايي خاص مي داند و معتقد است كه در 
اين دو سال هر سه جنبه آمار والدت، آمار مرگ ومير و آمار مهاجرت، شرايط به ضرر نرخ رشد جمعيت رقم 
خورده است. به گفته كاظمي پور تمايل زوج ها براي بچه دار شدن در شرايط كرونا كاهش پيدا كرده و همچنين 
آمار رسمي 74هزار مرگ  ناشي از كرونا به آمارهاي ساالنه اضافه شده و در حوزه مهاجرت هم كه در دوران 
كرونايي مهاجرت پرستاران و پزشكان تشديد شده است. اين سه عامل روند كاهش نرخ رشد جمعيت را 
تشديد كرده اســت. رئيس كميته مطالعات و پايش سياست هاي جمعيتي دبيرخانه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي اما مي گويد: اگر مرگ وميرهاي ناشي از كرونا را در سال 1399نداشتيم، نرخ رشد جمعيت ايران 

در سال گذشته در نهايت 0.8درصد مي شد و باز هم نرخ رشد جمعيت در اين سال كمتر از يك درصد بود.

ث
مك

نيما شايان
خبر نگار
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   داستان زباله هاي فضايي
گويا بشر پس از آلوده كردن  زمين و توليد انبوهي از زباله ها روي كره اي كه روي آن زندگي مي كند، به دنبال 
آلوده كردن محيط هاي بيشتري بوده است. يك مطالعه جديد هشدار مي دهد كه آسمان شب به طور 
فزاينده اي از ماهواره هاي براق و زباله هاي فضايي پر شده كه تهديد قابل توجهي براي ديد ما از جهان و 
همچنين تحقيقات نجومي است. محققان دريافته اند كه بيش از 9300تن از اجسام فضايي در مدار زمين 
وجود دارند؛ ازجمله ماهواره هاي غيرفعال و قطعات مراحل موشك هاي مصرف شده كه اين موضوع باعث 
افزايش 10درصدي روشنايي كلي آسمان شب در قسمت هاي وسيعي از كره زمين شده است. به گفته 
محققان، چنين افزايشي به معناي آلودگي نوري در مناطق وسيعي از كره زمين درنظر گرفته مي شود. 
ضمن اينكه انجام دقيق اندازه گيري براي ستاره شناســان را دشوارتر مي كند كه اين ممكن است به از 
دست رفتن كشفيات قابل توجه بينجامد. دست كم 12اپراتور از جمله آمازون، اسپيس ايكس و وان وب 
برنامه هايي براي پرتاب ماهواره هاي مختلف دارند. Starlink اسپيس ايكس هم اكنون 1200ماهواره در 
مدار دارد اما اين شركت قصد دارد ناوگان خود را در دهه هاي آينده به 42000ماهواره افزايش دهد؛ تقريبا 

14برابر تعداد ماهواره هاي عملياتي مدار امروز.

بهداشــت  ســازمان 
روز دانش  )WHO جهانــي)

جمعه بــراي اســتفاده 
اضطراري واكسن كوويد-19سينوفارم 
چين مجوز صادر كــرد تا نقش پكن در 
تلقيح جهاني واكسن پررنگ تر شود، اما 
همزمان تعداد موارد ابتــا به ويروس 
كرونا در جزيره سيشــل كــه به عنوان 
صدرنشين جدول واكسيناسيون جهاني 
بيش از 60درصد جمعيت خود را با اين 
واكســن، تلقيح كرده اســت، ايمني و 
اثربخشــي آن را زيرسؤال برده است. به 
گزارش همشهري، ســينوفارم يكي از 
2واكســن اصلي عليه ويــروس كرونا 
ساخت كشور چين اســت كه تاكنون و 
پيش از دريافت مجوز از سوي سازمان 
بهداشت جهاني نيز به صدها ميليون نفر 
در چين و برخي كشورهاي دنيا ازجمله 
ايران تزريق شده اســت. اين نخستين 
واكسني اســت كه توســط يك كشور 
غيرغربي تهيه شده و از حمايت سازمان 
بهداشــت جهاني برخوردار مي شود و 
همچنين نخســتين بار اســت كه اين 
سازمان براي يك بيماري عفوني، واكسن 
چينــي را براي موارد اضطــراري تأييد 
مي كند. به اين ترتيب سينوفارم با قرار 
گرفتن در برنامــه كوواكس مي تواند در 
دسترس كشــورهاي درحال توسعه اي 
قــرار بگيرد كه دسترســي آســاني به 

واكسن هاي ساخته شده ندارند.
تدروس غبرســيوس، مديركل سازمان 
بهداشــت جهاني در جلسه اي توجيهي 
درباره سينوفارم گفت: تأييد اين واكسن، 
ليســت واكســن هاي كوويد-19را كه 
كوواكــس مي توانــد خريــداري كند، 
گسترش مي دهد و به كشورها اطمينان 
مي دهد تصويب قانوني خود را تسريع، 

واكسن را وارد و استفاده كنند.
در بيانيه رســمي ســازمان بهداشــت 
درباره واكســن ســينوفارم آمده است: 
كيفيت، ايمنــي، اثربخشــي و قابليت 

دسترسي واكسن ســينوفارم مطابق با 
الزامات استاندارد WHO است و اين امر 
به قدرت بيشتر چين در مبارزه جهاني 
با بيماري همه گيــر كوويد-19 كمك 
مي كند. ذخيره ســازي  آسان سينوفارم 
را براي نقل و انتقال در كشــورهايي كه 
امكانات ذخيره ســازي  مناسبي ندارند، 

تبديل به يك واكسن ايده آل مي كند.

ابهام اثربخشي سينوفارم در سيشل
جزيره سيشل كه با واكسيناسيون بيش 
از 60درصــد از جمعيتــش عليه كرونا 
در صدر جدول واكسيناســيون جهاني 
ايستاده است، اخيرا با افزايش موارد ابتا، 
محدوديت هاي كرونايي را دوباره اعمال 
كرده است. به گزارش مقامات بهداشت 
سيشــل، از تعداد هزار مبتــا كه طي 
3روز رقم خورده اســت، يك سوم موارد 
فعال مربوط به افرادي اســت كه 2دوز 
واكسن زده اند و بقيه يا يك دوز داشتند 

يا واكسينه نشده بودند.
پگي ويدوت، وزير بهداشــت اين كشور 
روز سه شنبه در يك كنفرانس مطبوعاتي 
گفت: باوجود تمام تاش هاي استثنايي 
كه ما انجام مي دهيم، هم اكنون وضعيت 

كوويد-19در كشور ما نگران كننده شده 
است. بيش از چهار پنجم موارد فعال در 
ميان اهالي بومي سيشل و بقيه مربوط 
به افراد خارجي است. سيشل كه بيشتر 
درآمدش به گردشگري متكي است، از  
ماه ژانويه واكسيناسيون جمعيت خود را 
با استفاده از دوزهاي واكسن سينوفارم 
ســاخت چين اهدايي از ســوي امارات 

متحده عربي آغاز كرد.
تا اواســط آوريل حــدود 60درصد از 
دوزهاي واكسن تزريق شده در سيشل، 
ســينوفارم و بقيــه دوزها از واكســن 
كوويشيلد، نسخه اي از آســترازنكا كه 
تحت مجوز در هند ساخته شده است، 
تزريق شد. آزمايش های انجام شده در 
چين و امارات متحده عربي اثر واكسن 
ســينوفارم را به ترتيب 79و 86درصد 

اعام كرده است.
دانيل لوسي، پروفســور باليني پزشكي 
دانشكده پزشكي دارتموث گيزل، در يك 
پست وباگ نوشت: از هزار نفر فرد مبتا 
در كشــور، فقط زير دو ســوم واكسينه 
نشده اند يا فقط يك دوز داشته اند و بقيه 
2دوز دريافت كــرده بودند؛ درحالي كه 
داده هاي مربوط به تعيين توالي ژنتيك 

در  ماه آوريل هنوز در دسترس نيست، 
نــوع B.1.351 ويــروس جهش يافته 
كه نخستين بار اواخر ســال گذشته در 
آفريقاي جنوبي شناســايي شد، در  ماه 
فوريه در سيشــل يافت شد. طبق يك 
مطالعه، واكسن آسترازنكاي هندي در 
برابر اين نوع كمتر مؤثر بوده و آفريقاي 
جنوبي نيز به همين دليل استفاده از آن 

را متوقف كرده است.
به گفته لوسي، مقايسه بين سينوفارم و 
كوويشيلد و افراد مبتاي واكسينه نشده 
مي تواند با اســتفاده از توالي ژنتيك و 
داده هــا در مورد شــدت عفونــت آنها 
انجام شود. با توجه به استفاده گسترده 
بين المللي از اين دو واكســن، نســبت 
به آنچه در سيشــل اتفاق افتاده اســت 
پيامدهاي جهاني قابل انتظار اســت. با 
اينكه مقامات بهداشتي سيشل جزئيات 
كمي راجع به آنچه مي تواند در پشــت 
افزايش عفونت وجود داشته باشد بيان 
كردند، اما به نظر مي رسد ناديده گرفتن 
اقدامات احتياطي نســبت بــه قبل و 
همچنين برگزاري جشــن هايي مانند 
عيد پاك در افزايش موارد روزانه ابتا به 

كرونا بي تأثير نباشد.

با اينكه سازمان بهداشت جهانی به تازگی مجوز استفاده اضطراری برای واكسن چينی سينوفارم را 
صادر كرده، اما افزايش موارد ابتا در يك منطقه اثربخشی آن را  در هاله ای از ابهام قرار داده است

 اين روزهــا اخبار و شــايعات 
بســياري درخصوص ســقوط فضا

بقاياي موشــك چيني »النگ 
مارچ 5بي واي2« در رسانه هاي مختلف جهان 
منتشر شــده و در اين ميان، سهم غربي ها با 
تحليل هاي متفاوت بيشتر از همه بوده است. 
وب ســايت مجله تايم در گزارشي با اشاره به 
سقوط قريب الوقوع باقيمانده هاي اين موشك 
به زمين تيتر زد: »موشك النگ  مارچ چيني 
كنترل نشده به زودي به زمين بازمي گردد.« 
روزنامه نيويورك تايمز نيز پس از انتشار چند 
خبر و گزارش، جمعه يك گزارش مفصل ديگر 
در اين خصوص منتشــر كــرد و البته در آن 
توضيح داد كه احتمال دارد، چه اتفاقاتي رخ 

دهد.
موشــك 23تني النگ مارچ بي5واي2پس 
از انجــام ماموريتش كه بردن ماژول  هســته 
براي ايستگاه فضايي درحال ساخت چيني ها 
بوده، مانند بســياري ديگر از همتايانش قرار 
است در فضا باقي بماند و بخشي از زباله هاي 
فضايي باشد اما گفته شده بخش هايي از اين 
موشك با ورود به جو زمين، امكان دارد به خانه 
بازگردد و برخاف خيلي ديگر از اين زباله هاي 
فضايي كه در جو زمين بر اثر ســرعت جاذبه 
كاما متاشي مي شوند، اين يكي ممكن است 
به طور كامل نسوزد و بخش هايي از آن به زمين 
برخورد كند؛ اتفاقي كه پيش تر و چندين بار 

رخ داده است. با اين حال، جاناتان مك داِول، 
اخترفيزيك دان مركــز اخترفيزيك كمبريج 
مي گويد:»فكر مي كنم، ســهل انگاري شده 
است.« از سوي ديگر وان ونگ بين، سخنگوي 
وزارت امور خارجه چيــن در ميان هياهوي 
مداوم غربي ها براي بازگشت خطرناك و خارج 
از كنترل اين موشك گفت: »احتمال آسيب 
رساندن موشــك النگ مارچ بي5واي2چين 
بسيار كم اســت. بيشــتر بقاياي موشك كه 
نخستين بخش از ايســتگاه فضايي تيان هه 
چين را در تاريخ 29آوريل به مدار فرســتاده 
است، درصورت وارد شدن مجدد به جو خواهد 
ســوخت.« رســانه هاي آمريكايي درحالي 
النگ مارچ چين را به بــاد انتقاد گرفته اند كه 
موشك فالكون9استارت آپ اسپيس ايكس نيز 
رفتارهاي مشابهي داشته و موشكي غيرقابل 

كنترل است.

رقابت فضايي
كشــورهاي مختلف در جهان براي فرستادن 
انــواع ماهواره ها بــه فضا و همچنيــن ايجاد 
پايگاه هاي دائمي در مــدار زمين و حتي كره  
ماه برنامه هاي مختلفي را در دست اجرا دارند. 
بســيار طبيعي اســت هرجايي كه انسان پا 
مي گذارد، زباله هم در كنار او ايجاد مي شــود 
و بدين ترتيب است كه مي توانيم به اين نتيجه 
برســيم كه رفتن به فضا به هر شــكل و با هر 
برنامه اي مي تواند آلودگي  فضايي را نيز ايجاد 
كند و به طــور حتم تبعــات دردناكي را براي 

محيط زيست داشته باشد.

جنجال براي زباله فضايي چين 
بقاياي النگ مارچ يكي از ميليون ها زباله فضايي جهان محسوب مي شود اما رسانه هاي 

غربي فرصت ايده آلي را براي رويارويي با چيني ها به دست آورده اند

مجوز جهانی واکسن چین؛باقی ماندن ابهام  اثربخشی دنياي رمزارز

 ركوردشكني مجدد دوج كوين
با تبليغ ماسك 

اين روزها نام دوج كوين به نامي معتبر در بازار ارزهاي ديجيتال تبديل 
شده است. اين رمزارز كه تا مدتي قبل كسي توجهي به آن نمي كرد، 
پس از 6ماه صعودي تقريبا 25هزار درصدي داشــته و ارزش بازار آن 
هم اكنون حدود 86ميليارد دالر است. به گزارش خبرگزاري رويترز، 
ايان ماسك، مديرعامل تسا صبح امروز به وقت تهران در برنامه طنز 
تلويزيوني زنده شب هاي شنبه بار ديگر در كانون توجهات قرار گرفت. 
در آستانه حضور ماســك كه از طرفداران پروپا قرص رمزارزهاست، 
قيمت دوج كوين به ناگاه به شدت صعودي شــد و بازهم ركوردهايي 
را جابه جا كرد. توييت هاي اخير ماســك دربــاره دوج كوين و البته 
حمايت هاي همه جانبه يك سرمايه دار و كارآفرين ديگر آمريكايي به 
نام مارك كيوبن باعث شده تا اين ارز ديجيتال به طرز عجيب و غريبي 
ارزشمند شــود. فقط تصورش را بكنيد كه پارســال در همين زمان، 
قيمت دوج كوين تنها 65تومان )650ريال( بــود، اما ديروز در زمان 
نگارش اين مطلب، ارزش اين رمزارز به بيش از 16هزار و 200 تومان 
رسيد. ماســك روز جمعه نيز در يك توييت نسبت به سرمايه گذاري 
در بازار ارزهاي ديجيتال هشدار داد. او نوشت: »رمزارز اميدواركننده 

است، اما لطفا با احتياط سرمايه گذاري كنيد!« در عين حال بسياري 
نگران هستند كه قيمت دوج كوين به دليل حدس و گمان هاي گسترده 
افزايش يافته باشــد و چنين مدلي اين ارز ديجيتال را ناپايدار كرده 
است. وب سايت نشريه فوربز نوشته است كه به نظر مي رسد، بيشترين 
افزايش قيمت دوج كوين به طور مستقيم در پاسخ به توييت هاي ماسك 
باشد. در ژانويه، توييتي از ماسك با ذكر نام دوج كوين باعث شد، قيمت 
اين رمزارز در مدت كمي بيش از يك ســاعت، 50درصد افزايش پيدا 
كند. توييت هــاي او در مورد دوج كوين به روند افزايشــي ارزش اين 
رمزارز افزوده است. تسا در  ماه فوريه اعام كرده بود كه يك ميليارد و 
500ميليون دالر بيت كوين خريداري كرده و به زودي آن را به عنوان 
نوعي پرداخت براي خودروهاي برقي خود مي پذيرد. اين موضوع باعث 
جهش عجيب بيت كوين و ركوردشكني هاي مداوم ارزشمندترين ارز 
ديجيتال جهان شد. به نظر مي رسد، حاال ماسك براي افزايش قيمت 
دوج كوين تاش مي كند و شايد به  قول برخي از كاربران توييتري فعال 
در حوزه رمزارز، او با خريد مقدار بسيار زيادي دوج كوين قصد دارد با 

افزايش ارزش آن، به ثروت كاني دست پيدا كند.

شركت هاي بزرگ جهان كه از ديتاي 
كاربران براي نمايش تبليغات هدفمند فناوري

استفاده مي كردند اين روزها با دردسر 
بزرگي روبه رو شــده اند و حتي اينستاگرام به صورت 
ضمني به كاربرانش گفته كه احتمال دارد با ادامه اين 
روند پولي شود. بهترين اقدام اپل كه براي حفظ حريم 
خصوصي مردم صورت گرفتــه، تا حد زيادي نتيجه 
داده است. بر اساس داده هاي جديد يك شركت تجزيه 
و تحليل اپليكيشــن ها به نام فلوري)Flurry(، فقط 
4درصد از كاربــران آيفون در آمريــكا، از زمان ارائه 
 ســرويس »شــفافيت در رهگيــري اپليكيشــن«
)App Tracking Transparency( به عنــوان 
بخشي از سيســتم عامل iOS 14.5، گزينه رديابي 
اپليكيشن را انتخاب كرده اند. با درنظر گرفتن كاربران 
بين المللي، اين تعداد كمي افزايش مي يابد، به طوري 
كــه 11درصــد از كاربران در سراســر جهــان، به 

اپليكيشن ها اجازه رديابي داده ها را داده اند.

پيش از اين، اپليكيشن ها با اتكا به قابليت »شناسه اپل 
براي تبليغ«)IDFA( مي توانستند عائق كاربران را 
براي اهداف تبليغاتي رديابي كنند. اين در حالي است 
كه اكنون، اپليكيشن هاي موبايلي براي جمع آوري 
داده هاي رديابي، بايــد از كاربراني كه ديوايس خود 
را به نسخه iOS 14.5 ارتقا داده اند، اجازه بگيرند. به 
اين ترتيب پيش بيني مي شود كه آمار اجازه رديابي 
كاهش يابد. شــركت فلوري كه متعلق به مؤسســه 
وريزون مدياســت، بيش از يك ميليون اپليكيشن 
موبايلي را تجزيه و تحليل مي كند و هر ماه، كشفيات 
جمع آوري شده از اين اپليكيشن ها را كه در 2ميليارد 
دستگاه تلفن همراه وجود دارند، ارائه مي دهد. شركت 
فلوري براي گــزارش اين موضوع، هر روز ســاعت 
 )PST(10صبح به وقت منطقه زماني اقيانوس آرام
آمار انتخاب »اجــازه رديابي« از ســوي كاربران و 
همچنين تعداد كاربراني را كه به اپليكيشن ها اجازه 
رديابي نداده اند، چه در آمريكا و چه در سراسر جهان، 

به روزرساني مي كند.
قابليت »شفافيت در رهگيري اپليكيشن« كه با نسخه 
14.5سيستم عامل iOSراه اندازي شد، ويژگي جديد 

اپل براي حفظ حريم خصوصي است تا اپليكيشن ها 
براي رديابــي عائق كاربران، از آنهــا اجازه بگيرند. 
همچنين كاربران مي توانند به طور پيش فرض، گزينه 

»رديابي« را براي همه اپليكيشن ها غيرفعال كنند.
قابليــت »شــفافيت در رديابــي اپليكيشــن ها«، 
اپليكيشــن ها را ملــزم مي كند كه قبــل از رديابي 
داده هاي كاربر از طريق اپليكيشن ها يا وب سايت هاي 
متعلــق بــه شــركت هاي ديگــر و همچنيــن به 
اشتراك گذاري داده هاي آنها با دالالن و واسطه هاي 
داده ها، از كاربر اجازه بگيرند. با اين حال، اپليكيشن ها 
مي توانند كاربران را به »اجازه گرفتن« ترغيب كنند. 
 )setting(همچنين كاربران در بخش تنظيمــات
مي توانند مشاهده كنند كه كدام اپليكيشن ها براي 
رديابي درخواســت مجوز داده اند تا بــه اين ترتيب 
بتوانند هر موقع كه خواستند، تغييرات دلخواه را در 

انتخاب خود اعمال كنند.
همين آمار اوليه، ايــن موضوع را به وضوح نشــان 
مي دهد كه اكثريت قريب به اتفاق مردم، نســبت به 
حفظ حريم خصوصي خود حســاس هستند و آن را 

يك دغدغه مهم مي دانند. 

دردسر اپل براي درآمد هنگفت اپليكيشن ها 
گزارش ها نشان مي دهد پس از آپديت 14.5 اپل تنها 11 درصد كاربران به پلتفرم هاي مختلف اجازه استفاده از 

اطاعات آنها براي تبليغات را داده اند 
عمادالدين قاسمي پناه

خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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درگيري بر سر واكسن كروناست. دولت ها در رقابتي 
نابرابر، در تالش براي دسترسي بيشتر به واكسن 
و ريشه كني بيماري در كشورهايشان هستند و در 
اين وضعيت، سهم برخي بيشتر از ديگري است. قبال 
وزارت بهداشت اعالم كرده بود 85 درصد واكسن 
جهان تنها در اختيار 8 كشور دنيا قرار دارد؛ موضوعي 
كه واكسن را تبديل به يك معضل جهاني كرده است. 
آمارها نشان مي دهد، از آذر سال گذشته، بيش از 
1.21 ميليارد دوز واكسن در جهان توزيع شده كه 
بسياري از كشورها از اين توزيع بي نصيب مانده اند 
يا مثل ايران، محموله ها قطره چكاني مي رســد. از 
سال گذشــته كه ماجراي خريد و واردات واكسن 
مطرح شده، تاكنون جز چند محموله اهدايي از چين 
و خريدهاي نه چندان باال از روسيه و سهم كوچكي 
از كوواكس و محموله نصف و نيمه اي از هند، واردات 
چنداني به كشور انجام نشــده است. همه اينها در 
شرايطي است كه از 21 بهمن سال گذشته كه زمان 
آغاز رسمي واكسيناسيون در كشور بود، تاكنون 
يك ميليون و 548 هزار و 615 دوز واكسن تزريق 
شده؛ يعني براي جمعيتي نزديك به 800 هزار نفر. همه 
اينها در شرايطي است كه توليدات داخلي واكسن هم 
هنوز مراحل تست انساني را از سر مي گذرانند و به 
توليد انبوه نرسيده اند. در اين شرايط، از گوشه وكنار 
زمزمه هاي توليد داروي كرونا به جاي واكسن به گوش 

مي رسد اما حاال تمركز تنها بر واكسن است.
 چالش هاي واكسن كرونا 
و سياست هاي دولت ها 
بــراي ايمــن كردن 
موضوع  جمعيت شان، 
گفت و گو با  نيما فاتح، 
پزشك و دانش آموخته 
مديريت سالمت شد. او در گفت و گو با همشهري 
درباره واقعيت ريشه كني بيماري با واكسن، سياست 
و مديريت كشــورها در قطع زنجيره كرونا توضيح 

مي دهد. 

خبرهايي درباره توليد داروي كرونا به جاي واكسن 
در برخي كشورها منتشر شده است، حتي در اين 
زمينه چندي پيش شركت فايزر هم در اين باره خبري 
اعالم كرد، به اعتقاد شما، موضوع توليد جايگزيني 
براي واكسن در ســطح جهان جدي است؟ و چه 

شركت هايي در اين باره فعاليت مي كنند؟
با توجه به پيش بيني هاي انجام شده، برخي شركت هاي 
داروسازي ادعا كرده اند كه داروي خوراكي درمان كرونا 
را تا اواخر سال2021 توليد و به بازار عرضه مي كنند كه 
به نظر مي رســد ادعاي گزافي بيش نيست. هر چند اين 
موضوع كه داروهــا در چه فازي عمل مي كنند همچنان 
جاي بررسي دارد. با توجه به اينكه حدود يك سال و نيم 
از عمر كرونا در زندگي بشــر نمي گذرد، نمي توان آن را 
به طور مثال با آنفلوآنزا مقايسه كرد كه بيش از صد سال 
از عمر زندگي آن مي گذرد و بشر تجربه ارزيابي، شناخت 
و بررسي راهكارهاي مقابله با آن را  از سر گذرانده  است و 
همچنان هرساله درگير دارو و واكسن جديد آنفلوآنزاست. 
در مورد واكسن كرونا با توجه به زمان اندكي كه از شناخت، 
بررسي و ارزيابي آن مي گذرد نمي توان ادعاي ريشه كني يا 
درمان كامل آن را مطرح كرد. واكسن در چنين مرحله اي 
به معني پيشگيري كامل نيست، بلكه ابتالي خفيف به 
كرونا را ايجاد مي كند كه منجر به مرگ نمي شود. از اين 
منظر بايد ديد داروي درمان كرونا چــه هدفي  را دنبال 
مي كند. آيا كمك به بيماران بدحال است يا پيشگيري از 
ابتال؟ به  طور كلي واكسن در كاهش ميزان ابتال و هزينه هاي 
درمان، همچنين هزينه هاي ناشي از آسيب هاي بيماري 
مثل مرگ، مؤثر اســت. دليل مهم ديگر شيوع است، به 
اين معني كه وقتي شيوع ادامه پيدا كند پتانسيل جهش 
ويروس بيشتر مي شود و به همان اندازه ميزان فرار ويروس 
از واكسن و دارو افزايش مي يابد. به هر حال دارو يا واكسن 
براي گونه هاي مشخصي از ويروس طراحي مي شود كه اگر 
از شيوع جلوگيري نشود، امكان جهش در بدن انسان باال 
رفته و با نمونه هاي متفاوتي از ويروس روبه رو خواهيم شد 
كه مقابله با آن واكسن و داروهاي جديد را الزام آور مي كند. 
واكس و دارو هر 2 مكمل هم هستند و نمي توانند جاي 

يكديگر عمل كنند.
ما در ايران با بحران واكسيناسيون روبه رو هستيم و 
رسانه ها به طور مداوم به اين موضوع مي پردازند، با 
توجه به اينكه كشورهايي مثل فرانسه و آلمان هم در 
واكسيناسيون عملكرد موفقي نداشته اند، رسانه ها 

در ديگر كشورها، چگونه به دولت ها انتقاد مي كنند؟
واكسيناسيون 2 حوزه دارد: يكي تامين و ديگري عرضه 
واكسن است. در هر 2 حوزه، سازمان بهداشت و درمان و 
سازمان مديريت بحران همه كشورها در حال تجربه اتفاق 
جديدي هستند. در بيشتر كشورها سازمان بهداشت و 
درمان، متولي بخش هاي درماني اســت و سازمان هاي 
بزرگ تر متولي پيشگيري، اعمال محدوديت  ها و قوانين 
منع شيوع هســتند. ســازمان هايي هم در داخل اين 
مجموعه ها براي تامين و عرضه واكســن تشكيل شده 
است. در آمريكا، رئيس جمهور جديد )بايدن( از همان ابتدا 
بودجه اي را كه ترامپ براي واكسن كوواكس قطع كرده 
بود، دوباره اختصاص داد. انجام واكسيناسيون را شتاب 
بخشيد، بودجه هاي توليد واكسن، همچنين بودجه كرونا 
را افزايش داد؛ با اين همه آمريكا به دليل تأخير در ورود به 
اين حوزه ها در زمان ترامپ،  مورد انتقاد شديد كشورهاي 
اروپايي قرار گرفت. اين انتقادها البته درباره اين نيست كه 
چرا واكسن نداريم؟ بيشتر در اين حوزه است كه چرا زودتر 
واكسن توليد نشد، چرا به تعداد كافي وجود ندارد و يا چرا 
براساس اولويت بندي ها همه اقشار واكسينه نمي شود؟ 
چرا براي واكسن كودكان كه محل شــيوع و انتقال به 

بزرگساالن هستند اقدامي انجام نمي شود؟
 با توجه به ضعف عملكرد دولت در خريد واكسن و 
ورود بخش خصوصي به تامين آن، در ايران شاهد 
شكل گيري دوگانه واردات دولتي و بخش خصوصي 
هستيم، در كشورهاي ديگر كه در واكسيناسيون 
ضعيف عمل كرده اند چه اتفاقي افتاده اســت؟ آيا 
براي خريد واكســن پاي بخش خصوصي به ميان 

آمده است ؟ 
واقعيت اين است كه در هيچ جاي دنيا در شرايط پاندمي، 
بخش خصوصي به حــوزه عرضه واكســن  ورود نكرده و 
واكسن بايد رايگان در اختيار همگان قرار گيرد؛ اما با توجه 
به شرايط سختي كه به دليل تحريم ها در كشور حاكم است 
شركت هاي توزيع كننده كمپاني هاي توليدكننده واكسن 
مانند آسترازنكا ، بايد از ابتدا ســهميه هايي را براي ايران 
درنظر مي گرفتند. با اين همه اين موضوع در حوزه وظايف 
دولت هاست تا بخش خصوصي. در كشور ما به دليل شرايط 

سخت تامين مالي، انتقال مالي و اختصاص سهميه براي 
تامين واكسن، دولت ُكند عمل كرده  است. به نظر مي رسد 
بايد از همان ابتدا ستادي براي تامين واكسن متشكل از 
بخش خصوصي با اختيار كامل و با نظارت دولت، تشكيل 
مي شد. در زمينه عرضه واكسن هم در هيچ جاي دنيا بخش 
خصوصي ورود نمي كند. دولت واكسن را تامين مي كند 
و داروخانه هاي مشخصي در بخش خصوصي كه با دولت 
قرارداد دارند به سايت واكسيناسيون تبديل مي شوند. غير 
از اين موارد، بخش خصوصي به دليل اينكه توانايي انجام 
واكسيناســيون را ندارد، وارد اين مقوله نمي شود. به طور 
كلي واكسن، كاالي قابل خريد و فروشي نيست كه بتوان 
در شــرايط پاندمي آن را وارد بازار عرضه و تقاضا كرد. اما 
مي توان از ابزارهاي بخش خصوصي مانند نيروي انساني 
در خدمات دهي كمك گرفت. بخش خصوصي خدماتي 
را به دولت ارائه مي دهد و هزينه آن را هم از دولت مي گيرد 
نه از مردم. هم اكنون بخش خصوصي مي تواند واكسن را 
از شركت هاي توليدكننده واكسن كه سهميه هاي مازاد 
توليد خــود را مخفيانه)از درهاي پشــتي( وارد بازار آزاد 
مي كنند، خريداري كند كه در چنين شــرايطي هم نياز 
است كه شركت هاي بخش خصوصي خود را نماينده دولت 
معرفي كنند. اگرچه اين شكل عرضه و تقاضا شفاف و قانوني 
نيســت، اما بازار بخش خصوصي به همين ترتيب شكل 
مي گيرد. از سوي ديگر نبايد از نظر دور داشت كه چرخه 
توليد و خريد و فروش واكسن همچنان ادامه دارد و مي توان 
دوباره برنامه ريزي  كرد. با توجه به اينكه بخش خصوصي 
با سرعت بيشتري در انتقال و تامين مالي عمل مي كند، 
دولت بايد نماينده هايي را به طور دائم در بخش خصوصي با 

كمپاني هاي توليدكننده وارد دادوستد كند.
از زمان شروع پاندمي و ورود ويروس كرونا، تعداد 
كمي از كشــورها به دنبال توليد داخلي واكســن 
رفتند كه ايران هم يكي از آنهاست، آيا دولت ها در 
كشورهايي كه واكسن توليد نمي كنند هم مورد انتقاد 
رسانه ها و افكارعمومي قرار مي گيرد كه چرا كشور ما 

از توليد واكسن كرونا عقب افتاده است؟
به طور كلي فرهنــگ توليد داخلي واكســن، در ديگر 
كشــورها وجود ندارد به اين دليل كــه اصوال دولت ها 

واكسن توليد نمي كنند و شركت هاي فرامليتي هستند 
كه در زمينه توليد دارو و واكسن فعاليت مي كنند. به عنوان 
مثال، شــركت فايزر كه اصالتا آلماني است و در آمريكا 
رشد كرده ، با همكاري شركت ديگري كه اصالتا ترك و 
هم اكنون آلماني است واكسن فايزر را توليد كرده اند. تنها 
در موردي مثل كشور كوبا كه در صنعت بيوتكنولوژي 
پيشرفت هاي بسياري كرده  و با وجود 60 سال تحريم، در 
توليد دارو و واكسن كرونا كارنامه درخشاني دارد، در هيچ 
كشور ديگري مردم چنين مطالبه اي از دولت ها ندارند كه 
واكسن در داخل كشور توليد شود. كشورهاي توليدكننده 
واكسن از چين با واكسن سينوفارم تا انگلستان و آمريكا 
با واكسن آسترازنكا و فايزر از توليد واكسن استفاده ملي 
يا هويتي نمي كنند. تنها كشــوري كه به گفته رسانه ها 
در حال انجام چنين اقدامي با توليد واكسن اسپوتنيك 
است روسيه است كه البته اين هم ادعاي دقيق و درستي 
نيست؛ چون اين كشور هم در حال فروش واكسن است. 
به  طور كلي توليد واكســن محل رقابت هاي سياسي و 

كسب هويت هاي ناسيوناليستي نيست.
آنچه مشخص است در سطح جهان تنها شركت هاي 
محدودي تاكنون واكسيناسيون عمومي و گسترده 
انجام داده اند و شــكاف هاي جدي بين كشورهاي 
ثروتمند و فقير در حال شــكل گرفتن است، نظر 
جامعه شناسان و نظريه پردازان همچنين رسانه هاي 
مهم جهان درباره خطر شكل گيري چنين شكافي و 
ايجاد  پديده اي مثل جنگ واكسن در جهان چيست؟
بايد اذعان  كرد كه كرونا بي عدالتــي و ناعدالتي را در همه 
جهان گسترش داده  اســت. نظريه پردازان بزرگ دنياي 
علم از طريق مقاله اي طرحي را مطرح كردند كه براساس 
آن، شركت هاي ســازنده واكســن پتنت )ثبت اختراع( 
واكسن هاي توليد شده را آزاد كنند تا شركت هاي بومي و 
غيربومي دارويي كه ظرفيت واكسن سازي دارد را استفاده 
كنند و كشورهاي متمول يا ســازمان هاي بين المللي از 
روش هاي مختلف خســارت وارد شده به اين شركت ها را 
جبران كنند. تاكنون تنها شركت آسترازنكا در فاز يك توليد 
واكســن به صورت غيرانتفاعي عمل كرده و به دنبال سود 
نبوده است. البته حدود 70 ميليون پوند از سوي شركت 

و 70 ميليون پوند از ســوي دولت انگلســتان براي توليد 
واكسن آسترازنكا هزينه شده است؛ بنابراين نمي توان آن 
را حاصل كار بخش خصوصي دانست. ازجمله كشورهاي 
مخالف اين طرح، آمريكا بوده كه با ادعاي حمايت از بخش 
خصوصي )درحالي كه نيمــي از هزينه اين طرح از بودجه 
دولتي تامين شــده  اســت( از اين طرح حمايت نكردند. 
طرح ديگري به نام كوواكس مطرح شد كه طي آن تا سال 
2021 صندوق مالي درنظر گرفته شــود و با هدف خريد 
2 ميليارد واكسن براي كشورهايي كه نتوانستند سهمي 
از توليد واكسن را از آن خود كنند در همه كشورها توزيع 
شود. با اين حال بايد اعتراف كرد كه هر چند جنگ واكسن 
نگاه افراطي به اين ماجراســت، امــا همچنان بي عدالتي 
در ســطح جهان برقرار اســت. درحالي كه تاكنون حدود 
50 كشور  نتوانسته اند حتي يك دوز واكسن تامين كنند، 
كشورهايي مانند بريتانيا هم وجود دارد كه 250 ميليون 
دوز واكسن   توزيع  نشــده در اختيار دارد. اين تفاوت يا به 
تعبيري بي عدالتي واكسيناسيون عالوه بر سطح بين المللي 
در سطح ملي هم مشهود و قابل توجه است. واكسيناسيون 
در كشورهايي مثل انگلستان و آمريكا براي طبقات مرفه 
اجتماعي و حاشيه نشين ها تفاوت هاي معناداري دارد. در 
همين زمينه،طرح ديگري هم ارائه شــد در قالب تورهاي 
واكسن كه اين طرح خود نماد بي عدالتي واكسن در سراسر 
جهان است. بر اين اساس افرادي كه عضو كالب ثروتمندان 
»نايس بريج« هستند با سرمايه بيش از800 ميليون پوند، با 
هزينه اندكي  به كشورهاي ديگري مثل امارات  متحده عربي 
سفر كنند و واكسن را در اختيار مردم آن كشور قرار دهند. 
اين طرح البته ضعف هاي قابل توجهي داشت؛ ازجمله اينكه 
با تأخير واكسيناسيون در اين كشورها، اين ويروس به شكل 
جهش يافته اي وارد بدن انســان مي شود كه به سهولت از 

همان واكسن ها فرار مي كند.
وزارت بهداشت ايران معتقد است؛ در همه كشورها، 
دولت  به حوزه تامين و توزيع واكسن ورود مي كند نه 
بخش خصوصي. شما تجربه ديگر كشورها را در زمينه 
واكسن چگونه ارزيابي مي كنيد؟به نظر شما مشكل 

اصلي در ماجراي تامين واكسن چيست؟
مشكل اصلي همان مشكل مديريتي است كه از ابتدا در 
مديريت كرونا وجود داشت. متأسفانه ستاد مبارزه با كرونا 
در بخش فرابخشي صوري بود و بيشترين مسئوليت ها 
به عهده وزارت بهداشــت و درمان بود . ايــن وزارتخانه 
مي بايست در بخش درمان فعال عمل مي كرد و در عوض 
ستاد فرابخشي متشكل از كميسيون هاي جداگانه اي در 
امور بهداشت عمومي، قواعد، لجستيك، دارو و واكسن 
و... با اختيار كامل و تركيب حاكميتي تشكيل مي داد. 
حاكميت براي تهيه واكسن بايد با تشكيل كميسيوني 
مركب از وزارت امورخارجه، تجار، ايرانيان مقيم خارج 
از كشــور، بخش خصوصي، اتاق هاي بازرگاني و... براي 
تخصيص واكســن، انتقال پول و ورود آن به كشور در 
مدت زمان كوتاه به نقشه راه مشخصي مي رسيد. به نظر 
مي رسد هنوز هم براي خريد دارو و واكسن دير نشده است 
و مي توان با مديريت اصولي و تشكيل كميته اي فرابخشي 
با اختيار كامل از زمان باقي مانده بيشترين بهره را برد. 
به نظر من با توجه به وظايف ســنگيني كه در مديريت 
كرونا به وزارت بهداشت و درمان سپرده شد، عملكرد قابل 
تحسيني داشته است. به خصوص كادر درمان، به عنوان 
سربازان خط مقدم جبهه با فداكاري هايي كه انجام داده اند 

براي هميشه در تاريخ ماندگار شدند.
 سخنگوي سازمان غذا و دارو اخيرا در گفت وگو با 
همشهري اعالم كرده؛ اگر ۷0 درصد مردم تا پايان 
امسال واكسينه شــوند ايمني ايجاد مي شود . به 
نظر شما ايمني با چند درصد واكسيناسيون ايجاد 
مي شود تا شرايط به وضعيت عادي برگردد؟ و به طور 
كلي ايجاد ايمني با واكسيناسيون گسترده به چه 

معني است؟
هر زمان كه 70درصد ايمني چه از طريق ابتال به كرونا 
و چه از طريق واكســن ايجاد شده باشد، مي توان گفت 
كه ايمني عمومي ايجاد شده و قوانين محدود كننده تا 
حدودي برداشته مي شود؛ اما همچنان استفاده از ماسك 
و رعايت فاصله اجتماعي در كشــورهايي كه به ايمني 
رسيده اند هم الزامي است. به ويژه براي تشخيص و كنترل 
نمونه هاي جهش يافته ويروس كرونا. ايمني با 70درصد 
واكسينه شدن ايجاد مي شــود، ولي اين به معني پايان 
پاندمي نيست و بايد براي فاز بعدي كه شامل تست، رصد و 
سازماندهي كنترل ملي و محلي ويروس هاي جهش يافته 
جديد است آماده باشيم. چه بسا كه تجربه كشورهايي 
مانند هند و انگلســتان در ابتال بــه جهش هاي جديد 

ويروس نشان داد كه مي تواند دوباره فاجعه به بار آورد.

در كشور ما به دليل شرايط سخت تامين و انتقال پول و اختصاص سهميه واكسن، 
دولت كند عمل كرده  است. به نظر می رسد بايد از همان ابتدا ستادی برای تامين 
واكسن متشكل از بخش خصوصی با اختيار كامل و با نظارت دولت تشكيل مي شد

گفت وگوي همشهري با نيما فاتح، پزشــك و دانش آموخته مديريت سالمت درباره 
 سياست  كشــورها در مقابله با كرونا و واقعيت ريشــه كني بيماري با واكسيناسيون

 هنوز برای خرید واکسن
 دیر نشده است

ورود 9ميليون دوز واكسن 
كرونا تا يك ماه ديگر

رئيس جمهوري از واردات 9ميليون دوز واكسن كرونا 
تا يك ماه ديگر به ايران خبر داد. حسن روحاني كه روز 
گذشته در جلسه ســتاد ملي مقابله با كرونا صحبت 
مي كرد، اعالم كرد كــه از اين 9ميليــون دوز، يك 
ميليون دوز در روزهــاي آينده و 8ميليون دوز ديگر 
تا اوايل خرداد وارد كشور مي شود. او اميدوار است در 
همين مدت، كوواكس از سهميه ايران، چند ميليون 
دوز واكسن، به كشــور اختصاص دهد تا بتوان با اين 
ميزان واكسن، نزديك به 14ميليون نفر را واكسينه 
كرد. خبر ورود 9ميليون دوز واكسن را ديروز، رئيس 
جمعيت هالل احمر هم اعالم كرد كه به نظر مي رسد 
واكسن هاي در راه  ايران با هماهنگي اين ارگان، وارد 
كشور خواهند شــد. كريم  همتي گفت كه در حوزه 
تامين واكسن دستگاه هاي مختلفي وارد عمل شد ه اند 
و با ورود هالل احمر در مرحله نخست يك ميليون دوز 
واكسن وارد كشور شد كه در اختيار وزارت بهداشت 
قرار گرفت. به گفته همتي، هر واكسني كه تهيه شود، 
در فرودگاه تحويل وزارت بهداشت داده مي شود. اين 
واكسن ها مورد تأييد ســازمان هاي معتبر جهاني، 

وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست.

تنها در 6استان، 68تا 79درصد 
پروتكل ها رعايت شد 

دبير قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا از پلمب 3هزار 
و 732واحــد به دليل رعايت نكــردن پروتكل هاي 
بهداشتي كرونا، خبر داد. بابك  دين پرست، با اشاره به 
بازرسي هاي انجام شده از 8تا 15ارديبهشت، گفت:» 
در اين مدت ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
2 استان آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان بين 
33تا 42درصد بود. در سطح 15 استان آذربايجان 
شرقي، ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان 
شمالي، خوزستان، كردستان، كهگيلويه و بويراحمد، 
گيالن، گلستان، لرستان، همدان، مركزي، مازندران 
و هرمزگان هم بيــن 43 تا 61 درصد ثبت شــد.« 
به گفته او ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در 
8 اســتان اصفهان، البرز، خراسان رضوي، خراسان 
جنوبي، فارس، قم، كرمانشــاه و كرمــان هم بين 
62تا 67درصد و در 6استان اردبيل، تهران، زنجان، 
سمنان، قزوين و يزد بين 68 تا 79 درصد اعالم شد.

  جريمه يك ميليون توماني
 براي سفر به شهرهاي قرمز

سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا از اعمال جريمه 
يك ميليون توماني براي ســفر به شــهرهاي قرمز و 
500هزار تومان براي سفر به شهرهاي نارنجي و زرد در 
روزهاي منتهي به عيدفطر خبر داد. عليرضا رئيسي روز 
گذشته گفت كه ممنوعيت سفر در روزهاي منتهي به 
عيدفطر از ساعت 14روز سه شنبه تا ساعت 12شنبه 
در تمام  جاده هاي كشور اعمال مي شود. او در ادامه از 
كاهش شهرهاي قرمز در كشور خبر داد و گفت:» تعداد 
شهرهاي قرمز به 46 شهر رســيد، شهرهاي نارنجي 
263 شهر هستند و 139 شــهر هم در وضعيت زرد 
قرار دارند. تعداد شهرهاي قرمز همچنان رو به كاهش 
است. 2 هفته پيش تعداد شهرهاي قرمز 301 شهر بود 
و هفته گذشته به 102 شهر كاهش يافت و اين هفته 
به 46 شهر رسيد.« به گفته او، در 26 استان روند كرونا 
نزولي شده و در 5استان هم اگر چه به قله پيك چهارم 
رســيديم اما هنوز روند نزولي سرعت نگرفته. در اين 
هفته سرعت نزولي شدن مورد بيماري در اين استان ها 
نيز بيشتر  شده و شهرهاي قرمز باز هم كمتر مي شوند. 
با اين همه رئيسي تأكيد كرد:» با اينكه روند نزولي شده 
اما ميزان بيماران بستري در بيمارستان ها زياد است 
گرچه ورودي بيمار به بيمارستان ها كم شده است.« به 
گزارش ايرنا، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا گفت: 
يكي از مهم ترين مولفه ها براي جلوگيري از شــيوع 
ويروس هاي جديد آفريقايي و هندي منع ترددهاي 
بين شهري است:» تصميم ديگر براي فعاليت مشاغل 
در شهرهاي قرمز است. قبال فقط مشاغل گروه يك در 
اين شهرها فعال بودند و در شهرهاي نارنجي مشاغل 
گروه يك و دو فعال بودند اما اكنون مصوب شد كه در 
شهرهاي قرمز و نارنجي مشاغل گروه يك و دو تا يك 
هفته فعاليت كنند اما اگر تخلفي باشد جرايم بيشتر 
مي شــود.« او در ادامه از برگزاري كنكور سراسري در 
روزهاي 9، 10، 11و 12تير با مصوبه ستاد ملي مقابله با 
كرونا خبر داد:» آزمون ها به 2 قسمت تقسيم مي شوند. 
آزمون هاي آمــوزش و پــرورش و آزمون هاي وزارت 
علوم و ساير سازمان ها. مهم ترين آنها كنكور سراسري 
است كه در همان زمان مصوب برگزار مي شود. آزمون 
كارشناسي ارشد ناپيوســته هم در روزهاي 6، 7 و 8 
مرداد برگزار مي شــود. آزمون كارداني به كارشناسي 
ناپيوســته 22 مرداد برگزار مي شــود، آزمون كانون 
وكالي دادگســتري 25 تير برگزار مي شود و آزمون 
نظام مهندســي نيز در روزهاي 13، 14 و 15 مرداد 
برگزار مي شود.« به گفته او، آزمون هاي تحت نظارت 
وزارت آموزش و پرورش و نيز آزمون پايه نهم به صورت 
حضوري در تاريخ 27ارديبهشت تا 24خرداد برگزار 
مي شود و آزمون پايه دوازدهم نيز به صورت حضوري 
از تاريخ 27ارديبهشــت تا 24خرداد برگزار مي شود. 
براساس اعالم رئيسي، آزمون سنجش ملي پايه ششم 
نيز 25ارديبهشت به صورت حضوري برگزار مي شود. 
آزمون سمپاد در تاريخ 20 و 21خرداد و آزمون مرحله 
دوم المپياد علمي دانش آمــوزان در تاريخ 24 تا 26 
ارديبهشــت و آزمون مرحله دوم آن 23 تا 25 خرداد 

به صورت حضوري برگزار مي شود.

میز خبر

 آغاز به كار سامانه ثبت نام واكسيناسيون 
سامانه ثبت نام واكسيناسيون براي ســالمندان 80ســال به باال پس از   يك هفته تأخير، روز 
گذشــته، در دســترس قرار گرفت. اين در حالي بود كه 2 هفته پيش، ســخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا، اعالم كرده بود كه هشــتم ارديبهشــت مــاه، همزمان با آغاز واكسيناســيون 
براي اين گروه سني، ســامانه هم آغاز به كار مي كند. حاال روز گذشــته با فعاليت اين سامانه، 
 تنها ســالمندان متولد 1320و قبل از آن امكان ثبت نام دارند. اين افراد با مراجعه به ســايت

 salamat.gov.ir مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام كنند و در روزهاي آينده، زمان و محل 
تزريق واكسن از طريق پيامك به تلفن همراه درج شده، فرستاده مي شود. براساس اعالم وزارت 
بهداشت، در روزهاي آينده، امكان ثبت نام براي گروه هاي سني ديگر سالمندان هم فراهم مي شود. 
پس از پايان واكسيناسيون 80سال به باال، نوبت  واكسيناســيون 75تا 80ساله ها مي شود. هر 
چند كه گزارش هاي ميداني همشهري از برخي مراكز سالمت نشان مي دهد كه واكسيناسيون 
گروه هاي سني كمتر از 80سال هم در حال انجام است. علي شريفي زارچي، رئيس مركز مديريت 
آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، روز گذشــته در همين باره به ايسنا گفت كه در دقايق 
اول راه اندازي اين سايت، بيش از 4 هزار نفر در اين سامانه ثبت نام كردند. از آن طرف، سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا هم اعالم كرد كه اگر واكسيناسيون 75ساله ها از هفته آينده اعالم شد، 
نوبت 80ساله ها نمي سوزد. بنابراين افراد نگران نباشند كه درصورت شروع واكسيناسيون گروه 
جديد، قبلي ها ديگر نمي توانند واكسينه شوند. عليرضا رئيسي اين را هم گفت كه افراد از تجمع 
در مقابل مراكز سالمت خودداري كنند. به گفته او، از روز شنبه تمام دستگاه هاي دولتي و نظامي 
موظف شدند تا مكان هاي بزرگ خود را براي واكسيناسيون در اختيار وزارت بهداشت قرار دهند. 
به ويژه آموزش و پرورش ، وزارت ورزش، وزارت علوم و نيروي انتظامي. با آغاز واكسيناسيون براي 
ســالمندان، گزارش هاي ميداني حكايت از تجمع باالي اين افراد براي واكسيناسيون در مراكز 
بهداشت داشت. روز جمعه، فرمانده ستاد مقابله با كروناي استان تهران، در نامه اي به وزير بهداشت 
درخواست كرد تا از ظرفيت ساير سازمان ها براي انجام واكسيناسيون استفاده شود. حاال به نظر 
مي رسد كه با اين درخواست موافقت شده و سازمان ها و ارگان هاي ديگر هم به كمك آمده اند. 
پيش از اين هم يكي از مراكز سالمت در غرب تهران، واكسيناسيون را در يكي از مدارس انجام داد.



تاب آوری اجتماعی یا تسلیم اجتماعی؟

برای جامعه ای چون ایران كه به طور بالقوه و بالفعل 
با بحران های متعدد، بعضاً مداوم و بغرنج، دست به 
گریبان است، افزایش سطح »تاب آوری اجتماعی«، 
اگر فرشته نجات نباشد الاقل امیدآفرین است. اما آیا ما صرفاً چالش ها و بحران ها 
را به گونه ای دردناك »تحمل« می كنیم یا مواجهه ما با آنها »تاب آورانه« است؟ 
توجه داشــته باشــیم كه اصطالح »تاب آوری« با مفاهیمی چون »تحمل«، 

»تسلیم« یا حتی »انعطاف پذیری« و »شكیبایی« تفاوت دارد.
الفـ  اصطالح » Social Resilience« در فارســی به »تاب آوری اجتماعی« 
ترجمه شده است كه معادل خوبی نیســت. تاب آوری اجتماعی یعنی توانایی 
تطبیق و سازگاری با یك وضعیت چالشی یا شرایط بحرانی با هدف حفظ تعادلی 
كه پیش از بحران یا چالش وجود داشته است و تالش برای گذر از چالش یا شرایط 
بحرانی و بازگشت به شرایط متعادل؛ بنابراین اینكه ما صرفاً انعطاف الزم یا توان 
سازگاری با شرایط بحرانی را داشته باشیم به معنای تاب آوری اجتماعی نیست. 

بـ  تاب آوری اجتماعی یك مفهوم چندالیه است و متغیرهای مهم اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی، اكولوژیك در شكل گیری و همچنین بررسی و تحلیل این 

مفهوم باید مورد توجه قرار گیرد.
جـ  تاب آوری اجتماعی یك مفهوم نسبی است؛ در واقع جوامع برای رسیدن 
به شرایط مطلوب، می كوشند سطح تاب آوری اجتماعی خود را هر چه بیشتر 
ارتقا دهند و به جامعه ای در وضعیت مطلــوب تاب آوری اجتماعی یا »جامعه 

تاب آور« تبدیل شوند.
ایران كشوری است »بحران خیز«؛ ما در جغرافیایی زیست می كنیم كه به طور 
بالقوه در معرض بحران های اكولوژیك )زلزله، سیل، خشكسالی، رانش زمین، 
ریزگردها، آفات گیاهی و...(، بحران های آب و هوایی خودساخته مثل آلودگی هوا، 
ترافیك و... قرار داریم؛ به این فهرست، بحران های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی را نیز اضافه كنید. به نظر می رســد در مواجهه با این همه بحران و 
چالش، ما بیش از اینكه سطح تاب آوری اجتماعی جامعه را افزایش داده باشیم 
صرفاً »تحمل می كنیم«، »شكیبایی می كنیم« یا »انعطاف« به خرج می دهیم. 
اما این تحمل كردن، شكیبایی، سازگاری یا منعطف بودن، الزاماً به معنای ایجاد 
تعادل نیست! توضیح: اینكه مردم در مواجهه با شرایط بد اقتصادی و اجتماعی 
)مثل امنیت روانی، اعتماد عمومی و...( و حتی شــرایط بد محیطی، مقاومت و 
تالش می كنند همچنان به زندگی خود ادامه دهند، یعنی خودشان را با شرایط 
سازگار می كنند، نشانه تاب آوری اجتماعی نیست! تاب آوری اجتماعی، گذر از 
یك بحران است در مسیر بازگشت مجدد به تعادل. اگر اوضاع و شرایط زندگی 
به تعادل برنگردد و حتی روزبه روز برای افراد سخت تر شود نباید گمان كرد كه 
این افراد تاب آوری اجتماعی باالیی دارند؛ چنین جامعه ای روزبه روز بسیاری از 
فرصت ها، توانمندی ها و اســتعدادهای خودش را كنار می گذارد )زیرا شرایط 
تحقق یا استفاده از آنها فراهم نیست( و براساس حداقل های موجود )كه هر روز 
حداقلی تر می شوند( تالش می كند به زندگی ادامه بدهدـ  و گاه این وضعیت را 
بدون هیچ امیدی به افقی روشن روزمرگی می كند. توانایی برگشت به وضعیت 

تعادل، یكی از ویژگی های اساسی یك جامعه تاب آور است! 
تاب آوری در واقع تالش جامعه برای حفظ شرایط و سازوكارهای موجود است؛ 
تالش برای حفظ تعادلی است كه در معرض خطر قرار گرفته. در وضعیت تاب آوری، 
یك سازمان یا جامعه تاب آور می تواند بحران یا چالش پیش آمده را مدیریت، كنترل 
و یا تحمل كند بدون آنكه به عملكرد آن خدشه ای وارد شود. ولی در شرایطی كه 
مثالً مردم در مقابل بحران )بحران ها( مقاومت می كنند، شرایط را تحمل می كنند 
و خودشان را با آن ســازگار می كنند، اما در عین حال سایر متغیرهای اجتماعی 
به مسئله اجتماعی تبدیل می شوند و خودشان به  شكل گیری بحران هایی جدید 
دامن می زنند؛ مثاًل ســرمایه های اجتماعی روزبه روز كاهــش می یابد )اعتماد 
اجتماعی سست می شود، فساد، دزدی، دروغ روزبه روز بیشتر می شود و...( چنین 
جامعه ای »جامعه تاب آور« نیست. وقتی جامعه ای با هزینه كردن سرمایه های 
اجتماعی اش تالش می كند صرفاً به حیاتــش ادامه بدهد، وقتی افراد و نهادهای 
اقتصادی، سیاسی و... با دروغ، دزدی، فساد و... می كوشند تا به زندگی شان ادامه 
بدهند، اینجا دیگر با جامعه ای تاب آور یا مفهوم تاب آوری اجتماعی مواجه نیستیم.

افزایش »آســیب های اجتماعی« با میزان تاب آوری اجتماعی رابطه معكوس 
دارد؛ در جامعه ای كه روزبه روز آمار و ارقام نابه سامانی ها و آسیب های اجتماعی 

افزایش می یابد، روزبه روز از تاب آوری اجتماعی نیز كاسته می شود.
به گفته »برونو« و »راینهورن« )2020(، یك سیستم تاب آور نشان دهنده كاهش 
احتماالت شكست، كاهش پیامدهای ناشــی از شكست، آسیب و پیامدهای 
منفی اقتصادی و اجتماعی، كاهش زمان برای بازیابی یك سیســتم خاص و 
مجموعه ای از سیستم ها، برگشت به سطح عملكرد عادی و پایداری یك سیستم 
یا اكوسیستم است. در جامعه ای كه شرایط پایدار )و قابل برنامه ریزی( وجود 
ندارد و از این جهت »امنیت روانی« شهروندان دائم تهدید می شود یا در شرایط و 
فضای تهدید قرار دارد، یعنی جامعه خودش را با بحران های دائم زندگی روزمره 
مواجه می بیند، نباید سطح مطلوبی از تاب آوری اجتماعی را انتظار داشته باشیم.
شاخص هایی مانند رشد اقتصادی، درآمد پایدار، فرصت توزیع عادالنه درآمد و 
ثروت در جامعه، زمین و مواد خام، سرمایه مادی، دسترسی به مسكن و خدمات 
بهداشتی، وجود زمینه های مشاركت اجتماعی و فعالیت مردم نهادها از جمله 
مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر تاب آوری اجتماعی هســتند. از سوی دیگر 
برای رسیدن به سطح مطلوبی از تاب آوری اجتماعی باید 5 سرمایه را مدیریت و 
راهبری كرد: 1- سرمایه اجتماعی،2-سرمایه اقتصادی، 3- فیزیكی، 4- سرمایه 
انسانی و 5- سرمایه های طبیعی. حاال می توانیم بر اساس همین شاخص های 
اجمالی و با توجه به شرایط موجود و همچنین آمارهای رسمی، حدس بزنیم كه 

كشور و جامعه ما از نظر تاب آوری اجتماعی در چه وضعیتی قرار دارد.
تاب آوری اجتماعی وضعیتی نیست كه یك روزه و یك ماهه و یكساله، و آن هم 
در مواقع بحران و صرفاً بر اســاس توصیه های اخالقی یا بیانیه های سیاسی و 

حكومتی بتوان به آن دست یافت.

هشدار نسبت به »عادی شدن وضعیت بحرانی«
گذشته از همه اینها، اگر جامعه به سمت وضعیتی حركت كند كه می توان آن را 
»عادی سازی وضعیت بحرانی« یا »عادی شدن وضعیت بحرانی« نامید؛ یعنی 
شــرایطی كه در آن یك وضعیت كه در ابتدا »بحرانی« تصور می شود به تدریج 
معنا و مفهوم »بحرانی بودن« را از دست می دهد و وضعیتی عادی تلقی می شود 
ـ هم توسط بخش قابل توجهی از مردم، هم توسط مسئوالن و گاه حتی توسط 
متخصصان- با سرعت گرفتن این روند و تداوم آن، جامعه به شرایط چنان بغرنجی 
خواهد رسید كه دیگر مفهوم تاب آوری اجتماعی محلی از اعراب نخواهد داشت!

یادداشت یك

افشین داورپناه
انسان شناس

لیال شریف
روزنامه نگار
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»درنگ گاه« مي تواند تعلق 
شهروندان به شهر را افزايش دهد 

شلوغي، ازدحام، خطر، كمبود مسكن، افزایش نابرابري و... دیگر انگار جزوي 
از كالنشهرها شده اند. زندگي در ازدحامي كه مدرنیسم در این روزها براي 
میلیون ها نفر شهرنشین در سراسر جهان ساخته، نیازهاي تازه اي به وجود 
آورده كه پاسخگویي به آنها همیشه ساده نیست و زیست پذیري و تاب آوري 
مفاهیمي  هستند كه براي پاسخ به این نیاز ها تعریف شده اند. براي واكاوي 
اهمیت افزایش زیســت پذیري و تاب آوري با محمد خبازها ، معاون فني و 
مهندسي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران به گفت وگو نشسته ایم. 
به عقیده او پروژه هاي عمراني نقش ویژه اي در تقویت زیرساخت هاي شهري 

در مواجهه با مخاطرات شهري نظیر سیل، حریق و زلزله خواهند داشت. 

همه اقداماتی كه تهران را 
زيست پذيرتر می كنند

تاب آورترین شهرهای جهان براساس شــاخصه هایی مانند مقاومت دربرابر 
حوادث طبیعی، میزان منابــع و مدیریت منابع، اســتحكام و قابل اتكا بودن 
زیرساخت ها، ســطح ایمنی و رفاه شــهروندان ارزیابی می شوند. تاب آوری و 
زیست پذیری شــهرها به ویژه در دورانی كه جهان هرسال بیشتر از قبل تاوان 
ردپای فعالیت های انسانی را به شــكل توفان های مرگبار، سیل، رانش زمین، 
زمین لرزه، ریزگردها، آلودگی هوا و دیگر انواع بالیای طبیعی و غیرطبیعی پس 
می دهد، اهمیت بیشتری پیدا می كند. امروزه در جهان شهرهای فراوانی وجود 
دارند  كه به صورت طبیعی بر بســتری پرخطر بنا شده اند و این بستر طبیعی 

احتمال وقوع بالیای طبیعی در آنها را به نسبت دیگر شهرها افزایش می دهد.

مالكان بافت هاي فرسوده امسال 
را سال نوسازي قرار دهند

شهر زیست پذیر، شهري مناسب براي زندگي و كار است و همه شهروندان در آن 
به صورت برابر به امكانات اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطي دسترسي دارند. 
در این میان، انواع آلودگي، ترافیك، كمبود وسایل حمل ونقل عمومي و فقر فضاي 
سبز از عوامل مختل كننده زیست پذیري یك شهر محسوب مي شوند. بافت هاي 
فرسوده و ناكارآمد همواره از چالش هاي بزرگ كالنشهرها محسوب مي شوند كه 
شاخص هاي زیست پذیري در آنها در سطح پاییني قرار دارد و زندگي سالم در این 
مناطق جریان ندارد. این بافت ها با وجود مشكالت كالبدي، اجتماعي و امنیتي به 
توسعه پایدار شهري آسیب جدي وارد مي كنند. بهبود كیفیت محیط زندگي و رفع 

ناهنجاري هاي رفتاري و رواني از اهداف مهم مدیریت شهري است.
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 تاب آوری و
زیست پذیری

این شماره

وقتی صحبت از بحران در پایتخت می شود، ذهن بسیاری از 
ما به سمت زلزله كشیده می شــود و گمان می كنیم كه زلزله 
تنها خطری است كه می تواند روال عادی زندگی در تهران را با 
مشكل روبه رو كند اما باید بدانیم كه تنها زلزله در فهرست بحران  های تهران نقش آفرینی نمی كند. 
محمدرضا كرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران در گفت وگو با روزنامه 
همشهری، مواردی همچون خشكسالی، فرونشســت زمین، بافت فرسوده، سیل و... را به عنوان 
بحران های تهران معرفی كرد. از نظر او تهران به تنهایی نمی تواند در برابر بحران هایی با شدت باال 

ایستادگی كند.

چه مواردی را باید به عنوان مهم ترین 
بحران های شهر تهران معرفی كرد؟

بدون شــك مهم ترین بحرانی كه شــهر تهران را 
تهدید می كند زلزله شدیدی اســت كه احتمال 
وقوع آن بسیار زیاد اســت.همچنین با نگاهی به 
تعداد رود دره هایی كه از كوه های شــمال تهران 
سرچشــمه می گیرد می توان به وقوع سیل اشاره 
كرد. این در حالی اســت كه با توجــه به تغییرات 
آب و هوایی كه در ســطح جهان از جمله كشــور 
ما رخ داده، بحران هایی نظیــر طوفان، بارندگی یا 
یخبندان شدید و از سوی دیگر وقوع خشكسالی 
گسترده دور از انتظار نیست. اما تهران با بحران های 
دیگری نیز مواجه اســت كه مقابله با آنها نیازمند 
اقدامات بلندمدت است؛ همانند فرونشست زمین 
كه سازمان مدیریت بحران شــهر تهران با ایجاد 
»كارگروه فرونشســت زمین در پایتخت« به جد 
پیگیر این موضوع و نیز فروریزش های مقطعی -كه 

ممكن است در گوشه و كنار شهر رخ دهد- است.
موضوع دیگــری كه می تــوان آن را در دســته 
بحران هایی كه نیازمند اقدامات بلندمدت است، 
قرارداد بافت فرسوده تهران است كه متأسفانه به 
 مرور زمان به حجم و گستردگی آن افزوده می شود.
 تهران تا چه حد بــرای رویارویی با 

بحران های مختلف آماده است؟
پاسخ به این پرسش عمدتا بستگی به میزان، شدت 
و قدرت بحران بستگی دارد. درصورتی كه شدت 
بحران در حد متوسط یا ضعیف باشد، هماهنگی 
بیــن ارگان های مختلــف و ســازمان های حوزه 
بحران در پایتخت وجــود دارد و ما از عهده چنین 
بحران هایی برمی آییم اما اگر شدت بحران باال باشد 
ما در برابر چنین بحران هایی ضعیف هســتیم و 
ممكن است نیازمند دریافت كمك از استان های 
معین یا حتی خارج از كشور باشیم، مثال درصورت 
وقوع یك زلزله 5.5ریشتری احتمال می رود برای 
شــهر تهران مشــكلی پیش نیاید اما زلزله های 
باالتر از 6.5ریشتر برای تهران دردسرساز و حتی 

فاجعه آفرین است.
رئیس سازمان مدیریت بحران كشور 
سال گذشته اعالم كرد كه بعید می داند تهران 
در برابر زلزله بیش از 20درصد آمادگی داشته 
باشد. با توجه به این موضع گیری باید شرایط 

تهران را در مدیریت این بحران نگران كننده 
دانست؟

تهران در برابر »زلزله شــدید«، كمتر از 20درصد 
آمادگی دارد. درصورتی كه زلزله شــدید رخ دهد 
ما آمادگی اندكــی در برابر آن داریــم و باید فكر 
جدی در مورد آن اندیشیده شــود. قطعا سازمان 
به تالش هایش ادامه می دهد امــا مقابله با زلزله 
بزرگ مقیاس در تهران، یك اقدام ملی و نیازمند 
همكاری و هماهنگی در سطوح ملی است كه باید 

پیش از وقوع فكری به حال آن كرد.
به شــكل ویژه در حــوزه مقابله و 
پیشگیری با بحران زلزله چه اقداماتی انجام 

داده اید؟
می توان به راه اندازی »سامانه هشدار سریع زلزله« 
و »ســامانه تخمین خســارات زلزله« اشاره كرد. 
هدف از اجرای »ســامانه هشدار ســریع زلزله« 
كاهش خسارات و تلفات ناشــی از زلزله، كاهش 
خسارات ناشــی از حوادث ثانویه ناشــی از وقوع 
زلزله و تهیه یك راهكار برای كاهش خطرپذیری 
لرزه ای شهر تهران است. پایلوت اجرای این سامانه 
در ســال 13۹2 با كمك مؤسســه جایكاي ژاپن 
و با كارگذاری 4 سنســور در بخش شرقی گسل 
ُمشا عملیاتی و در ســال ۹۹ تعداد 22 شتاب نگار 
دیگر نیز به این ســامانه افزوده شــد. هم اكنون 
تمام 26شــتاب نگار سامانه هشــدار سریع زلزله 
شهر تهران در یك سامانه واحد فعال هستند و بر 
اســاس فاصله، كانون و عمق زلزله پس از دریافت 
موج اولیه، چند ثانیه پیــش از وقوع زلزله، لحظه 
رخداد موج ثانویه را اطالع می دهد. زمان هشدار 
پیش از وقوع زلزله توسط این سامانه كامال متغیر 
است و نمی توان مدت زمان كامال مشخصی را برای 

آن اعالم كرد.
این پروژه با همكاری شركت گاز از حالت آزمایشی 
خارج شد و اكنون بیشتر مراكز مهم در پایتخت به 
شیرهای اتوماتیك قطع گاز متصل هستند تا پس 
از ارسال سیگنال زلزله از سوی سامانه هشدار سریع 
زلزله و دریافت آن توسط سامانه شتاب نگار شركت 
گاز، عملیات قطع گاز برخی مراكز مهم پس از وقوع 
زلزله به صورت خودكار انجام شــود. سیگنال این 
سامانه همچنین به سیستم سازمان آتش نشانی 
شهر تهران متصل اســت. در صورت تكمیل طرح 

و اتصال سایر سازمان های زیرساختی به سیگنال 
سامانه هشــدار ســریع زلزله تهران، حفاظت از 
زیرساخت های حیاتی شــهر به منظور استفاده از 
آنها در شرایط پس از رخداد زلزله تسهیل می شود.

اما ســامانه دیگر »ســامانه تخمین خســارات 
زلزله« است. این سامانه با استفاده از 43ایستگاه 
شــتاب نگار اصلی و نیز 14ایســتگاه شتاب نگار 
پشتیبان در محالت شهر تهران با تكیه بر ارتباطات 
رادیویی یا فیبر نوری حداقل 10دقیقه پس از وقوع 
زلزله، یك تخمین اولیه درخصوص میزان خسارت 
زلزله به شهر تهران ارائه می دهد. مهم ترین كاركرد 
این ســامانه آگاه سازی ســریع مدیران بحران از 
محدوده و شــدت زلزله و نیز میزان خسارت های 
احتمالی زلزله است كه به تســریع فرایند برآورد 
تلفات انســانی و مجروحین، مدیریت ســریع تر 
حوادث احتمالی و افزایش ســرعت امدادرسانی 

كمك می كند.
تشكیل تیم های جســت وجو و نجات بین المللی 
موسوم به اینســاراك یكی دیگر از اقداماتی است 
كه توسط سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران 
شــهر تهران در ارتباط با زلزله انجام شده. اكنون 
2تیم جست وجو و نجات با همكاری و به سفارش 
سازمان مدیریت بحران كشور و نیز حمایت های 
وزارت محترم امور خارجــه وجود دارد كه یكی از 
این تیم ها در شهرداری و تیم دیگر در هالل احمر 

تشكیل شده است.
آموزش های اولیــه به ایــن تیم ها ارائه شــده و 
هم اكنون حدود 120 نفر در قالب این دو تیم فعال 
هستند. ماهیت این تیم ها با نام گروه های امداد و 

نجات بین المللی تعریف شده است.
هر ســازمان یا ارگانی كــه تصور می كنــد از در 
اختیار داشــتن سیگنال هشــدار زلزله چندثانیه 
پیش از وقوع می تواند اســتفاده كند، ما حاضر به 
همكاری و در اختیار قرار دادن سیگنال هشدار به 

این سازمان ها هستیم.
انفجار بندر بیروت در سال گذشته 
موجب شــد تا خطراتی همچون انبار نفت در 
تهران موردتوجه قرار بگیــرد. وجود چنین 
فضایی در شهر تهران تا چه اندازه بحران آفرین 
است؟ برای رفع نگرانی چه اقداماتی انجام و چه 
گزینه هایی موردبررسی قرارگرفته است؟ آیا 

جابه جایی انبار نفت گزینه حل مشكل است؟
از میان انبارهای متفاوت نفت، انبار نفت شــهران 
بیش از همه مورد توجه اســت. برای ایمن سازی 
این انبــار مطالعات و تالش هــای خوبی در حوزه 
مقاوم سازی و مقابله با گسترش حادثه انجام شده 
اســت. طی بازدیدهایی كه از این انبار داشــتیم 
متوجه شــدیم خوشــبختانه تنها از 20درصد از 
ظرفیت این انبار اســتفاده می شود. در این صورت 
اصوال خطری فضای بیرون مخزن را تهدید نمی كند 

 آمادگی 20درصدی تهران برای مقابله با »زلزله شدید«

تهران در برابر 
»زلزله شدید«، 

كمتر از 20درصد 
آمادگی دارد. 

درصورتی كه زلزله 
شدید رخ دهد، ما 
آمادگی اندكی در 

برابر آن داریم و باید 
فكر جدی در مورد 
آن اندیشیده شود. 

قطعا سازمان به 
تالش هایش ادامه 

می دهد اما مقابله با 
زلزله بزرگ مقیاس 

در تهران، یك 
اقدام ملی و 

نیازمند همكاری 
و هماهنگی در 

سطوح ملی است 
كه باید پیش از 

وقوع فكری به حال 
آن كرد

اما برای مقابله با آتش ســوزی احتمالی اقدامات 
خوبی انجام شده و در حال انجام است. یكی از نقاط 
ضعف این مجموعه شیب زیاد خیابان های پیرامون 
انبار است كه در برخی موارد منجر به ایجاد حوادث 
جزئی برای تانكرهای حمل سوخت در این انبارشده 
است. لذا ضروری بود كه مسیر حركت این تانكرها با 
كمك شهرداری منطقه تغییر كند كه این امر نیز در 
دست اقدام است. اجرایی شدن قطعی این موضوع 
نیازمند تخصیص بودجه از سوی وزارت نفت است. 
با عملیاتی شدن این موضوع پتانسیل خطر این انبار 

به شدت كاهش می یابد.
شنیده شــدن صدای آژیر در غرب 
تهران در سال گذشــته موجب شد تا برخی 
این ســؤال را مطرح كنند كه در زمان وقوع 
بحران های مختلف راه اطالع رسانی به مردم 
چیست؟ آیا می توان از آژیر خطر استفاده كرد؟
در بسیاری از كشــورهای پیشرفته همانند سوئد 
و ســوئیس به صورت ســاالنه این آژیرها به صدا 
درمی آید تا مردم آمادگی بحران را داشــته باشند 

و به یاد بسپارند كه بحران همواره در كمین است.
الزم به ذكر است كه آخرین مرحله اطالع رسانی 
سامانه هشدار ســریع زلزله نیز مربوط به هشدار 
عمومی است؛ به گونه ای كه تمام مردم در جریان 
هشدار قرار بگیرند. تحقق این امر نیازمند مقدمات 
قانونی است تا منجر به تشــویش اذهان عمومی 
نشــود. این موضوعات باید در قالــب یك مجوز 
قانونی به ارگانی همانند شــهرداری یا هر ارگان 
دیگر داده شود تا بتواند به محض دریافت سیگنال 
هشدار، اعالم عمومی را عملیاتی كند زیرا این امر 
می تواند در كاهش تلفات و خسارات زلزله بسیار 

اثرگذار باشد.
اجرایی شدن این خواسته در دستور كار سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران قرار دارد تا 
بتوان از این امكان نیز برای اعالم هشدار عمومی 
استفاده كرد اما با توجه به حساسیت های مسئوالن 
در این خصوص مبنی بر ایجاد اضطراب برای مردم، 
اجازه هشدار عمومی و استفاده از آژیر هشدار در 
سطح شهر تاكنون به هیچ دستگاهی داده نشده كه 

از دید ما این یك نقطه ضعف است.
این در حالی است كه در اكثر كشورهای دنیا بدون 
هیچ هراس و حساسیت بیهوده ای از این امكان هم 
برای مانور و ایجاد آمادگی استفاده می شود و هم 
هنگام وقوع بحران برای هشدار عمومی از آن بهره 
می برند. درنظر بگیرید هم اكنون ما سامانه هشدار 
ســریع زلزله را داریم و می توانیم با بهره گیری از 
اعالم عمومی سطح خســارات جانی را به میزان 
قابل توجهی كاهش دهیم. لذا نباید خودمان را از 
این امكان محروم كنیم. نیاز است مسئوالن به این 
امر نه به چشم یك تهدید بلكه به عنوان یك فرصت 

طالیی نگاه كنند.

رئیس سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران در گفت وگو با همشهري زلزله، سیل و فرونشست زمین را به عنوان 
مهم ترین بحران هاي تهران معرفي كرد و معتقد است كه تهران در برابر بحران هاي بزرگ ناتوان است
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 تاب آوری و

زیست پذیری

این شماره

تاب آورترین شهرهای جهان براساس شــاخصه هایی مانند مقاومت دربرابر حوادث طبیعی، میزان 
منابع و مدیریت منابع، استحكام و قابل اتكا بودن زیرساخت ها، سطح ایمنی و رفاه شهروندان ارزیابی 
می شوند. تاب آوری و زیست پذیری شهرها به ویژه در دورانی كه جهان هرسال بیشتر از قبل تاوان 
ردپای فعالیت های انسانی را به شكل طوفان های مرگبار، سیل، رانش زمین، زمین لرزه، ریزگردها، 
آلودگی هوا و دیگر انواع بالیای طبیعی و غیرطبیعی پس می دهد، اهمیت بیشــتری پیدا می كند. 
امروزه در جهان شهرهای فراوانی وجود دارند  كه به صورت طبیعی بر بستری پرخطر بنا شده اند و این 
بستر طبیعی احتمال وقوع بالیای طبیعی در آنها را به نسبت دیگر شهرها افزایش می دهد. همچنین 
سرعت باالی توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرهای بزرگ باعث شده تا بی توجهی به سطح 
مقاومت، ایمنی و قابل زیست بودن شهرها برابر باشد با وارد شدن خسارات مالی و جانی به بخش زیادی 
از شهروندان. از این رو است كه در سال های اخیر مدیران شهری و دولت ها توجه ویژه خود را بر افزایش 
تاب آوری و بهبود زیست پذیری شهرهای بزرگ و كوچك متمركز كرده اند. تهران هم از این جریان 
مستثنا نیست؛ به ویژه به این دلیل كه تمامی شرایطی كه این شهر را برای تقویت تاب آوری واجد شرایط 
می سازد، داراست؛ جمعیت باال، بافت فرسوده، منابع رو به اتمام، ساختمان های آسیب پذیر و احتمال 
باالی وقوع بالیای طبیعی. به این ترتیب مدیران شهری در سال های اخیر، به ویژه در دوره پنجم شورای 
شهر تاب آوری و ایمن سازی تهران را به عنوان یكی از مهم ترین رویكردهای خود معرفی كرده اند و 

قدم هایی در این مسیر برداشته اند.

همهاقداماتیكهتهرانرازیستپذیرترمیكند
مروری بر طرح های اجرا شده برای افزایش تاب آوری شهر

احداثزیرگذرپیادهرویچهارراهگلوبندك
با افتتاح زیرگذر چهارراه گلوبندك و اتصال آن به ایســتگاه متروی 1۵خرداد، در اواخر اسفند 99تردد 
كم توانان و شهروندان به علت وجود آسانســور و پله برقی تسهیل شد. به گفته صفا صبوری این زیرگذر 
از پروژه های بســیار مهم از نظر ایمنی و راحتی برای مردم تهران است چون ایستگاه متروی 1۵خرداد، 
2دستگاه پله فقط دارد و متأسفانه آسانسور یا پله برقی نداشت. اكنون قسمت غربی افتتاح شده و قسمت 
شرقی این زیرگذر نیز تا پایان تابستان امسال به بهره برداری خواهد رسید. با بهره برداری از این پروژه، افراد 
دارای معلولیت و كم توانان حركتی می توانند از 8دستگاه آسانسورها و شهروندان عادی از 4ست پله برقی 
استفاده كنند. در مجموع، هزینه ساخت 2 ضلع پروژه، 1۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. پروژه زیرگذر 
گلوبندك تهران در قلب تهران واقع است و با توجه به تاریخچه پایتخت و ساختمان های تاریخی در منطقه 
12 از آن به عنوان قلب تهران قدیم یاد می شود. چهارراه گلوبندك از چهار راه های قدیمی تهران در منطقه 
12 و در تقاطع خیابان 1۵ خرداد و خیابان خیام واقع شــده است و ایستگاه متروی 1۵ خرداد در خط یك 
متروی تهران در چهارراه گلوبندك واقع شده و یكی از پر ترددترین ایستگاه های مترو محسوب می شود.

بهسازیمسیلها؛برنامههمیشگیشهر
»حفاظت و ساماندهی جریان های طبیعی آب )مسیل ها، رودهای فصلی و آبراهه های مهم( در محدوده شهر 
و ایجاد فضاهای تفرجی جذاب و با طراوت در حاشــیه جریان های سطحی آب شهر« یكی از راهبردهای 
توسعه زیرساخت های شهری در برنامه راهبردی شهر تهران به شمار می رود. تا امروز كمتر پیش آمده  كه 
به مسیل های شهر تهران به چشم تفرجگاه نگاه شود و در بهترین حالت، شهروندان از این مسیل ها برای 
دفع زباله استفاده كرده اند. اما در سال های اخیر با اتكا به برنامه راهبردی، تالش هایی برای بهبود وضعیت 
مسیل های شهری آغاز شده اســت. اقداماتی مانند الیروبی و تخلیه رسوبات مسیل ها كه ساالنه برای 
آماده سازی مسیل های تهران برای فصل بارندگی انجام می شوند هم بخشی از تالش مقامات شهری برای 
بهبود وضعیت كانال ها و مسیل های شهری هستند كه در دوره های مختلف مدیریت شهری به آن توجه 
شده است، زیرا بی توجهی به وضعیت مسیل ها و كانال های شهر، به ویژه در فصل های پربارش می تواند منجر 
به آبگرفتگی شهر و مسدود شدن معابر شود. در این دوره از مدیریت شهر تهران نیز این عملیات به صورت 
مداوم ادامه پیدا كرده و گام های بلندی هم در این مسیر برداشته شده است. برای مثال مسیل و كانال بلوار 
ابوذر كه یكی از طوالنی ترین مسیل های تهران به شمار می رود، پس از 2۰سال در سال 99آغاز شد و تا بهمن 
همان سال به گفته مدیریت شركت خاكریزآب تا تكمیل شدن این پروژه چند روز باقی مانده بود؛ اگرچه در 
همان زمان رئیس كمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نسبت به تعطیل شدن پروژه تذكر داده 
بود. در سال 98هم بیش از 3۵۰۰متر مسیل و نهر و جدول در شمال شرق تهران برای جلوگیری از آبگرفتگی 

در شهر مرمت و بهسازی شدند.

درمسیربهبودنرخنوسازیبافتفرسوده
براساس جدیدترین گزارش شورای عالی شهرســازی و معماری ایران، تهران 4هزار و 9۰۵هكتار بافت 
فرسوده دارد. خبرافزوده شدن بافت فرسوده شهر تهران در آستانه سال 14۰۰اعالم شد. در شرایطی كه 
مدیریت جدید شهر تهران از سال 96بازآفرینی شهری را در دستور كار خود قرار داد و عزم خود را برای 
نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران طی ۵سال آینده جزم كرد، تا اوایل سال 99حدود یك میلیون و 
2۰۰هزار نفر در بافت های فرسوده شهر سكونت داشتند كه با افزایش مساحت بافت فرسوده، قطعا جمعیت 
ساكنان آن نیز افزایش یافته است. با این همه تا پیش از سال 99كه روند نوسازی بافت های فرسوده به واسطه 
مشكالت اقتصادی ناشی از تحریم ها و افزایش قیمت مصالح ساختمانی با كاهش مواجه شد، نوسازی و 
احیای بافت های فرسوده روندی قابل قبول داشت. از آنجاكه وجود و وفور بافت های فرسوده در هر شهر 
با میزان تاب آوری و زیســت پذیری آن رابطه ای معكوس دارد و در زمان وقوع بالیای طبیعی می تواند به 
خسارت های جانی و مالی بیشتری دامن بزند، در دوره های مختلف مدیریت شهری تسهیالت و طرح های 
تشویقی متنوعی را برای نوسازی بخش های فرسوده شهر درنظر گرفته است تا سازندگان و شهروندان را 
تشویق به نوسازی كند. تسهیالتی كه شهرداری در این دوره در اختیار شهروندان و سازندگان قرار داده 
است شامل بخشودگی عوارض صدور پروانه از ۵۰تا 1۰۰درصد متناسب با نوع منطقه، بخشودگی ۵۰درصدی 
عوارض پذیره تجاری، كمك هزینه خدمات مهندســی، كمك هزینه اجرای نمــا، تهیه طرح معماری و 
پرداخت كمك هزینه انشعابات ویژه پروژه های پیشتاز ازجمله تمهیدات تشویقی مدیران شهری برای 
سرعت بخشیدن به روند بازسازی بافت های فرسوده است. در همین راستا محمد ساالری، رئیس كمیسیون 
شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در فروردین 14۰۰از رشد 4درصدی نرخ نوسازی بافت های فرسوده 

تهران به واسطه همین اقدامات خبر داد.

كمكبهارتقایعملكرداورژانسهوایی
مجهز بودن كالنشهرها، به ویژه شــهرهایی كه مشــكالت ترافیكی با تار و پود وجودشان گره خورده 
است به بالگرد، یكی از كلیدی ترین شــاخصه های تاب آوری است. امدادرسانی به موقع رسیدن در شهر 
پرترافیكی مانند تهران از راه زمین بسیار دشوار است اما وجود شبكه اورژانس هوایی می تواند مدیریت 
شرایط اضطرار را برای كادر درمان سریع تر و راحت تر سازد. مخصوصا در شهرهایی مانند تهران كه از نظر 
جغرافیایی مستعد بروز بالیای طبیعی مانند سیل یا زلزله هستند، وجود اورژانس هوایی می تواند بسیار 
حیاتی و نجات بخش باشد؛ چه در حوزه مدیریت شرایط اضطراری و چه در زمینه حمل دارو و اعضای قابل 
پیوند. اورژانس هوایی تهران از سال 1379با یك فروند بالگرد راه اندازی شد و درحال حاضر به 4۵فروند 
بالگرد مجهز اســت. اما مهم تر از بالگرد ها، ایجاد پدهای فرود بالگردهای اورژانس است كه جانمایی و 
استراتژیك بودن موقعیت آنها می تواند برای مدیریت بحران از اهمیت باالیی برخوردار باشد. به گفته رئیس 
اورژانس تهران همكاری شهرداری تهران از سال 97به بعد باعث شد تعداد زیادی پد های بالگرد استراتژیك 
در تهران ایجاد شوند تا امكان فرود بالگردهای اورژانس در مكان های مختلف شهر فراهم  آید و سرعت 
رسیدگی به مصدومان در شرایط ویژه باالتر برود. به گفته پیمان صابریان تا اواخر فروردین سال جاری 39پد 
بالگرد در شهر تهران جانمایی شده است و قرار است تعداد این پدها به زودی به ۵7 مورد افزایش پیدا كند. 
یكی از جدیدترین پدهای تكمیل شده كه به مناطق شهر تهران افزوده شده است، پد اورژانس هوایی بالگرد 
شهدای حرم است كه خبر تكمیل شدن آن در شهریور سال 99منتشر شد و به گفته شهردار منطقه 17باعث 

افزایش امكانات و تجهیزات امدادرسانی و مدیریت بحران در این منطقه شده است.

نوسازیناوگانمكانیزهبرفروبی
طرح نوسازی ناوگان مكانیزه برف روبی به منظور افزایش زیست پذیری تهران در اواخر آبان 99در شهرداری 
منطقه یك به اجرا درآمد. این طرح با جانمایی و آماده سازی  سایت های برف روبی در نواحی ده گانه و مركزی 
و استقرار محل اسكان كارگران، برای بارش های پاییزی و زمستانی به آمادگی رسید. به گفته حمید موسوی، 
شهردار منطقه یك در سال 99، جانمایی و آماده سازی  11 سایت اصلی برف روبی نواحی ده گانه و سایت 
مركزی منطقه شامل استقرار 2۰ دستگاه كانكس به عنوان محل استقرار و اسكان اپراتورها، رانندگان و 
كارگران داربست های مسقف جهت دپوهای سایت های اصلی و كانكس ها به متراژ 14 هزار مترمكعب نصب 
شد. 123دستگاه ماشین آالت شامل كامیون های نمك پاش مكانیزه، كامیون های تیغه دار، كمپرسی ده 
چرخ، كامیونت خاور، نیسان وانت، لودر، بیل مكانیكی و 3۰ پاشنده مكانیزه مجهز به تیغه برف روب تامین 
شد و 14۵ نفر اپراتور مجهز و آموزش دیده نیز آماده خدمات رسانی در روزهای برفی هستند. ۵۰۰دستگاه 
مخزن شن مخصوص در معابر اصلی و فرعی جانمایی شــد و در آنها 2۰۰ هزار كیسه شن مخصوص جهت 
دسترسی شــهروندان قرار داده شده است تا در مواقع ضروری و رســیدن نیروهای برف روب اقدام به 

بازگشایی معبر كنند.

سمیرا مصطفی نژاد- فتانه احدی
روزنامه نگار

»كامل«شدنتدریجیخیابانهایتهران
به عنوان یكی از الزمه های زیست پذیری شهرها، تهران از اواســط دی  ماه سال 1399و با تصویب طرح 
»خیابان كامل« توسط اعضای شورای شهر، در مسیر طراحی و ساخت خیابان های كامل قرار گرفت. درحال 
حاضر از میان 36معبر انتخابی در مناطق 22گانه شهر، 22معبر واجد شرایط مطالعه و بازطراحی شده  و 
1۰خیابان برای تبدیل شدن به خیابان كامل در دستور كار قرار گرفته اند. هدف افزایش سهم همه شهروندان، 
از عابران پیاده، كودكان و معلوالن گرفته تا دوچرخه سواران از خیابان ها، افزایش كارایی و بهره وری سامانه 
حمل ونقل عمومی، ایجاد ظرفیت درآمدزایی و اقتصادی در خیابان ها، زیباسازی معابر و افزایش فضای سبز 
و كاهش حجم آلودگی است. خیابان های شهرداری، بلوار خوردین، خیابان شهید آیت،  خیابان ولیعصر در 
محدوده مناطق 6 و 11، خیابان امام  خمینی، سی متری نیروهوایی، بلوار دستواره،  بلوار معلم، فدائیان اسالم 
و بلوار شاهد خیابان هایی هستند كه اجرای طرح خیابان كامل در آنها آغاز شده است. برای مثال شهردار 
منطقه 11روز 2۵فروردین 14۰۰از آغاز كامل سازی خیابان امام خمینی خبر داد. نصراهلل آبادیان گفت: در این 
خیابان اقداماتی در راستای كامل سازی انجام و تكمیل شده  است؛ ازجمله ساخت مسیر دوچرخه سواری به 
طول 8۵۰متر. خط كشی تقاطع چراغ دار خیابان ولیعصر و خیابان امام خمینی و همچنین طراحی تابلوهای 
قدم شمار برای هدایت و مدیریت تردد عابران پیاده از دیگر اقداماتی است كه تاكنون انجام گرفته  است. 
همچنین مسیر دوچرخه سواری و خیابان ســبز آزادی به تازگی با طول بیش از 4كیلومتر به بهره برداری 
رسیده است. عالوه بر این خیابان ها، مسیرهایی مانند بلوار قیام و خیابان فردوسی هم در آستانه كامل شدن 
قرار گرفته اند، به ویژه با تكمیل ایستگاه متروی قیام بهره برداری از این بلوار به عنوان خیابانی كامل به زودی 

آغاز خواهد شد. روند كامل سازی خیابان فردوسی اما پس از بازطراحی آغاز خواهد شد.

طرحاجرایهزارپروژهبرایبهبودكیفیتزندگی
اصالح زیرساخت ها و نواقص در مقیاس محالت می تواند هر شهر را به مرور از جنبه تاب آوری مقاوم تر 
سازد و شرایط زیست ســاكنان محالت را بهبود بخشد. در همین راســتا و با هدف افزایش مشاركت 
شهروندان در مدیریت شهر، شهرداری تهران از سال 1398طرحی برای اجرای هزار پروژه محله محور با 
همكاری شورایاری ها و شهروندان آغاز كرد و قرار بر این شد كه طرح ها با بودجه 2هزار میلیارد تومانی 
تا پایان سال 1399تكمیل شوند. هدف از اجرای این پروژه های مقیاس خرد كه معموال باید در كوتاه مدت 
و ظرف چند ماه به نتیجه برســند، رفع نواقص محالت، بهبود امكانات موجود در هر محله و به طور كلی 
ارتقای كیفیت زندگی در محالت است. شهرداری تهران برای اجرای 1۰9پروژه محله محور تا پایان سال 
98برنامه ریزی كرده بود و پیش بینی می شد تا پایان سال 99هزار پروژه برنامه ریزی شده تكمیل شوند. 
با این همه تا به امروز، یعنی تا اواسط اردیبهشت سال 14۰۰بخشی از پروژه ها به پایان رسیده اند. به بیانی 
دیگر، در بیشتر محله های تهران، پروژه های خرد محله محور آغاز شده و بخشی از آنها به پایان رسیده 
اســت. برای مثال در منطقه 4 عملیات اجرایی 23پروژه كوچك و محله محور جدید از اواسط فروردین 
14۰۰آغاز شد. 13پروژه از 36پروژه ای كه در سال 99توسط اهالی منطقه و شورایاران شناسایی و توسط 
شهرداری در دستور كار قرار گرفتند به پایان رسیده و قرار است پروژه های محله محوری كه در اواسط 
فروردین  14۰۰به اجرا گذاشته شده اند تا اواسط سال به پایان برسند. ازجمله پروژه های جدید می توان 
به احداث كلینیك باغ پرندگان و اجرای عملیات اسكان كارگری اشاره كرد. در محله پنج تهران هم در 
اوایل اردیبهشت 14۰۰بیش از ۵۰پروژه محله محور به بهره برداری رسیدند و اجرای طرح های دیگر ازجمله 

حذف آلودگی های بصری همچنان ادامه دارد.

نوسازیوبهسازیتجهیزاتآتشنشانی
آتش نشانی پاشنه آشیل شهرهای بزرگ است و هرچه توانمندتر و مجهزتر باشد، تاب آوری آن شهر در 
برابر بحران ها افزایش پیدا می كند. ایمن سازی و تاب آوری یكی از رویكردهای اصلی پنجمین شورای شهر 
تهران بوده است. از این رو این شورا در راستای توسعه و بهسازی ناوگان آتش نشانی شهر تا ابتدای سال 
14۰۰از 6ایستگاه جدید آتش نشانی بهره برداری كرد و بخشی از اعتبار 2هزار و 2۵۰میلیارد تومانی را صرف 
خرید ماشین آالت و تجهیزات عملیاتی ویژه امدادرسانی و نجات كوهستان سازمان آتش نشانی و همچنین 
تاب آور ساختن و ایمن سازی  شهر تهران كرد. همچنین به واسطه توسعه ناوگان آتش نشانی متوسط زمان 
رسیدن نیروهای این ســازمان به محل حریق كاهشی 43ثانیه ای داشــته است. زهرا صدراعظم نوری، 
رئیس كمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شــهر در اسفند سال 98از تخصیص 
یافتن 13۰میلیارد تومان بودجه برای احداث، مقاو م سازی و نوسازی ایستگاه های آتش نشانی در تهران 
طی چند سال خبر داد و گفت كه ابتكار خوب شورای پنجم، یعنی تخصیص سهم 2درصدی محل عوارض 
ایمنی به تجهیز آتش نشانی، به خوبی اجرا شده است. در سال 9همچنین ردیف بودجه كمك شهرداری به 
آتش نشانی به 1۰7میلیارد تومان افزایش پیدا كرد كه این افزایش در كنار 2درصد عوارض ایمنی و نوسازی 
بودجه مورد نیاز برای خرید 2هزار دست لباس آتش نشانی جدید را تامین كرد. از دیگر قدم هایی كه در 
راستای تقویت آتش نشانی تهران در سال 99صورت گرفت، ورود تجهیزات جدید و نسل جدید خودروهای 
آتش نشانی به ناوگان امدادی این سازمان بوده اســت. خودروهای كوچك ویژه بازار تهران، پهپاد برای 

ارزیابی حوادث و خودروهای ویژه مناطق صعب العبور ازجمله این تجهیزات جدید هستند.
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 تاب آوری و

زیست پذیری

این شماره

همهاقداماتیكهتهرانرازیستپذیرترمیكند
مروری بر طرح های اجرا شده برای افزایش تاب آوری شهر

طوالنیترینمحورطراحیشهریدرتهران
پیروز حناچی در روز 21دی ماه 1399از آغاز عملیات اجرایــی باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( خبر داد. این 
باغ راه به گفته شهردار تهران یكی از طوالنی ترین محورهای طراحی شهری در جهان محسوب می شود. طرح 
با هدف باز آفرینی فضای باالی تونل راه آهن تهران-تبریز)كه در سال 92به زیرزمین منتقل شد(به طول تقریبا 
9كیلومتر و مساحت حدود 50هكتار در دست ساخت است. انتخاب طرح این پروژه به واسطه برگزاری مسابقات 
جهانی طراحی و انتخاب طرح از میان 240طرح دریافتی انجام گرفته و طراح آن یك گروه ایرانی است. اجرای 
این طرح در راستای شعار »تهران شهری برای همه« با بودجه ای 180میلیارد تومانی آغاز شده و هدف از اجرای 
آن »كاهش شكاف و آسیب های اجتماعی و ارتقای فرهنگی و رفاهی جنوب شهر تهران« عنوان شده است. 
این پروژه عظیم شامل مراكز اختصاصی بانوان، فضاهای سبز، پیاده راه،  مسیر دوچرخه سواری، موزه و مراكز 
فرهنگی و تجاری و همچنین 22كوشك به عنوان ایستگاه های دوچرخه خواهد بود. پس از گذشت حدودا 4ماه 
از آغاز این پروژه، شهردار منطقه 14زمان تقریبی تكمیل آن را تابستان 1400اعالم كرده است. به گفته داوود 
لطفی تا اواسط اردیبهشت 1400بخش زیادی از مسیر دوچرخه سواری و پیاده راه در این باغ راه، حدود 6كیلومتر 
مسیر رفت و برگشت دوچرخه سواری و یك نوار فضای سبز  تكمیل شده است. به گفته لطفی تكمیل این پروژه از 
نظر اجتماعی، زیست محیطی، گردشگری و عمرانی تأثیرات قابل توجهی بر مناطق 17و 18شهر تهران خواهد 
داشت. از آنجا كه به گفته مشاوران و مدیران بین المللی طراحی شهری ازجمله گیل پنالوزا، بنیانگذار سازمان 
»Cities 80-8«، قابلیت پیاده روی یكی از مهم ترین شاخصه های شهرهای زیست پذیر در جهان به شمار 

می رود، اولویت در این مسیر هم ابتدا با عابران پیاده و سپس با دوچرخه سواران خواهد بود.

پیوندپهنههایمجاوربزرگراهامامعلیع
در اواخر مهر99 خبر از اجرای عملیات پروژه پیوند پهنه های مجاور بزرگراه امام علی)ع( موسوم به »خیالستان 
زندگی« به گوش رسید. این خبر را علی پیوسته، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اعالم كرد و گفت 
كه اقدامات پیش نیاز برای فراهم ساختن شرایط آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث خیالستان زندگی آماده شده 
است. براساس اعالم روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، پروژه احداث خیالستان زندگی با هدف 
افزایش سرانه فضای سبز، ایجاد دسترسی های محلی و تسهیل دسترسی به ایستگاه مترو در محالت سبالن و لشكر 
تعریف و طراحی شده است. این پروژه ضمن پیوند عرصه های شهری مجاور بزرگراه امام علی)ع( و ایجاد كاربری های 
متنوع پیاده محور، در بخش حد فاصل پل های خیابان شهید حیدری تا خیابان فتاحی اجرا می شود. جزئیات بیشتر 

درباره این طرح در آینده اعالم می شود و اكنون در حال بررسی و فراهم آمدن شرایط عملیاتی شدن است.

بازآفرینیقسمتفوقانیراهآهنتهران–تبریز
در اوایل مهر99مدیرعامل سازمان نوسازی شــهر تهران از اجرایی شدن پروژه بازآفرینی فضای فوقانی 
تونل راه آهن تهران- تبریز به عنوان یك طرح زیست پذیری خبر داد. به گفته كاوه حاجی علی اكبری با 
امضای تفاهمنامه ای میان شهردار تهران و مدیرعامل شركت راه آهن، بزرگ  مقیاس ترین فرصت بازآفرینی 
پایتخت موسوم به محور شارباغ در فضای فوقانی تونل راه آهن تهران - تبریز سرانجام وارد مرحله نهایی 
شــد. مراحل اجرایی پروژه بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران- تبریز، بعد از تفاهمنامه ای كه 
شهردار تهران با مدیرعامل شــركت راه آهن منعقد كرد، از طریق پیگیری های معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری تهران برای تحویل زمین انجام شد و حاال در فاز اول، 50میلیارد تومان از 180میلیارد تومانی كه 
شهرداری تعهد كرده بود، به مجری پروژه تونل پرداخت شد و در مقابل آن، از حدود 27هكتار زمینی كه 
وجود داشت 9هكتار در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. با توجه به اینكه طرح شارباغ یا همان فضای 
فوقانی راه آهن تهران- تبریز در عرصه ای با وسعت 50هكتار اجرا می شود، این پروژه باید در چند مرحله 
به اجرا درآید. در فاز نخست 4نقطه شامل 2نقطه در منطقه 17و 2نقطه در منطقه 18شهرداری به عنوان 
نقاط اولویت اول انتخاب شده اند كه هر یك از آنها حدود 250متر طول دارند و در مجموع این 4نقطه یك 
كیلومتر از 9كیلومتر طول مسیر را شامل می شود. این 4نقطه در واقع مفاصل اصلی پروژه هستند و به عنوان 
فاز نخست اجرا درنظر گرفته شده اند و عملیات اجرایی ساخت طرح قرار است از همین نقاط كلید بخورد. در 
گام دوم مسیرهایی كه 4نقطه را به هم وصل می كنند به مساحت حدود 6هكتار به عنوان فاز دوم در برنامه 

قرارمی گیرند و به تدریج بقیه فازها اجرایی خواهند شد.

بهرهبرداریازكانالجمعآوریآبهایسطحی
كانال جمع آوری و هدایت آب های ســطحی مدائن واقع در جنوب غربی پایتخت به طول یك هزار و 50 متر در 
منطقه 18 به عنوان یك اقدام زیســت پذیر در اوایل بهمن 99به بهره برداری رسید. كانال جمع آوری و هدایت 
آب های سطحی مدائن كه در امتداد كانال معلم احداث شد، در جریان بازدید میدانی صفا صبوری دیلمی، معاون 
فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه های عمرانی جنوب غرب پایتخت، رسما به بهره برداری رسید. هدف از 
احداث این كانال انتقال بخشی از رواناب های باالدست به كانال سجاد واقع در بزرگراه آیت اهلل سعیدی عنوان شده 
است. همچنین با بازدید معاون شهردار تهران بخش های مختلف پروژه بزرگراه شهید بروجردی و ملك 21 هزار 
مترمربعی تازه تملك شده در مسیر فاز نخست این پروژه و تمهیداتی در جهت تسریع عملیات اجرایی گرفته شد.

شناساییومدیریتساختمانهایناایمن
آسیب پذیر بودن ساختمان ها بحثی مجزا از فرسوده بودن آنهاست. هم اكنون و براساس آمار سال 99تهران 
حدود 33هزار ساختمان آسیب پذیر و ناایمن در خود دارد كه لزوما تمامی آنها فرسوده نیستند. حتی بخش 
بسیاری از این بناها نوساز هستند و به واسطه رعایت نشدن استانداردهای ایمنی یا اسكلت بندی مناسب در 
برابر حوادث و سوانح آسیب پذیر و ناایمن شده اند. وجود كوچك ترین نقصی در سپر ایمنی شهرها بر تاب آوری 
آن تأثیر مستقیم دارد، از این رو در راستای ارتقای تاب آوری شهر، مدیران شهری باید به سرعت به شناسایی و 
رفع نواقص موجود اقدام كنند. به گفته رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، این شورا تا 
به امروز در راستای تحقق رویكرد تاب آوری و زیست پذیری تهران، 33هزار و 221ساختمان ناایمن را شناسایی 
كرده است. همچنین با ایجاد سامانه برخط پایش ملی اطالعات 8هزار ساختمان آسیب پذیر در سامانه بارگذاری 
شد. عالوه بر این، اقدامات ایمن سازی بازارهای تجریش، ری و بازار بزرگ تهران در دست پیگیری قرار گرفت. 
مناطق مختلف شهرداری هم در راستای كاهش تعداد ساختمان های آسیب پذیر در شهر اقداماتی انجام داده اند. 
برای مثال شهرداری منطقه2 در سال 99از شناسایی 200ساختمان آسیب پذیر در این منطقه و آغاز اقدامات 
اجرایی برای ایمن سازی آنها خبر داد. همچنین شــهرداری منطقه 11 به تازگی و در اردیبهشت سال جاری 
از شناسایی 252ساختمان ناایمن در بخش مركزی شهر تهران خبر داده اســت كه 32مورد از آنها بناهای 
آسیب پذیر اولویت  دار محسوب می شوند. ابالغ دســتورالعمل های ایمنی به ساختمان های ناایمن، برگزاری 
جلسات آموزشی، ایمن سازی معابر و تشكیل گروه مدیریت بحران اماكن از اقداماتی است كه شهرداری این 

منطقه برای مدیریت آسیب پذیری ساختمان های شناسایی شده انجام داده است.

بهرهبرداریاز3ایستگاهجدیدآتشنشانی
برای افزایش زیست پذیری و تاب آوری شهر، سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
در ابتدای اسفند 99، 3ایستگاه آتش نشــانی را افتتاح و از تجهیزات جدید در این ناوگان رونمایی كرد. 
ایستگاه های جدید در منطقه 3 محدوده میرداماد، منطقه 12 محدوده خیابان سعدی و در حریم منطقه 19 
محدوده صالح آباد واقع شده اند. به این ترتیب تعداد ایستگاه های آتش نشانی به 133 ایستگاه رسید. مهدی 
داوری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره تغییرات در آتش نشانی 
می گوید: شهرداری تهران تامین زمین جهت ساخت ایستگاه های جدید را در دستور كار خود قرارداده 
است. بیشتر خودروهای آتش نشانی وارداتی اســت. هزینه خرید یك نردبان آتش نشانی تا 40 میلیارد 
تومان برآورد می شود. تعدادی از تجهیزات مانند پمپ و تجهیزات هیدرولیكی، موتورسیكلت عملیاتی، 
موتور چهارچرخ، تشك نجات عملیاتی و جدید هستند. بخشی دیگر ازجمله اوركت و شلوار مقاوم در برابر 
حریق و دستگاه تنفسی جزو تجهیزات انفرادی به شمار می روند. بخشی از لوازم و تجهیزات تولید داخل 
و بخشی دیگر مانند لباس ها و پمپ ها وارداتی هستند. هم اكنون یك ست كامل لباس آتش نشانی حدود 
65 میلیون تومان و با دستگاه تنفسی آن بیش از 80 میلیون تومان می شود. سازمان آتش نشانی تهران از 
مدتی پیش تعمیرات و نوسازی ایستگاه های قدیمی را نیز در دستور كار خود قرار داده است و طبق برنامه ای 
كه دارد هرچندماه یك بار باید تعمیرات ایستگاه های آتش نشانی را انجام دهد. سازمان آتش نشانی تهران 
41نردبان دارد. تجهیزات آتش نشانی تهران از نظر كمی و كیفی در وضعیت قابل قبولی است و هم اكنون یك 
هزار و 230 دستگاه خودروی سازمانی و 5 هزار و 257 نیرو دراختیار دارد. سازمان آتش نشانی شهر تهران 

با بیش از 130 ایستگاه و 5 هزار نیروی عملیاتی، تامین كننده ایمنی اماكن مسكونی و تجاری شهر است.

احداثوافتتاحفازیكوفاز2بزرگراهشهیدنجفی
فاز نخست پروژه احداث بزرگراه شهید كاظم نجفی را می توان یكی از اقدام ها برای افزایش تاب آوری 
شهر محسوب  كرد كه در اواسط آذر 98به بهره برداری رسید. فازنخست به طول 2 كیلومتر، حدفاصل 
تقاطع بزرگراه آزادگان تا خیابان شهید مزینانی به بهره برداری رسید. به این ترتیب مسیرهای تندروی 
شمالی و جنوبی و همچنین مســیر كندروی جنوبی بزرگراه در مقطع یادشده تحویل شهروندان شده 
و همزمان با بهره برداری از این مسیرهای اصلی، چند مســیر دسترسی و رابط، پل های تقاطع با كانال 
سرخه حصار، پل تقاطع خیابان شهید مزینانی و پل مسیر شمال به شرق تقاطع بزرگراه امام علی)ع( با 
بزرگراه شهید رستگار نیز بهره برداری شد. ایجاد دسترسی محلی به شهرك مشیریه و برقراری ارتباط 
بزرگراه آزادگان با جنوب بزرگراه امام علی)ع( از طریق كندروی جنوبی بزرگراه شــهید رســتگار را 
می توان به عنوان مهم ترین كاركرد ترافیكی فاز نخست این پروژه برشمرد. هزینه تقریبی این پروژه 105 
میلیارد تومان اعالم شده است. یك سال بعد از افتتاح فاز اول این پروژه، معاون شهردار تهران از افتتاح 
آزمایشی فاز دوم بزرگراه شهید نجفی رستگار از اواخر آذرسال 99خبر داد. به گفته صفا صبوری دیلمی، 
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران فاز دوم بزرگراه شهید نجفی رستگار شامل مسیرهای تندروی 
بخش حدفاصل پل تقاطع خیابان شهید مزینانی تا بزرگراه امام رضا)ع( به طول 4700متر است. كاهش بار 
ترافیك در بزرگراه و میدان بسیج و نیز بخش شرقی بزرگراه آزادگان از مهم ترین نتایج این بهره برداری 
بود. تكمیل رینگ خارجی شبكه بزرگراهی شــهر تهران و ساماندهی ترافیك ورودی به جنوب شرق 
پایتخت از دیگر دستاوردهای تكمیل مسیرهای تندروی بزرگراه شهید نجفی رستگار به شمار می آید. 
بزرگراه شهید نجفی رستگار در نگاهی كلی شامل 6، 7كیلومتر مسیر بزرگراهی حدفاصل تقاطع بزرگراه 

آزادگان تا تقاطع ثامن است.

احیایبنایتاریخیوفرهنگیتهرانبهنفعشهروندان
مرمت و بازسازی بناهای تاریخی و فرهنگی می تواند در تاب آوری شهری بسیاری مؤثر باشد و چهره شهر تهران 
را دگرگون كند. به عنوان مثال در اوایل اردیبهشت امسال در منطقه 12، مرمت ملك تاریخی در باغ كیهانی در 
حال انجام است كه شهردار این منطقه از محوطه سازی برای ایجاد یك بوستان عمومی در آن خبر داد. به گفته 
علی محمد سعادتی قرار است بوستانی ارزشمند در باغ كیهانی در محله سنگلج به اهالی شهر تهران تقدیم 
شود و هم اكنون مراحل جداره سازی باغ كیهانی رو به پایان است و عملیات كف سازی و محوطه سازی آن توسط 
شهرداری منطقه آغاز شده است. بوستان كیهانی می تواند به ارتقای كیفیت زندگی شهروندان و افزایش امنیت 
محله كمك كند. باغ كیهانی با وسعت یك هزار و 700 مترمربع به ارزش 25 میلیارد تومان، سال گذشته توسط 
شهرداری منطقه 12 از مالك خریداری شد و قرار است به بوستان محلی در سنگلج تبدیل شود؛ اطراف این باغ 
را خیابان های قفل سازان، كیهانی و بازارچه ترخانی در برگرفته و به دلیل اینكه در این نقاط فضای سبز كافی 
وجود نداشت، مدیریت شهری منطقه تصمیم گرفت  كه با احیای باغ كیهانی و تبدیل شدن به بوستان، هم فضای 
سبز مناسبی برای مردم محله ایجاد شود و هم یك باغ تاریخی دیگر در منطقه قلب تهران به شهروندان تعلق 
گیرد. شهرداری منطقه 12قبال اعالم كرده بود كه مرمت خانه پروین اعتصامی و حمام نواب، بنای سرقبرآقا، 

نماسازی خیابان ناصرخسرو و سر در تاریخی پارك امین الدوله انجام گرفته است.

احداثتونل–زیرگذرخیاباناستادمعین
تونل و زیرگذر اســتاد معین به عنوان مهم ترین پروژه دوره كنونی مدیریت شهری پایتخت و نمونه ای از 
اقدام های تاب آوری شهری در اواسط بهمن 98به بهره برداری رسید. این تونل و زیرگذر 700متری نقش 
مؤثری در كاهش ترافیك و تســهیل تردد خودروها در یكی از مهم ترین معابر غرب پایتخت در خیابان 
آزادی خواهد  داشت. ویژگی پروژه مذكور فعالیت در عمق 4متری خیابان آزادی و نیم متری سقف مترو 
بوده است؛ یعنی بدون اینكه فعالیت خط4 مترو متوقف شود، پروژه در عمق 4متری خیابان آزادی، ساخته 
شده است. در این پروژه تالش برای برقراری ارتباط خیابان های استاد معین و شهید اكبری در مرز مناطق 
9و 2شهرداری تهران از سال 93آغاز شد. طرح احداث این معبر زیرزمینی كه در ابتدا به صورت یك مسیر 
زیرگذر طراحی شده بود، با توجه به دشواری اجرای عملیات انحراف ترافیك در خیابان آزادی مورد بازنگری 
قرار گرفت تا گذر از عرض 73متری این خیابان به روش تونلی انجام شود. با اجرای این پروژه شریان شمالی- 
جنوبی دیگری در كنار بزرگراه یادگار امام )ره(، بزرگراه جناح و بزرگراه آیت اهلل سعیدی ایجاد شد و نه تنها 
سبب كاهش بار ترافیك میدان و خیابان آزادی شد بلكه وضعیت تردد در مسیرهای بزرگراهی یادشده را نیز 
بهبود بخشید. به این ترتیب، دسترسی مناطق 2و9شهرداری تهران كه متعاقب احداث خطوط اتوبوس های 
تندروی BRT مسدود شده بود، مجدداً برقرار شده و شبكه معابر حمل ونقلی این مناطق تكمیل شده است. 

این پروژه بنابر اعالم مسئوالن شهری با هزینه ای حدود 50میلیارد تومانی به انجام رسید.



مائده اميني 
روزنامه نگار

از آخرين وضعيت نوسازي در تهران بگوييد.
نوسازي مسكن در بافت هاي فرسوده پايتخت هم اكنون حدود 50درصد است. البته 
در اواخر سال گذشته، مصوبه اي از شوراي عالي معماري و شهرسازي به  ما ابالغ شد كه 
طبق آن، 800هكتار به محدوده بافت هاي فرسوده تهران الحاق شد كه درصد نوسازي 
در آن اراضي پايين تر است، اما در محدوده 3268هكتاري پيشين، حدود 50درصد 

نوسازي مسكن داشته ايم.
به نظر شما، نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد 

چقدر در زيست پذيري شهر تهران مؤثر است؟
نوسازي مخصوصاً در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد ارتباط مستقيمي با زيست پذيري 
و تاب آوري شــهر دارد. بخشــي از موضوع تاب آوري به پيش بيني و پيشگيري از 
آسيب هاي ناشي از مخاطرات طبيعي در شهر مربوط مي شود. درواقع، از آنجا كه 
بافت هاي فرسوده تراكمي از امالك كم دوام درمقابل مخاطرات طبيعي به ويژه زلزله 
هستند، از اهداف اصلي نوسازي و بازسازي در اين مناطق، افزايش مقاوم سازي و 
كاهش آسيب هاي انساني و مادي ناشــي از بروز مخاطرات طبيعي است. از طرف 
ديگر، عيان است كه محالت داراي بافت فرســوده از نظر زيست پذيري و كيفيت 
زندگي، سطح پايين تري نسبت به محالت متعارف و استانداردهاي شهري دارند؛ 
براي مثال، تراكم جمعيت در اين محالت ســه برابر متوسط سطح شهر است اما 
سرانه خدمات در آنها يك چهارم ميانگين شهري است. بنا به اين داليل، ما تا آنجا 
كه بتوانيم سعي مي كنيم با ابزارهاي مختلف ازجمله مشوق هاي مالي و ضابطه اي 
كه دولت و شهرداري پيش بيني كرده اند و مهم تر از آن، از طريق اقدامات اجتماعي 
شامل گسترش دفاتر توســعه محله اي با ارتباط مستقيم و مستمر با مردم، آنها را 
در جهت نوسازي و بازسازي امالكشان تشــويق كنيم. هم اكنون اگر كسي قصد 
نوسازي و بازسازي منزل خود را دارد، فقط كافي است كه محله خود را شناسايي 
كند و با مراجعه به دفتر توسعه  محله خود از كارشناسان مختلف به صورت رايگان 

مشاوره هاي الزم را دريافت كند.

مشــوق هاي مالي دولت و شــهرداري به مالكان مستقر در 
بافت هاي فرسوده به چه صورت است؟ به نظر شما، با توجه به هزينه هاي 
باالي ساخت وساز، سياست هاي تشويقي، مشاركت مردم را جلب مي كند؟ 
50درصد نوســازي در بافت هاي فرســوده به دســت خود مردم انجام شده است و 
شهرداري تهران در اين زمينه مداخله مستقيم ندارد! معموالً مردم از طريق تجميع 
پالك  يا مشاركت با سرمايه گذار بخش خصوصي اقدام به نوسازي مي كنند. كارهايي 
كه شــهرداري انجام مي دهد، از جنس كارهاي پشتيباني اســت؛ عالوه بر خدمات 
مشاوره اي، تخفيف صددرصد و به عبارت ديگر، صدور رايگان مجوز ساخت يا صدور 
مجوز ساخت يك طبقه اضافه و نيز تسهيالت بانكي كه توسط دولت تأمين مي شود، 
ازجمله حمايت هاي تشويقي است. البته در برخي محله ها موانعي مانند مسئله مالكيت 
و امالك بدون سند ثبتي مانع نوسازي مي شوند و مالكان نمي توانند اجازه ساخت يك 
طبقه بيشــتر را بگيرند. از موانع بزرگ ديگر، مشكالت اقتصادي بخش ساخت وساز 
شامل گراني مصالح و نيروي كار است. از آنجا كه حاشيه سود نوسازي در بافت هاي 
فرسوده نسبت به بخش هاي ديگر شهر پايين تر است، افزايش هزينه ساخت، نوسازي 
در اين بافت ها را بيشتر دچار ركود مي كند. به همين دليل نوع حمايت و پشتيباني هايي 
كه پيش بيني مي شود بايد با وضعيت موجود تناسب داشته باشد تا مردم به نوسازي 

خانه هاي خود ترغيب شوند.
خب به نظرتان حمايت هاي شهرداري و دولت با وضعيت موجود 

در بازار ساخت وساز تناسب دارد؟
تقريباً در 3سال گذشته ساالنه 500ميليارد تومان از طرف شهرداري تهران براي تأمين 
خدماتي مانند فضاي سبز و فضاهاي شهري، پاركينگ هاي محله اي و خدمات درماني 
و ورزشي اختصاص پيدا كرده تا پروژه هاي نوسازي در محالت بافت هاي فرسوده انجام 
شوند. اقدامات حمايتي دولت نيز در حوزه پرداخت تسهيالت است كه 2نوع تسهيالت 
را شامل مي شود: تسهيالت اسكان موقت و تسهيالت مشاركت مدني كه براي ساخت 
است. تسهيالت اسكان موقت، تسهيالت قرض الحسنه اي اســت كه در طول دوره 

نوسازي در اختيار مردم قرار مي گيرد، اما چون شرايط دريافتش سخت است، بخش 
عمده اي از مردم نمي توانند از آن استفاده كنند! درباره تسهيالت ساخت، هم اكنون 
به ازاي هر واحد مسكوني، 50ميليون تومان با بهره 9درصد و 50ميليون تومان با بهره 
18درصد به متقاضيان پرداخت مي شود. اگر سازنده، انبوه ساز باشد اين تسهيالت تا 
200ميليون تومان و اگر انبوه سازي باشد كه از فناوري هاي نوين در ساخت استفاده 
مي كند، 250ميليون است. خوشبختانه اخيراً خبري اعالم شد كه به زودي تسهيالت 
نوسازي در بافت فرســوده تا 300ميليون تومان افزايش مي يابد كه مي تواند كمك 

مؤثري براي ترغيب سازندگان حرفه اي باشد.
برآوردتان از وضعيت نوســازي در بافت هاي فرســوده در 

سال جاري چيست؟
با وجود اضافه شدن 800هكتار از محدوده هايي كه در گذشته از بافت هاي فرسوده جا 
مانده بود، اميدواريم با افزايش تسهيالت بانكي شاهد افزايش نوسازي مسكن در اين 
بافت ها نسبت به 2سال گذشته باشيم. اما واقعيتي كه بايد مدنظر داشت اين است كه 
ميزان عقب ماندگي در خدمات پشتيباني سكونت در اين محالت بسيار زياد است و 
شهرداري تهران به تنهايي نمي تواند تمام منابع را تأمين كند. همانطور كه در قوانين و 
مصوبات باالدستي آمده است، براي تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي، شهرداري ها 
موظفند كه 30درصد منابع را تأمين كنند و 70درصد ديگر بر عهده دولت است. اگر 
بخواهيم يك درخواست از دولت داشته باشيم آن اســت كه همان سهم خودش را 
پرداخت كند. در اين صورت به نتيجه مطلوب خواهيم رسيد. درخواست ديگر را از مردم 
داريم. طبق ابالغ شوراي عالي معماري و شهرسازي، در پايان سال 1400 محدوده هايي 
كه 50درصد از آنها نوسازي شده است از بافت فرسوده مصوب تهران خارج مي شوند و 
مالكان اين محدوده ها از سال آينده ديگر نمي توانند از مشوق هاي نوسازي مخصوص 
بافت هاي فرسوده استفاده كنند. براي همين از ســاكنان بافت هاي فرسوده دعوت 
مي كنيم كه امسال را سال ويژه اي تلقي كنند و اگر تاكنون اقدام به نوسازي نكردند، 

حتماً براي دريافت پروانه و شروع عمليات نوسازي اقدام كنند.

مالكان بافت هاي فرسوده امسال را سال نوسازي قرار دهند
گفت وگو با مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران درباره بازسازي بافت فرسوده و تأثير آن بر زيست پذيري شهر
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 تاب آوری و
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این شماره

شلوغي، ازدحام، خطر، كمبود مسكن، افزايش نابرابري و... ديگر انگار 
جزئي از كالنشهرها شده اند. زندگي در ازدحامي كه مدرنيسم در اين روزها 
براي ميليون ها نفر شهرنشين در سراسر جهان ساخته، نيازهاي تازه اي 
به وجود آورده كه پاسخگويي به آنها هميشه ساده نيست و زيست پذيري و تاب آوري مفاهيمي  هستند كه براي 
پاسخ به اين نياز ها تعريف شده اند. براي واكاواي اهميت افزايش زيست پذيري و تاب آوري با محمد خبازها ، معاون 

فني و مهندسي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران به گفت وگو نشسته ايم. به 
عقيده او پروژه هاي عمراني نقش ويژه اي در تقويت زيرساخت هاي شهري در مواجهه 
با مخاطرات شهري نظير سيل، حريق و زلزله خواهند داشت. همچنين افزايش امكانات 
زيرساخت هاي حمل ونقل از طربق پروژه هاي احداثي و بهبود عملكرد اين زيرساخت ها 
از طريق افزايش كيفيت نگهداشت و بهســازي آن منجر به كاهش ريسك در برابر 

مخاطرات خواهد شد.

سازمان آتش نشاني در سال هاي اخير براي مقابله با بحران ها چقدر 
پيشرفت كرده است؟

آماده براي نبرد در خط مقدم 
ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران: اخيرا بحث 

مانيتورينگ در دستور كار آتش نشاني قرار گرفته است كه 
اميدواريم سازمان ها و ادارات همكاري الزم را داشته باشند

تاب آوري اين روزها به دغدغه مهمي براي شــهرها تبديل شــده است؛ به طوري 
كه توجه و پرداختن به آن به ويژه در شــهرهاي حادثه خيز حائز اهميت اســت اما 
مديريت شهري طي اين سال ها آنچنان كه بايد، اقدامات مهمي براي باال بردن اين 
تاب آوري انجام نداده تا در هنگام وقوع حادثه شهر خسارات كمتري متحمل شود. 
ساختمان هاي بي كيفيت و فرسوده، شناســايي نكردن فضاهاي پرخطر شهري و 
طراحي مناسب و ايمن كردن آن موجب شده تا تهران وضعيت خوبي درخصوص 
آمادگي در برابر بحران نداشته باشــد. لذا نياز به توسعه تاب آوري در سيستم هاي 
ســازماني و زيربنايي در تهران به شــدت احساس مي شود. آتش نشــاني يكي از 
سازمان هايي  است كه در افزايش تاب آوري شــهر مي تواند نقش مهمي ايفا كند. 
البته نبايد اين تصور پيش بيايد كه آمادگي همه جانبه آتش نشاني به معناي مقابله با 
هر بحراني است؛ چرا كه بحران خيلي گسترده است اما آتش نشاني از سازمان هايي 
بوده كه هميشه در خط مقدم بحران هاي به وجود آمده حضور يافته و شجاعانه وارد 
عمل شده و سعي كرده تا حد توان از ضرر و زيان حداكثري جلوگيري كند و آن را 

به حداقل برساند.

آموزش هاي مدرن
جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشــاني تهران در گفت وگو با همشهري در 
خصوص آموزش نيروها و به روز بودن آتش نشــانان به متدهاي روز دنيا مي گويد: 
»آتش نشانان از وقتي وارد سازمان آتش نشاني مي شوند تا زمان بازنشستگي، از مقوله 
آموزش جدا نيستند. لذا هميشه مخصوصا در مواقع بحراني آمادگي هاي الزم براي 
حضور مؤثر در عمليات امداد و نجات را دارند. هر يك از پست هايي كه آتش نشانان 
مي گيرند نيازمند گذراندن صدها بلكه هزاران ســاعت آموزش هاي سنگين حين 

خدمت است؛ آموزش هايي كه مطابق با آخرين متدهاي روز دنياست«.
كارشناس ايمني شهري سازمان آتش نشاني در ادامه مي افزايد: »قبل از كرونا كه 
روابط تا اين اندازه محدود نشده بود ارتباط خوبي با معتبرترين كالج هاي آتش نشاني 
دنيا داشتيم و بسياري از نيروها براي گذراندن دوره هاي آموزشي و تخصصي به اين 
كشورها اعزام مي شدند. حتي در دوره هايي استادان برجسته دنيا به عنوان مثال از 

انگليس براي آموزش به آتش نشانان ما به كشور مي آمدند«.

كنترل و مديريت آبگرفتگي ها
در سال هاي اخير آتش نشاني براي حضور مؤثر اقدام به خريد تجهيزات و ماشين آالت 
مدرن و روز دنيا كرده اســت. ملكي در اين خصوص مي گويد: »شهروندان تهراني 
خوب به ياد دارند كه تا چند سال پيش وقتي اندك باراني مي آمد معابر، زيرگذرها، 
تونل ها، اتوبان ها و مترو دچار آبگرفتگي شده و در تردد مردم اختالل ايجاد مي شد و 
حتي در برخي مناطق آب به خانه ها سرازير مي شد و خسارات زيادي را به ساكنان 
وارد مي كرد و شــرايط را بحراني مي كرد اما حدود 3سال است كه اين اتفاق كمتر 
مي افتد و در برخي مناطق اصال نمي افتد. به عنوان مثال در بارندگي هاي شــديد 
سال 98 دو،ســه مورد آبگرفتگي در تهران نداشتيم. در سال 99 هم آبگرفتگي در 
بارندگي ها نداشتيم. نبود چنين مشكالتي به اين علت است كه زيرساخت هاي الزم 
انجام شده است و اليروبي ها به موقع انجام و مسيل هاي جديدي احداث مي شود. 
تجهيزات به روزي هم كه وارد شده بسيار كمك كننده بوده تا بحران هاي به وجود 
آمده در زمان بارندگي قابل كنترل باشد و آتش نشــاني بتواند در كوتاه ترين زمان 
ممكن وضعيت را به حال پايدار درآورد. به عنوان مثال ما قبال در سازمان پمپ هايي 
براي آب كشي داشتيم كه در زمان بحران جوابگو نبود. از همين رو اقدام به خريد 
جديدترين پمپ هاي آب كشــي موجود در دنيا كرديم كه هر يك معادل 10برابر 
پمپ هاي قديمي كار مي كنند. اين پمپ ها در سيل هاي سال 98در استان گلستان، 
خوزستان و سيستان و بلوچستان و شهر شيراز بسيار كارآمد بود و آبگرفتگي هاي 
معابر و زيرگذرها را در عرض چند ساعت برطرف كرد و آب ها را به رودخانه ريخت. 
در جمع آوري سيالب ها پمپ هاي جديدي خريداري كرديم كه آبدهي 12هزار ليتر 

در دقيقه دارند كه بسيار فوق العاده است«.

خريد نردبان هاي 64متري و خودروهاي فوماتيك
در بحران هاي ناشي از آتش سوزي مانند آتش سوزي پالسكو و ساختمان برق حرارتي 
وزارت نيرو كه3 شبانه روز در آتش مي سوخت هم تجهيزات مدرن بسيار به كمك 
ما آمد. در اين بحران ها ما 21نردبان بــه نردبان موجود اضافه كرديم و خودروهاي 
فوماتيك و جديدترين البسه هاي آتش نشاني را خريديم. وي با بيان اين توضيحات 
مي افزايد: »در 2سال اخير كه آتش سوزي هاي زيادي در منابع طبيعي در استان هاي 
مختلف و روزي بيش از 10تا 15مورد آتش سوزي فضاي سبز داشتيم، توانستيم 
خودروهايي با قابليت تردد در تپه ها را خريداري كنيم كه در جلوگيري از گستردگي 
آتش و اقدامات به موقع براي مهار آن بســيار مؤثر بــود«. به رغم تحريم هاي اين 
چندساله، نردبان هاي زيادي با ارتفاع 30تا 64متري خريداري شده است. نردبان 
64متري بلندترين نردبان آتش نشــاني دنياست كه تا حدي دست آتش نشانان را 
در عمليات امداد و نجات ســاختمان هاي بلند باز مي گذارد. گرچه اين نردبان ها 
در بهترين حالت ساختمان هاي 20طبقه را پوشــش مي دهد در حالي در تهران 
ساختمان هاي 50طبقه هم وجود دارد. اگر در اين ساختمان ها حادثه اي رخ دهد 
قطعا سازمان آتش نشاني در عمليات امداد و نجات با بحران مواجه خواهد شد. لذا 

بايد تالش شود تا تخلفات ايمني حادثه ساز مورد توجه قرار بگيرد و برطرف شود.

فن تونلي و پهپادهاي شناسايي
سازمان آتش نشاني در سال هاي اخير دستگاه هاي فن تونلي براي تخليه دود هم 
خريداري كرده است. سخنگوي سازمان آتش نشــاني تهران مي گويد: »زماني در 
تونل ها و زيرزمين ها حرارت حبس مي شد و نيروها قادر به كار نبودند و مردم دچار 
خفگي مي شدند ولي 5توربوفن خريداري شده كمك زيادي در عمليات ها به ما كرده 
است. زماني كه ما اين تجهيزات را خريداري كرديم برخي كشورها تعجب كردند كه 
تهران در زمينه تجهيزات مدرن به حدي رسيده است كه از اين تجهيزات مي خرد«.
ملكي به خريد پهپادهاي شناسايي هم اشاره مي كند و مي افزايد: »در مواقعي كه 
شناسايي محل آتش سوزي به علت دود زياد امكان پذير نباشد اين پهپادها به كمك ما 
مي آيند؛ به عنوان مثال در گذشته زماني در شهرك هاي صنعتي با بيش از صد سوله 
آتش سوزي رخ مي داد و به علت دود و حرارت زياد نمي توانستيم تشخيص دهيم كدام 
سوله دچار آتش سوزي شده است اما اكنون از اين پهپادها كه دوربين هاي حرارتي 
دارد براي شناسايي محل دقيق حادثه استفاده مي كنيم«. اخيرا بحث مانيتورينگ 
در دستور كار آتش نشاني قرار گرفته است. مانيتورينگ اعالم حريق در ساختمان هاي 
پرخطر در دنيا بسيار متداول است و ساختمان هاي حساس مانند بانك ها، اماكن 
نظامي و موزه ها به اين سيستم تجهيز هستند. ملكي مي گويد: »اميدواريم مديران 
ساختمان هاي اداري و سازماني از اين طرح استقبال كنند و همكاري الزم را در اين 

زمينه با ما داشته باشند«.

خديجه نوروزي
روزنامهنگار

برگ آخر

گفت و گو با معاون فني و مهندسي سازمان مشاور فني و مهندسي 
تهران درباره نقش درنگ گاه ها و بزرگراه ها در زيست پذيري شهر 

وندان به شهر را افزايش دهد  »درنگ گاه« می تواند تعلق شهر

امروز آيا اساســا در برنامه ساخت وساز 
و توســعه تهران، محورهايي مثل زيســت پذيري و 
تاب آوري ديده مي شــود؟ آيا به اين سمت حركت 
مي كنيم؟ شاهد مثال ادعايتان را بياوريد و براي توضيح 

پاسخ از فكت ها و اعداد و نمونه ها استفاده كنيد.
با توجه به وجود برنامه هاي مدون در حوزه زيرساخت هاي 
شهري در برنامه هاي پنج ساله توسعه شهرداري تهران، 
پاسخ به اين سؤال در زمينه تاب آوري مثبت خواهد بود. 
در 12سال گذشته از برنامه هاي شهرداري، توسعه شبكه 
بزرگراهي و تقاطعات غيرهمسطح، سيستم جمع آوري و 
هدايت سيالب و آب هاي سطحي، توسعه زيرساخت هاي 
تونلي و بهسازي ابنيه فني بزرگراهي همواره به طور منظم 
و مستمر در برنامه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران 
قرار داشته اســت. عالوه بر اين با توجه به پيشرفت قابل 
توجه در اين زمينه، در برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر 
تهران )1398-1402( توجه بيشتر به مقوله نگهداشت 
و بهسازي خود بيانگر محوريت تاب آوري در برنامه هاي 
توسعه تهران اســت. به طور مثال در برنامه دوم و سوم 
توسعه شــهر تهران برنامه بهســازي لرزه اي ابنيه فني 
بزرگراهي در دســتور كار قرار داشــته كه هم اكنون از 
مجموع بيش از 430تقاطع غيرهمسطح در شهر تهران، 
تنها 26تقاطع در برابر زلزله طرح آيين نامه آسيب پذيرند. 
در 6ســال اخير مطالعه و تهيه طرح بهســازي لرزه اي 
38تقاطع به اتمام رسيده است كه اجراي طرح بهسازي 

لرزه اي بيش از 25تقاطع نيز به اتمام رسيده است.
نقش بزرگراه ها در اين ميان چيســت؟ 
آيا براي زيست پذير كردن تهران به تعداد بيشتري 
بزرگراه نياز داريم؟ آيا بزرگراه هاي ســاخته شده 
كنوني مي توانند به نياز تاب آوري پايتخت پاســخ 

دهند؟
براي پاسخ به اين پرسش نياز به تبيين اهداف و تدوين 
مدلي يكپارچه متشــكل از خصيصه هاي افزايش توان 
مقابله، سازگاري و قابليت تغيير شكل براي يك محيط 
و سيستم شهري وجود دارد. با تدوين اين مدل، ميزان 
اثربخشــي نقش زيرســاخت ها ازجمله بزرگراه ها و كم 

و كيف آن در سياســت هاي مبتني بر كاهش ريســك 
قابل بررسي و محاســبه خواهد بود. بزرگراه ها به عنوان 
شريان هاي حياتي حركت و دسترسي در مواقع بحران 
نقش اساسي دارند. تقريبا حدود 500 كيلومتر بزرگراه 
براساس اسناد فرادست ساخته شده و حدود 50 كيلومتر 
ديگر تا پايان ســاخت بزرگراه براســاس طــرح جامع 
فاصله داريم. اينكه اين ميــزان بزرگراه كفايت مي كند 
يا خير نيازمند بازنگري طرح جامع حمل ونقل در حوزه 
حمل ونقل براساس ساختارهاي جديد شهر تهران است. 
با اقدامات در دســت مطالعه در مــورد ايجاد پالزا روي 
بزرگراه هاي شهري، نقش اجتماعي و زيست محيطي آن 

پررنگ شده و آسيب هاي وارده كمتر خواهد شد.
تعداد گذرگاه ها و درنگ گاه ها در شهري 
مانند تهران كم اســت يا با كيفيت پاييني ساخته 
و اداره مي شــوند درباره چرايي علت اين روند هم 
توضيح دهيد با اين همه برنامه و تفاهمنامه و... چرا 

اينجا ايستاده ايم؟
با نگاهي به ســطح شــهر تهران نقاطي را مي بينيم كه 
متروكه و بالاستفاده بوده و ســيماي شهر را نازيبا كرده 
اســت كه از آنها به عنوان فضاهاي بي دفاع شــهري ياد 
مي شــود. در واقع فضاهــاي بي دفاع شــهري ازجمله 
فضاهايي هســتند كه به دليل ويژگي هــاي كالبدي و 
اجتماعي، فرصت بزهكاري و خشونت در آنها باال مي رود.

در فضا هاي عمومي مردم مي توانند تعامالت قوي تري با 
يكديگر داشته باشند. بنابراين ما در مديريت شهري براي 
افزايش تعامالت شهروندان با يكديگر و ايجاد حس تعلق 
شــهروندان به محل زندگي خود مكان هايي را به عنوان 
درنگ گاه ايجاد مي كنيم. هر اندازه كه بتوانيم حمل ونقل 
عمومي را در پايتخت گسترش دهيم اهميت درنگ گاه ها 
در بين شهروندان افزايش پيدا مي كند. شهرداري تهران 
باتوجه به مشكالت موجود در كســب درآمد با كمبود 
شديد منابع مالي جهت اجراي پروژه هايي از اين دست 
مواجه است اما در سال هاي اخير اجراي پروژه هايي مانند 
پياده راه ها، ميدان گاه هــا و درنگ گاه ها در نقاط مختلف 
شــهر مورد توجه ويژه قرار گرفته است. به عنوان نمونه 

مي توان به پروژه بازپيرايي ميدان گاه هاي متروي جهاد، 
صادقيه، باغ فردوس و ميدان امام خميني اشاره كرد.

و اما فضاهاي مشــاع شــهري مثل 
گذرگاه ها، درنگ گاه ها و... چقدر مي توانند پايتخت 

را زيست پذير كنند؟ 
زيســت پذيري به عنوان مفهومي چندبعدي و كلي، 
بازتابي از نوع فعاليت ها و رويدادهايي است كه در فضا 
صورت پذيرفته و محيط زيست شهري را تحت الشعاع 
خود قرار مي دهد. بنابراين مي توان گفت زيست پذيري 
با هدايــت، كنترل فضاي شــهر، روح و معناي واقعي 
مي گيرد. همانطور كه مي دانيم شهرهاي زيست پذير 
مكان هايي براي زندگي اجتماعي، ارتباط و گفت وگو 
هستند. اين شهرها به خلق معماري، منظر خيابان و 
طراحي فضاي عمومي توجه دارند كه اين مسئله حضور 
ساكنان شهر در قلمرو عمومي و در قلب شهر را تسهيل 
مي كنند. چنين شهرهايي متعهد به كاهش ترافيك و 
حل مســائل ايمني، آلودگي و سروصدا با به كارگيري 
مجموعه اي از مكانيسم ها هســتند كه اين معاونت با 
طراحي و اجراي پروژه هاي ميدان گاه و درنگ گاه مانند 
خيالستان زندگي و بســياري از پروژه هاي ديگر تمام 
تالش خود را براي زيست پذير بودن هر چه بيشتر شهر 

براي شهروندان تهران كرده است.
بياييد با مصداق ها و مثال هاي بيشتري 
در اين باره حرف بزنيم. در سازمان شما مهم ترين 
طرح هايي كه ذيل سوژه ما قرار مي گيرند و در چند 

سال اخير عملياتي شده اند چه بوده اند؟
در ســال هاي اخير با توجه به مطالعات انجام شده در 
زمينه تاب آوري شهري در شهرداري تهران در جهت 
كاهش ريسك خسارات احتمالي در بخش هاي مختلف 
اقدامات قابل توجهي در دست اقدام قرار گرفته. مثل 
مقاوم سازي  پل هاي شهر تهران كه هم اكنون، مرحله 
اول مطالعات پايــان پذيرفته و طرح هاي بهســازي 
پل هاي 35 تقاطع تهيه شده و اجراي بخش اعظمي از 
آن به اتمام رسيده است. مطابق برنامه پنج ساله سوم 
شهرداري تهران هرساله طرح بهسازي 8دستگاه پل 

مي بايســت تهيه و جهت اجراي آن اقدام شود كه اين 
رويه در حال اجراســت. يكي ديگر از ايــن اقدامات، 
مقاوم سازي  ساختمان هاي ملكي شــهرداري تهران 
است. خيلي مهم است كه ســاختمان هاي متعلق به 
شــهرداري تهران پس از وقوع زلزله كمترين آسيب 
را ببينند تــا بتوانند همچنان قابليت ســرويس دهي 
و مديريت بحران را داشته باشــند. شهرداري تهران 
داراي حدودا 1750ســاختمان ملكي است كه برنامه 
ايمن سازي  و مقاوم ســازي  آن مطابق برنامه پنج ساله 
سوم شهرداري تهران در دســتور كار معاونت فني و 

عمراني قرار گرفته است.
خوب است كه در خالل پاســخ به اين سؤال به مسئله 
آب هاي سطحي هم نگاهي داشته باشيم. اثرات منفي 
توسعه شــهري و افزايش تقاضا براي استفاده از منابع 
طبيعي باعث به وجود آمــدن صدمات جبران ناپذير به 
محيط زيست شهري شده است. به طوري كه به واسطه 
از بين رفتن پوشــش هاي طبيعي و افزايش ســطوح 
نفوذناپذير، تصرف حريم و بستر رودخانه ها و همچنين 
ورود زباله به مجاري آب هاي سطحي، كنترل و مديريت 
سيالب ها همواره با چالش هاي جدي روبه رو بوده است. 
در چنين شرايطي تعريف و اجراي پروژه هاي مديريت 
ســيالب و رواناب ســطحي با هدف افزايش ايمني و 
تاب آوري و كاهش خطرپذيري شهر در مقابل سيالب 
همواره مورد توجه بوده است. از اين رو در سنوات گذشته 
پس از تصويب طرح جامع مديريت آب هاي ســطحي، 
عملياتي كردن آن در دســتور كار قرار گرفت و انجام 
مطالعات به منظور احداث مخازن تعديل سيالب، ايجاد 
سرشاخه ها و تونل هاي كمكي، ايجاد آشغال گيرها، ايجاد 
رسوب گيرها و تأسيسات كنترل جريان هاي واريزه اي 
و همچنين رفع نقاط گلوگاهي در شبكه جمع آوري و 
هدايت آب هاي سطحي با هدف تأمين ايمني شهر در 
مقابل سيالب، شتاب پيدا كرد. از سوي ديگر به منظور 
بهبود و افزايش پايداري اكوسيستم مجاور رودخانه ها، 
در سنوات گذشــته طرح احيا و ساماندهي رودخانه ها 

به طور ويژه مود مطالعه قرار گرفت.

شهر زيست پذير، شهري مناسب براي 
زندگي و كار است و همه شهروندان در آن 
به صورت برابر به امكانات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي دسترسي دارند. در 
اين ميان، انواع آلودگي، ترافيك، كمبود وسايل حمل ونقل عمومي و فقر فضاي سبز 
از عوامل مختل كننده زيست پذيري يك شهر محسوب مي شوند. بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد همواره از چالش هاي بزرگ كالنشهرها محسوب مي شوند كه شاخص هاي 
زيست پذيري در آنها در سطح پاييني قرار دارد و زندگي سالم در اين مناطق جريان 

ندارد. اين بافت ها با وجود مشكالت كالبدي، اجتماعي و امنيتي به 
توسعه پايدار شهري آســيب جدي وارد مي كنند. بر اين  اساس، در 
راستاي بهبود كيفيت محيط زندگي و رفع ناهنجاري هاي رفتاري و 
رواني در بافت هاي فرسوده و دستيابي به توسعه پايدار شهري، احياي 
اين بافت ها از اهداف مهم مديريت شهري است. 15درصد جمعيت 

پايتخت در بافت هاي فرسوده و در منازل ناايمن سكونت دارند كه بيشتر، مناطق 7تا 
20 را شامل مي شود. اين در حالي است كه دسترسي به مسكن مناسب از مهم ترين 
شاخص هاي زيست پذيري يك شهر است. رويكرد شهرداري تهران براي افزايش 
سرعت نوسازي در بافت هاي فرسوده پايتخت، بازآفريني محله ها از سوي ساكنان 
است. به  همين  منظور سازمان نوسازي شهرداري اقدام به راه اندازي 60دفتر خدمات 
نوسازي باعنوان دفاتر توسعه محله اي كرده است كه 180محله داراي بافت فرسوده 
را تحت پوشش خود دارند. به گفته مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران، در 
اين دفاتر مجموعه اي از كارشناسان اجتماعي، معماري و شهرسازي 
و حقوقي خدمات مشاوره اي رايگان را به كساني كه قصد نوسازي و 
بازســازي خانه خود را دارند، ارائه مي دهند. درباره آخرين وضعيت 
نوسازي در پايتخت و برنامه هاي حمايتي شهرداري و دولت از ساكنان 

بافت هاي فرسوده با كاوه حاجي علي اكبري گفت وگو كرده ايم.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامهنگار
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 قهرمان طاليي المپيك ريو كه در المپيك لندن هم نقره گرفته 
بود ديروز از مسابقه هاي گزينشي المپيك توكيو انصراف داد

رئال  امشب در حالي با سويا بازي 
مي كند كه در بين مدعيان قهرماني 

سخت ترين قرعه پايان فصل را دارد
 نتيجه بازي امشب ممكن است تحوالتي 

در ميالن، يووه و رئال به وجود بياورد

 ... و باالخره  كيانوش تسليم شد
   بازي سرنوشت   فينال دوم 

20 23:30 سويارئال مادريد 23:15 ميالنيوونتوس

اين بار همه حاضرند
 440روز بعد از روزي كه سپاهان در رختكن ماند و پرسپوليس به تهران برگشت

 امشب هردو تيم در زمين حاضرند و هردو هم ادعاي قهرماني دارند

20:25
پرسپوليس سپاهان

22:15
ذوب آهناستقالل

21:20
تراكتور پيكان
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مجازات كودتاچيان
يوفاباباشگاههايسوپرليگيتسويهحسابميكند

الكساندرچفرينپسازآنكهتوانستباجوسازيرسانهايوشستوشويمغزيافكارعمومي
وكمكسياسيونيمثلمكرونوبوريسجانسونوخيانتمنچسترسيتيبهسوپرليگ،
اينپروژهراخنثيكند،حاالدرصددمقابلهبابنيانگذاراناينتورنمنتاست.رئيسيوفا
شــبيهرئيسجمهوريكهكودتاينظاميانراخنثيكرده،حاالميخواهدازكودتاچيان
انتقامبگيردوآنهاراقلعوقمعكند.يوفادرنخستيناقدامپسازفروكشكردنشلوغيها
تصميمقطعيگرفتهكه9باشگاهانصرافدادهازسوپرليگراباكسر5درصديدرآمدهاي

فصلآيندهروبهرووجريمهكند.اينباشگاههاشــاملمنچسترسيتي،منچستريونايتد،
آرسنال،چلســي،تاتنهام،ليورپول،ميالن،اينترواتلتيكوهستندكهتصميمگرفتهانداز
سوپرليگخارجشوند.البتهسوپرليگيهاهمبيكارننشستهاندوميخواهندطبققراردادها
وتوافقنامههااين9باشــگاهراباجريمهماليمجازاتكنند.يوفاباشگاههايرئالمادريد،
يوونتوسوبارسلوناراتهديدكردهكهاگربهاصراربرايجداييطلبيوتاسيسسوپرليگيا
تورنمنتهايمشابهادامهدهند،صدميليونيوروآنهاراجريمهخواهدكردواگرازهرگونه
تعهداتخوددرقباليوفاتخطيكنند،بايدهريك50ميليونيوروغرامتبپردازند.اينجدا
ازبرنامهاياستكهاتحاديهفوتبالاروپابرايمحروميتاين3باشگاهداردوشنيدهميشود
اين3تيمممكناست2فصلازحضوردررقابتهاياروپاييمحرومشوند.حتيگلگزارش
دادهكهممكناستاين3تيمبرايهميشهازليگقهرمانانحذفشوندكهالبتهبعيداست

يوفاچنينريسكيدررفتاربا3باشگاهمحبوبوپولسازبكند.يوفادوستداردرئال،بارساو
يووهمثل9باشگاهديگركنارهگيريازسوپرليگرااعالمكنندتادرمحروميتوجريمهشان
تخفيفیدرنظرگرفتهشود،امابهنظرميرسدآنهاتســليمنميشوند.گويادرقرارداداين
باشگاههاآمدهكهاگر9باشگاهاز12باشگاهحاضردرســوپرليگازاينرقابتهاانصراف
بدهند،تورنمنتمنحلميشود.كسر5درصديازدرآمدهاي9باشگاهانصرافدهندهاز
سوپرليگاحتماالبهاينمعناخواهدبودكه3تيمديگردررقابتهايفصلآيندهحضور
نخواهندداشتوبهاينترتيبدرآمدحقپخشواسپانسرهاهمكاهشمييابدوآن9باشگاه
بايدازاينطريقخسارتراجبرانكنند.شايديوفابرايبارسلوناكهدرآستانهورشكستگي
قراردارداستثناقائلشود؛چراكهچفرينودارودستهاشكلماجرايسوپرليگرازيرسر

فلورنتينوپرسوآنيليميدانند.

 MLN مثلث
پاريسميخواهدنيمار،مسيولواندوفسكيرادركنارهمقراردهد

نكتهبازي

آماربازي

برانكوتمامنميشود

پايانوسوسههايقاسم؟

االنكميزودنيست؟

فارغازاينكهفدراســيونفوتبالبه
برانكوبرايسرمربيگريتيمملي
فكرميكنديانه،مسئلهكليدياين
استكهسايهمربيكرواتبرفوتبال
ايرانهمچنانسنگينيميكندو
خبرهاوشايعاتمربوطبهاوتمامشدني
نيست.برانكو2دورهحضورموفقدرفوتبالايرانداشتهودرتيم
مليومخصوصاپرســپوليسكارنامهايفراموشنشدنيبهجا
گذاشتهاست.بنابرايناســماوبرايهوادارانورسانههاجذاب
استومدامازآناستفادهميشود.اينراخطاببهفدراسيون
فوتبالميگوييمكهدربيانيهاشنوشتهبرانكو»هرگز«سرمربي
تيمملينخواهدشد.زيادشاكينشويدوفكرنكنيدباچنينقيد
محكمياسماوازفضايرسانهايفوتبالايرانپاكميشود.تازه
اگرپرسپوليسخوبنتيجهنميگرفتكهبحثاصليبهبازگشت

پروفسورروينيمكتاينتيماختصاصمييافت!

بهنظرميرسدقاســمحداديفربه
پايانخطرســيدهوديگراورادر
مياديننخواهيــمديد.كاپيتان
37ســالهذوبآهنابتدايفصل
گفتهبودليگبيستمآخرينسال
بازياوخواهدبود.البتهكميكهجلوتر
آمديمحداديفروسوسهشدوگفتبازنشستگياشدرپايان
فصلقطعينيست.مصدوميتامابيخبرآمدوهمهچيزرابه
همريخت.باتأييدآسيبديدگيرباطصليبيحداديفر،او
چندينماهدورازميادينخواهدبودوشايدازنيمفصلدوم
ليگبعديقادربهبازيباشد.اينوضعيتبرايبازيكنيباسن
وسالحداديفر،معناييجزخداحافظيندارد.بنابراينبهنظر
ميسدبايدآمادهوداعباذوبآهنياصيليشويمكه18سال
درعضويتاينباشــگاهبودوهرگزهمشايعهحضورشدر

پرسپوليسيااستقاللبهواقعيتتبديلنشد.

بازيديشبنســاجيدرخانهمس
رفســنجاندرحاليبرگزارشــد
كهنشســتخبريپيشازاين
مســابقهيكنكتهجالبداشت.
ساكتالهامي،سرمربينساجيدر
ادامهسلسلهاعتراضاتشبههمهچيز،
خطاببهسازمانليگگفت:»چرامابايدنيمساعتزودتراز
ماشينسازيوسايپابازيكنيم؟اينهادرپايينجدولرقباي
ماهستندوبهتراستبازيهاهمزمانبرگزارشود.«يعنياگر
خدايناكردهنساجيسقوطكرد،شمابدانيدكهبهخاطرهمين
نيمســاعتبوده.الهاميدرحاليخواهانبرگزاريهمزمان
مسابقاتاستكهاالنتازههفتهبيستودومدرحالانجاماست
وحتيدركرهمريخهم8هفتهبهپايانفصلبازيهاراهمزمان
برگزارنميكنند!اشكاالتسازمانليگسرجايخودش،اما
برنامهريختنبراياينتيمهايپرتوقعهمانصافاسادهنيست.

متريكا

ازپاريسخبرميرسدكهناصرالخليفي،مالكقطريباشگاهپاريسنژرمنبهبازيكنان
تيمگفتهفصلآيندهمســيدركنارآنهابازيخواهدكرد.همزمانباانتشاراينشايعه،
اعالمشدنيمارهمكهتاديروزدنبالجداييوبازگشتبهبارسلونابودتادركنارمسيبه
بازيادامهدهد،موافقتخودرابرايتمديدقرارداداعالمكردهاست.اوتاسال2026در
ازايسالي30ميليونيورودســتمزددرپاريسميماندوفصلآيندهدركناردوستش،
مســيبازيميكند.اينيكپيامديگرهمدارد؛اينكهامباپهميتواندبهرؤيايشبراي
پيوســتنبهرئالمادريدنزديكشود.پرداختهمزماندســتمزدمسيونيماروامباپه
تقريباغيرممكناســت.مهاجمجوانفرانســويكهدرديداربرگشتنيمهنهاييمقابل

منسيتيغايببودتنهايكفصلديگرقراردادداردوســپسآزادميشودوپاريسكه
4باربرسرمذاكراتتمديدقراردادازسوياوپاسخمنفيشنيده،نميخواهداينستاره
رارايگانازدستبدهد.ازطرفي،پاريسبرســرلواندوفسكيباسيتيومنچستررقابت
ميكندوبرايجذباينمهاجم34سالهبايرنمونيخ60ميليونيورودرنظرگرفتهاست.
ممكناستمثلثMLNمتشكلازمسي،نيمارولوافصلآيندهدراينتيمشكلبگيردو
حريفانرابترساند.اگريوفاتصميمبهمحروميتبارساازليگقهرمانانبگيرد،اينبهسود
مالكقطريپياسجيخواهدبودچونمسيدرتيمينميماندكهفصلآيندهدرليگ
قهرمانانحضورندارد.فلورنتينوپرسميخواهدبابازشدنسانتياگوبرنابئويجديدبه

رويهوادارانيكرئالمادريددگرگونشدهرابهنمايشبگذارد.هوادارانفعالخواهان
رفتنادنآزارهستندوخودباشــگاههمميخواهدچندبازيكنحقوقباالمثلمارسلو،
ايسكو،سبايوس،گرتبيل،اودريوســوال،يوويچ،ماريانوواحتمااليكيازميانراموسو
وارانراردكند.رئالمادريدباحضوردرنيمهنهاييليگقهرماناناينفصل113ميليون
يورودرآمدكسبكرد.باشگاهقصدداردبافروشبازيكنانياآزادسازيآنهاوپساندازدر
پرداختحقوقشانمبلغ250ميليونيورويديگرهمدرنقلوانتقاالتتابستانيبهدست
آورد.سالقبلهمازفروشرگيلونواســكاررودريگس88ميليونبهدستآمدوبراي
بازيكنجديدهزينهاينشد.شايدپلپگوباهمكهتنهايكفصلديگربامنچسترقرارداد
داردبهآرزويشبرايبازيدررئالبرســد.رئالمادريددر5فصلگذشتهكمترينهزينه
نقلوانتقاالتيرابينباشگاههايبزرگاروپاييداشتهوباوجود300ميليونهزينهكرددر
تابستان2سالقبلبرايخريدبازيكن،بازهمازلحاظدخلوخرجكمهزينهترازديگران
است.منچسترسيتيدراينبازهزماني632ميليونيوروهزينهكرده،پاريس373ميليون،
بارسلونا291ورئالمادريدتنها41.7ميليونيوروكهاينارقامبافرمولمابهالتفاوتخريد
وفروشبازيكناحتسابشدهاست.61باشگاههزينهخالصبيشترينسبتبهرئالاززمان

سرمربيگريزيداندرسال2016بهاينسوداشتهاند.

سپاهانوپرسپوليسامشبدرشرايطي

مقابلهمقرارميگيرندكهعالوهبررقابت10
نزديكبرايقهرماني،يكرقابتجالبهم
برسرركوردشكستناپذيريدرليگجاري
دارند.پرسپوليستاپيشازمسابقهامروز10بازيمتواليرابدونباختبه
پايانرساندهكهباالترينركوردفصلجاريمحسوبميشود.پيشازاين
اســتقاللمحمودفكري9هفتهرابدونباختســپريكردهبوداماجز
پرسپوليسهيچتيمديگرينتوانستهتعدادهفتههايشكستناپذيرياش
رادورقميكند.سپاهانهماكنون8هفتهاستشكستنخوردهودركمين
ركوردپرسپوليسيهاست.زردپوشهاياصفهاناگرامشبپرسپوليسرا
ببرندهمخودشــانرابهنهميميرســانندوهمپرســپوليسراروي
عدد10متوقفميكنندتادر2هفتهآتيفرصتعبورازاينتيمرابهدست

آورند.

سپاهانبا36گلزدهصاحببهترينخط

حملهليگاستوپرســپوليسبا10گل405
خوردهبهترينخطدفاعيليگرادراختيار
دارد.اماخطدفاعيسپاهانهمدرهفتههاي
اخيرفرمخوبيپيداكردهوازگلهايخوردهفراواناينتيمدرنيمفصل
اولديگرخبرينيست.جالباستبدانيدسپاهاندرنيمفصلدومطي
6بازيفقطيكگلخوردهوصاحببهترينخطدفاعيدوربرگشتاست.
استقاللوفوالدهميكگلخوردهدارندامابهترتيب2و3بازيكمتراز
سپاهانانجامدادهاند.تيممحرمنويدكيا405دقيقهاستدرليگگلي
دريافتنكردهواگربتواندازكمندپرسپوليسهمبهسالمتبگذردميتواند
بهركورد600دقيقهاياينفصلبرسدكهازقضامتعلقبهخودپرسپوليس

است.

استقاللامشبدربازگشتدوبارهبهليگ

برترميزبانذوبآهناصفهاناســت.تيم345
فرهادمجيديدررقابتهايآسيايياش
بهعنوانتيميشناختهشدكهدرخطحمله
قويودرخطدفاعيضعيفعملميكند.اماجالباستبدانيدآنقدركه
حريفانآســياييتوانستندخطدفاعياســتقاللرابهدردسربيندازند
حريفانداخلياصالدراينكارموفقنبودهاند.استقاللبا12گلخورده
صاحبسومينخطدفاعيبرترليگبيستماستواينكههر12گلراهم
دردورانمحمودفكريدريافتكردهاست.فرهادمجيديدر3بازيازليگ
جاريسرمربياستقاللبودهكهتيمشدرهر3بازيموفقبهكلينشيت
شدهاست.آبيهاامشــبدرحاليمقابلذوبآهنقرارميگيرندكهاز
آخرينگلخوردهشان345دقيقهگذشتهوفعالصاحبششمينركورد

برترفصلجاريهستند.

بعدازفينالاصليالليگاياينفصلكهديروزبينبارسلوناواتلتيكومادريدبرگزارشد،حاال
نوبتفينالدوماست؛ميان2مدعيديگريعنيرئالمادريدوسويا.رئالكهبهتازگیازراهيابی
بهفينالليگقهرماناناروپابازمانده،برايتنهاجامباقيماندهفصلتالشخواهدكرد.نكته
اينجاستكهبين4تيممدعيقهرماني،بازيهايرئالازهمهسختتراست؛امانكتهريزتراين
استكهرئالدربازيهايبزرگبهترنتيجهگرفتهودر2فصلگذشتهبهتيمهايپايينجدول
بيشترينامتيازاترادادهاست.4ديدارباقيماندهاينتيمبهترتيبسويا)مدعيقهرماني(،گرانادا
كهاخيرابارسارادرنوكمپشكستدادهوبرايسهميهليگاروپاتالشميكند،بيلبائوكهدر2
هفتهگذشتهوپسازشكستدرفينالجامحذفيمقابلبارساموفقشده2مدعيالليگايعني
اتلتيكووسوياراببردوحريفهفتهآخرهمويارئالاستكهباپشتسرگذاشتنآرسنالتوانسته

بااونايامريبهفينالليگاروپاراهيابدوحريفمنچستريونايتدشود.
رئالدرديداربرگشتمقابلچلسي،توپوميدانرادراختيارداشت؛اماشانسآوردبااختالف
بيشاز2گلنباخت.رئالدرديدارهايبزرگيكهمالكيتكمتريداشته،بهترنتيجهگرفته
است.مثلبازيبابارسلوناكهتنها31درصدمالكيتداشتوبردياديداررفتمقابلسوياكه
36درصدتوپرادراختيارداشتوبهبرتريرسيد.تنهامسابقهايكهرئالمالكيتتوپرادر
اختيارنداشتونتيجههمنگرفتبهباختمقابللوانتهبرميگرددكهدرآنمسابقهميليتائودر

دقيقه11اززميناخراجشدهبود.
زيداندر2فصلاخيرمديونكورتواوواكنشهايايندروازهبانبلژيكياست.كورتوابرخالف
نمايشضعيفدرفصلاولحضورشدراينتيم،يكيازپايههاياصلينگهداشتنرئاليهادر
كورسقهرماني2تورنمنتمهمفصلاست.اوبهدنبالجايزهساموراكهبهبهتريندروازهبان
فصلتعلقميگيردخواهدبود.اودر34بازي،24گلخوردهواوبالكدراتلتيكودر34مسابقه
22گل)بدوناحتساببازيديشب(.كورتوادراينفصل16باركلينشيتكردهاست.پيشاز

باختبهچلسيتيمش19بازينباختهبود،يعني95روز.
لوپتگيكهدورانناموفقيرادررئالسپريكردواخراجشد،تيمخوبيدرشهرسويلساخته
است.اوبهدليلدريافتكارتزرددربازيبابيلبائو5كارتهوبرايبازيساعت23:30امشب
محرومشد.تيماودركناراتلتيكو،رئال،بارسا،منسيتي،بايرن،اينتر،زنيت،ديناموكييفو
آژاكسيكياز10تيمياستكهسهميهليگقهرمانانفصلآيندهخودراقطعيكردهاند.اما
لوپتگيدربازيهايرودرروباتيمهايبزرگ،نتيجهخوبینگرفتهاست.ديداررفتالليگارا
يكبرصفردرخانهبهرئالباخته،يكتساوييك-يكمقابلبارساگرفتهويكباخت2بر
صفرهمبهاينتيمدادهودرجامحذفيباوجودبرد2برصفردرديداررفت،كامبكخوردهواز
رسيدنبهفينالبازماندهاست.اويكبردخانگيمقابلاتلتيكوآوردهويكشكست2برصفر

هممتحملشدهاست.
ازسال2005طي16سال،تيمهايرئالوسويادرالليگا31بازيانجامدادهاندكههيچيك
ازآنهابهتساويختمنشدهاست.)20بردبرايرئالو11بردبرايسويا(.آخرينتساوي2تيم
مربوطبهفصل5-2004ميشودكه2تيمبهنتيجه2-2دستيافتندوسرخيوراموسبراي
سوياگلزد.در13سالگذشتهســوياتمامبازيهايخوددرزمينرئالراباباختپشتسر

گذاشتهاست.
فعالتيمسوياباوجودباختهفتهگذشتهبهبيلبائورويفرماست.هيچمصدوميبرايبازي
امشبوجودنداردكهدرمقايسهبارئالبامصدومانوغايباناحتماليمثلواران،كارواخال،
واسكسوشايدراموسووينيسيوسشرايطاينتيمخوباست.ژولوراكيتيچبهاينبازي
رسيدهاند.آكوناوفرناندودرتيممنتخبماهآوريلقرارگرفتهاندوفرناندوبهترينبازيكنماهالليگا
شدهاست.راكيتيچهمبهركورد350بازيالليگايي)200تابابارساو150تاباسويا(رسيدهاست.

برددراينبازيميتواندسويارابهيكامتيازيرئالبرساند.

بازي سرنوشت
نتيجهبازيامشبممكناستتحوالتي

درميالن،يووهورئالبهوجودبياورد
يكديدارفوقحســاسديگرهمامشبدراروپابرگزار
ميشــودكهممكناســتبهحذفيكيازدوباشگاه
بزرگايتالياازدوررقابتبرسرسهميهليگقهرمانان
فصلآيندهمنجرشود.شايديوونتوساگرنتواندميالن
رادربازيساعت23:15امشــبببرد،زودترازيوفاكه
ممكناســتاينتيمرابهدليلحضوردرسوپرجاماز
ليگقهرمانانحذفكند،خــودشخودبهخودحذف
شود.امشــبيكياهردوتيماينمسابقهممكناست
دررقابتباآتاالنتا،ناپوليوحتيالتزيوســهميهليگ
قهرماناننگيرند.اگربراييووهچنيــناتفاقيبيفتد،
كريستيانورونالدوجداميشودتابازهمبتوانددرليگ
قهرمانانبازيكندوبهركوردزنيادامهدهد.وضعيت
2سرمربيروينيمكت2تيمهموخيماست.پيولياز
حمايتمالدينيوماسارودرباشگاهميالنبرخورداراست
اماپيرلوعملكرديداشتهكهكسيحاضرنيستپاياو
بايستد.هردومربيسايهآلگريرابااليسرخوداحساس
ميكنند.دريوونتوسآنيليآرزوداردزيدانراسرمربي
اينتيمكند.گتوزوهمكهگفتهميشــودبافيورنتينا
برايفصلآيندهتوافقكــردهوازناپوليخواهدرفت،
جزوگزينههاست.ايندرحالياستكهزيزوهيچوقت
حضوردريوونتوسراردنكردهاست.اويكفصلديگر
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ديدار پرســپوليس و ســپاهان به ال كالسيكوي 
فوتبال ايران مشهور شده است؛ جدالي حساس و 
غالبا جذاب بين 2تيم ريشه دار كشورمان. اين مار 
خوش خط و خال اما خيلي ها را هم نيش زده و از پا در آورده است. بسياري از چهره هاي 
فوتبال تاوان اتفاقات و نتايج اين بازي را داده اند كه در اين مطلب تنها سرگذشت 4نفر 

از آنها را مرور مي كنيم.

   مصطفي دنيزلي
دوره اول حضور مصطفي دنيزلي در پرسپوليس، تيم او بسيار جذاب و تماشايي بازي 
مي كرد. بدون شك پرسپوليس ليگ ششم را بايد تافته اي جدا بافته در تاريخ اين باشگاه 
دانست. با اين حال، آن تيم زيبا دستش از قهرماني ليگ كوتاه ماند. پرسپوليس اميدوار 
بود با قهرماني در جام حذفي، دنيزلي را نگه دارد، اما سرخپوشان در نيمه نهايي جام 
حذفي در تهران با نتيجه 4 بر يك برابر سپاهان شكست خوردند. بازي در وقت قانوني 
با يك گل به سود پرســپوليس در حال اتمام بود كه محسن قهرماني پنالتي پژمان 

نوري روي حسين پاپي را اعالم كرد. كار به تساوي كشيده شد و سپاهان در وقت هاي 
اضافي 3بار ديگر دروازه ميزبان را گشــود. محسن قهرماني بعدتر به نامي مشهور در 
ال كالسيكوي ايران تبديل شد، اما عجالتا آن باخت سنگين به كار دنيزلي در فوتبال 
كشورمان پايان داد. آن روزها زمزمه هايي در مورد حضور افندي در تيم ملي به گوش 
مي رسيد، اما آن شكست مجال هيچ كاري را نداد. دنيزلي البته 5سال بعد به نيمكت 

قرمزها بازگشت.

   يحيي گل محمدي
فينال جام حذفي فوتبال ايران در ســال 92، يكي از غم انگيزتريــن روزهاي تاريخ 
پرسپوليس بود. 100هزار نفر گرد هم جمع شــده بودند تا ضمن شكست سپاهان 
و تصاحب جام حذفي، مهــدي مهدوي كيا را هــم در روز خداحافظي اش از فوتبال 
همراهي كنند، با اين حال اتفاقات عجيب بازي باعث شــد پرسپوليس در پنالتي ها 
شكســت بخورد و كيا مظلومانه با ميادين وداع كند. او رفت، اما شدت خشم مردم از 
يحيي گل محمدي، سرمربي وقت قرمزها به اندازه اي بود كه اين مربي هم از پرسپوليس 
حذف شد. يحيي كه در نيم فصل اول ليگ دوازدهم به عنوان دستيار مانوئل ژوزه گفته 
بود: »خودم جلوي خداحافظي مهدوي كيا را مي گيرم« در نيم فصل دوم كه سرمربي 
تيم شد، مهدي را به سمت وداع اجباري كوچ داد. او در همان بازي فينال هم بيش از 

5دقيقه به كيا بازي نداد.

   محسن قهرماني
ديدار رفت پرسپوليس و سپاهان در ليگ سيزدهم، بي گمان يكي از جنجالي ترين مسابقات 
تاريخ فوتبال ايران به شمار مي رود. آن بازي را ســپاهان در حالي 2 بر صفر برد كه محسن 
قهرماني در دقيقه دوم با اعالم يك ضربه پنالتي عجيب به سود ميزبان اصفهاني و نيز اخراج 
ميثم حسيني از پرسپوليس، غائله اي عظيم راه انداخت. بعد از آن بازي علي دايي، سرمربي 
وقت پرسپوليس به صراحت در مورد شماره كارت ها و غش كردن داور حرف زد. چنان بلوايي 
به پا شد كه تا ماه ها ادامه داشت. هر چه بود اما آن مسابقه به روز پاياني حضور محسن قهرماني 

در فوتبال ايران تبديل شد. او رفت كه رفت.

    امير قلعه نويي
در بازي برگشت فصل گذشته بين سپاهان و پرسپوليس، شايد امير قلعه نويي عجيب ترين 
تصميم عمر مربيگري اش را گرفت و تيم اصفهاني را به بهانه هاي واهي براي بازي به ميدان 
نفرستاد. روشن نيست امير چه محاسبه اي با خودش كرده بود، اما پرسپوليس 3 بر صفر برنده 
اعالم شد. صورت موضوع آنقدر روشن بود كه باشگاه سپاهان حتي از طرح شكايت در دادگاه 
عالي ورزش هم خودداري كرد. آن روز پرسپوليس عمال قهرماني ليگ برتر را به چنگ آورد 
و پايه هاي نيمكت قلعه نويي هم لرزيد. در نهايت او چند هفته بعد براي نخستين بار در دوران 
مربيگري اش، پيش از پايان فصل با يك تيم قطع همكاري كرد؛ اگر دوست داريد بركناري 

قلمدادش كنيد و اگر دوست نداريد، استعفا بخوانيدش!

  4 قرباني مشهور ال كالسيكوي ايران
با احتياط به بازي سپاهان- پرسپوليس نزديك شويد

كنعاني با االهلي 2 ساله بست
رفتن كنعاني قطعي است و طبق معمول هواداران پرسپوليس هم به صفحه اين بازيكن هجوم برده اند

ليگ برتر ايران كه از ديروز با بازگشت تيم هاي آسيايي دوباره رونق 
گرفته، امروز با انجام 3بازي به اوج هيجان خواهد رســيد. از جمع 
نمايندگان ايران در آسيا، فوالد ديشب به ميدان رفت و 3تيمي كه 
با صعود به مرحله بعدي به كشور برگشته اند امشب مقابل رقبا قرار 
مي گيرند. استقالل از ذوب آهن ميزباني مي كند و تراكتور به زمين 
پيكان مي رود، اما جدال اصلي جاي ديگري است؛ ساعت20:25در 

اصفهان.

   سپاهان – پرسپوليس؛ پل قهرماني
رقابت اين دو تيم در صدر جدول بســيار نزديك و ميلي متري اســت و 
آناليزها نشان مي دهند توانايي فني آنها نيز به همين اندازه به هم نزديك 
است. سپاهان در مجموع بازي هايش در ليگ امسال نمره فني 7/32 را از 
گروه آناليز متريكا گرفته و پرسپوليس به نمره 7/27 رسيده است. اين دو 
تيم با همين اختالف ناچيز در رتبه اول و دوم به لحاظ عملكرد فني قرار 
دارند. در خلق موقعيت، پرسپوليس تيم برتر بوده، اما در گلزني، سپاهاني ها 
موفق ترند؛ ميانگين اميد گل پرســپوليس در هر بازي 1/66 و ميانگين 
سپاهان 1/18 بوده، اما ســپاهان در هر بازي 1/71 گل زده و پرسپوليس 
1/35 گل. در بخش دفاعي اما ماجرا برعكس است و پرسپوليس شرايط 
خيلي بهتري داشته است. قرمزها در هر بازي 7/7 بار به حريفان فرصت 
شوتزني داده اند، 2/8 از اين شوت ها داخل چارچوب بوده و 0/5 از آنها گل 
شده اند. سپاهان اما در هر بازي با 8/5 شوت مواجه شده كه 1/3 از آنها داخل 
چارچوب بوده اند و زردپوشان را به ميانگين 0/90 گل خورده در هر بازي 
رسانده اند، اما وقتي از برتري پرسپوليس در دفاع و برتري سپاهان در حمله 
حرف مي زنيم بايد به اين نكته مهم هم توجه داشته باشيم كه شرايط هر دو 
تيم در هفته هاي اخير تغيير زيادي كرده است. سپاهان دفاعش را تا حدود 

زيادي ترميم كرده و با تنها يك گل خورده بهترين خط دفاعي نيم فصل 
دوم است. پرسپوليس هم با اضافه شــدن مغانلو و آل كثير گلزن تر شده و 
آمار باالي موقعيت سوزي در اين تيم ميراثي است كه از نيم فصل نخست 
براي سرخپوشان باقي مانده است. آمارهاي متريكا همچنين نشان مي دهد 
سپاهان با 7/2 دريبل موفق در هر بازي نسبت به پرسپوليس كه  5/7دريبل 
موفق داشته تيم تكنيكي تري بوده است. ضمن اينكه سپاهان با زدن 8گل 
با ضربه ســر موفق ترين تيم ليگ در اين زمينه بوده و در مقابل 30درصد 
گل هاي خورده پرسپوليس هم با ضربه سر بوده اند. البته سپاهان در اين 
فصل فقط به يك تيم گل نزده كه همين تيم پرسپوليس است و 14تيم 
ديگر همگي طعم گل خوردن از سپاهان را چشيده اند. يحيي گل محمدي 
طي 11مصاف اخيرش با سپاهان هرگز برنده نشــده و سپاهان هم طي 
11مصاف اخيرش با پرسپوليس )در ليگ و جام حذفي( فقط يك بار پيروز 
شده است. آن يك پيروزي در بازي رفت فصل گذشته در تهران اتفاق افتاد 
و در بازي برگشت سپاهان در زمين حاضر نشد و آن اتفاقات عجيب وغريب 
رخ داد. آخرين بار كه سپاهان در اصفهان پرسپوليس را برده سال94و در 
بازي رفت ليگ پانزدهم بوده كه تيم برانكو با نتيجه 4-2مغلوب سپاهان 
شد. بازي برگشت آن فصل هم در تهران 2-2مساوي شد. البته فصل قبل 
از آن سپاهان پرسپوليس را دبل كرده بود و فصل بعد از آن هم پرسپوليس 
ســپاهان را دبل كرد. جدال امشــب مي تواند يكي از هيجان انگيزترين 
بازي هاي دو تيم در سال هاي اخير باشد چراكه سپاهان با محرم نويدكيا بعد 
از مدت ها به كورس قهرماني بازگشته و اين مسابقه نقش زيادي در تعيين 
قهرمان ليگ بيستم ايفا خواهد كرد. پرسپوليس امشب هيچ غايبي ندارد، 
اما در سپاهان محمد نژادمهدي محروم است، خلعتبري مصدوميت دارد و 
شايان مصلح هم دچار كرونا شده است. اين مدافع سابق پرسپوليس البته 

پيش از ابتال به كرونا هم جايي در تركيب سپاهان نداشت.

   پيكان – تراكتور؛ پرگل ترين بازي فصول اخير
تراكتور در اين فصل تيم كم خطري براي مدعيان بوده، 3بار سرمربي عوض 
كرده و با هيچ يك از آنها نتوانسته در قامت مدعي قهرماني ظاهر شود. اما بعد 
از حضور در ليگ قهرمانان و صعود معجزه آساي اين تيم به مرحله حذفي، 
حاال احتماال با تراكتور باروحيه تر و قوي تري طرف خواهيم بود. تيم رسول 
خطيبي امشب در حالي مهمان پيكان است كه بازي رفت را با نتيجه 3-1از 
اين تيم برده است. اساسا بازي پيكان و تراكتور طي سال هاي اخير هميشه 
پرگل بوده و 3تقابل اخير اين 2تيم در شهر قدس 11گل داشته است. جالب 
اينكه رسول خطيبي هرگز پيكان را نبرده و در آن طرف ميدان مهدي تارتار 

هم هرگز مقابل تراكتور پيروز نشده است!

   استقالل – ذوب آهن؛ توقف ممنوع
نتيجه تقابل پرسپوليس و ســپاهان هر چه باشد به سود استقالل خواهد 
بود؛ فقط به شرطي كه تيم مجيدي خودش امتيازي از دست ندهد. امشب 
اســتقاللي ها اصال طاقت امتياز دادن نخواهند داشت و نبردن ذوب آهن 
گناهي نابخشودني براي آبي پوشان خواهد بود. استقالل در بازگشت از ليگ 
قهرمانان چند بازيكن مصدوم دارد كه مجيدي در بازي دادن به آنها كامال 
جانب احتياط را حفظ خواهد كرد. چون هفته آينده داربي بزرگ تهران 
در پيش است و آبي ها همه بازيكنان خود را براي آن مسابقه احتياج دارند. 
جدال استقالل و ذوب آهن آخرين مسابقه امشب است كه آبي پوشان اينجا 
هم مثل بازي هاي آسيايي بايد در آخرين ساعات شب و نخستين دقايق 
بامداد بازي كنند. چهره ويژه ذوبي ها در اين بازي فرشاد محمدي مهر است؛ 
مدافع راستي كه در استقالل توجه زيادي به او نشد اما در اصفهان به روبرتو 
كارلوس ليگ بدل شده است. او در هفته هاي اخير 3كاشته را به زيبايي گل 

كرده و خيلي دوست دارد مقابل استقالل اين عدد را به 4برساند.

فوتبال ايران برنامه بازي ها

كوتاه تر از گزارش

نبرد سرنوشت ســاز امشب بين 
ســپاهان و پرســپوليس نكات 
جالــب زيادي دارد، اما شــايد 
يكي از عجيب ترين آنها مربوط 
به قحطي گلــزن در اين رويداد 
باشد. از بين بازيكنان فعلي دوتيم، 
بيشترين گل را در مســابقات رودررو بين پرسپوليس و 
سپاهان احســان حاج صفي به ثمر رسانده است. كاپيتان 
سپاهان پيش از اين سه بار سابقه گلزني به سرخپوشان را 
داشته است. در پرسپوليس اما بهترين گلزن سرخپوشان 
در نبرد با سپاهان اميد عاليشاه اســت كه تا كنون دو بار 
دروازه اين تيم را باز كرده است. بقيه مثل احمد نوراللهي، 
كمال كاميابي نيــا و... فقط يك گل برابر طاليي پوشــان 
زده اند. بهترين گلزن تاريخ اين ديدار ادموند بزيك است 
كه چهار بار براي پرســپوليس و ســه بار هــم با پيراهن 
ســپاهان در اين مســابقه گل زده اســت.هادي عقيلي، 
رســول خطيبي و مهدي طارمي هم با 5 گل زده در اين 
ديدار سنتي در رده دوم قرار دارند. در اين بين اگر طارمي 
هنوز در پرســپوليس توپ مي زد احتمــال قابل توجهي 
وجود داشت كه ركورد بزيك را بزند، اما خب او جدا شده 
و در اروپا مشغول بازي است. علي عليپور هم با 4 گل زده 
آمار خوبي برابر سپاهان داشت كه امسال از او هم خبري 

نيست.

سپاهان و پرسپوليس يكشنبه شب 
در حالي در اصفهان رودرروي 
يكديگــر قــرار مي گيرند كه 
اين مســابقه شــايد به نوعي 
حكم فينال ليگ برتر را داشــته 
باشد. ســپاهان با يك بازي بيشتر 
از پرســپوليس، 3امتياز جلوتر از اين تيم است؛ بنابراين 
روشــن اســت كه اين بازي مي تواند خيلي از معادالت 
صدر جدول را تغيير بدهد. بــازي رفت 2تيم در تهران به 
تساوي بدون گل انجاميد، اما مســابقه برگشت زمين تا 
آسمان فرق دارد. اين بار، هم حساسيت بيشتري بر بازي 
حاكم است و هم دست كم 4ستاره جديد به رقابت 2تيم 
افزوده شده است. در سپاهان احسان حاج صفي را داريم 
كه بين دو نيم فصل از تراكتور جذب شد و بسيار هم مؤثر 
عمل كرده است. در پرســپوليس اما 3بازيكن تهاجمي با 
كيفيت باال به تيم افزوده شــده اند. مهدي ترابي، عيسي 
آل كثير و شهريار مغانلو؛ 3بازيكني هستند كه حاال كنار 
هم به ميدان مي روند و مي توانند هر خط دفاعي را تحت 
فشار قرار بدهند. پرســپوليس در بازي رفت تقريبا بدون 
مهاجم تخصصي بــه ميدان رفت. آن روز اميد عاليشــاه 
و وحيد اميري در خط حمله مورد اســتفاده قرار گرفته 
بودند و مهدي عبدي هم از دقيقه 29وارد زمين شد! اين 
پرسپوليس اما با تيم دور رفت تفاوت دارد و بايد ديد نبرد 
بســيار مهيج 2تيم در نقش جهان چه نتيجه اي به همراه 

خواهد داشت.

اين بار همه حاضرند
 440روز بعد از روزي كه سپاهان در رختكن ماند و پرسپوليس به تهران برگشت

 امشب هردو تيم در زمين حاضرند و هردو هم ادعاي قهرماني دارند

 شايعه در تبريز
 تراكتور را از زنوزي مي گيرند؟

تراكتور در حالي امروز برابر پيكان 
قرار مي گيرد كــه در اين چند 
روز حاشيه هاي زيادي اطراف 
اين تيم وجود داشــته است. 
اشكان دژاگه و مسعود شجاعي، 
2كاپيتان تراكتور، پس از مسابقات 
ليگ قهرمانان آســيا در تمرينات سرخپوشــان تبريزي 
شــركت نكرده اند تــا ابهاماتي در اين باره شــكل بگيرد. 
شجاعي و دژاگه با وجود مرخصي يك هفته اي كه از رسول 
خطيبي گرفته اند، قرار است تا پايان هفته جاري جلسه اي 
حضوري با زنوزي داشته باشــند تا درباره برخي مسائل 
ازجمله مطالبات شان صحبت كنند و پس از اين جلسه در 
مورد زمان بازگشت شان به تمرينات تصميم گيري خواهند 
كرد. چند ماه پيش هم شــايعات جدايــي اين دو بازيكن 
به شدت اوج گرفته و جلساتي هم در اين خصوص برگزار 
شده بود كه در نهايت اين اتفاق رخ نداد. اين وضعيت در 
حالي است كه شنيده مي شود ســجاد سياح، مديرعامل 
تراكتور هم چند روزي است از ســمت خود كناره گيري 
كرده و عقب افتادن مطالبات بازيكنان و برخي پاداش ها 
در اين شرايط باعث ناراحتي اعضاي تراكتور شده است. از 
طرفي در تبريز اين شايعه هم مطرح شده كه قرار است در 
پايان فصل مالكيت باشگاه را از زنوزي بگيرند. نكته روشن 
اين است كه تراكتور شرايط خوبي از لحاظ مديريتي ندارد 
و پروژه واگذاري اين تيم به زنوزي هم در نهايت با شكست 
مواجه شده است. در پايان فصل اتفاقات جديدي براي اين 

باشگاه رقم خواهد خورد.

هــواداران پرســپوليس 
كه در اين ســال ها شاهد 
جدايي بسياري از بازيكنان 
تأثيرگذار تيم شــان بوده انــد، تا چند ماه ديگر محمدحســين 
كنعاني زادگان را هم در چنين موقعيتي خواهند ديد. 2هفته پيش 
كه پرسپوليس براي حضور در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا در هند 
به سر مي بُرد سايت معتبر استاد الدوحه خبر توافق باشگاه االهلي با 
كنعاني زادگان را منتشر كرد؛ خبري كه البته خيلي زود با واكنش 
مدافع پرسپوليس روبه رو شــد و اين بازيكن ضمن تكذيب خبر 
توافق، تأكيد كرد كه تمام تمركزش هم اكنون روي پرسپوليس و 
بازي هاي اين تيم است. چند روز بعد از اين ماجراها، حاال روزنامه 
الرايه قطر هم به اين موضوع پرداخته و خبر داده قراردادي 2ساله 
ميان باشگاه االهلي و مدافع تيم ملي ايران امضا شده است. به نظر 
مي رسد كنعاني زادگان در تابستان يكي از جداشده هاي قطعي 
سرخپوشان باشد تا در كنار بازيكناني نظير فريدون زندي، مجتبي 
جباري، سيدجالل حسيني، اميد ابراهيمي و چند بازيكن ديگر 

ايراني قرار بگيرد كه بازي در اين تيم قطري را تجربه كرده اند.

   هجوم هواداران به صفحه كنعاني
چند روز پيش كنعاني زادگان در يك اليو اينستاگرامي با هواداران 

پرســپوليس صحبت مي كرد كه عليرضا بيرانوند در يك كامنت 
حاشيه ساز براي مدافع سرخپوشان نوشت: »در پايان فصل چگونه 
رويت مي شود كه با هواداران پرسپوليس صحبت كني!« بيرانوند 
در حالي اين كامنت را نوشت كه خودش هم با ترك پرسپوليس 
راهي اروپا شــد و جالب اينجاســت كه گلر ســابق پرسپوليس 
ساعاتي بعد با منتشر كردن يك استوري خطاب به كنعاني زادگان 
نوشت: »ممنون كه شــوخي هايم را تحمل مي كني.« در ادامه 
اين اتفاقات ديروز تعداد زيادي از هواداران پرسپوليس به صفحه 
كنعاني زادگان در اينستاگرام هجوم بردند و از او خواستند كه اين 
تيم را ترك نكند. البته بسياري از كامنت ها هم حاوي جمالتي 
منفي و حتي توهين بود و به نظر مي رســد هواداران پرسپوليس 
از اقدام كنعاني براي ترك پرسپوليس به شدت عصباني هستند. 
در بسياري از كامنت ها، هواداران پرسپوليس كنعاني زادگان را با 
شجاع خليل زاده مقايسه كردند كه پرسپوليس را در يك موقعيت 
حســاس ترك كرد. جالب اينجاســت كه حاال بــا رفتن مدافع 
خوزستاني پرسپوليس، شــايعات مختلفي درخصوص احتمال 
بازگشــت خليل زاده به جمع سرخپوشــان مطرح شده است. 
پرسپوليس دوباره يك مهره ارزشمند را در خط دفاعي از دست 
خواهد داد و بايد ديد برنامه يحيي و همكارانش براي تقويت اين 

پُست چه خواهد بود.

جمعه 24 ارديبهشت 1400

يكشنبه 2۶ ارديبهشت  1400

گل گهرسیرجان-ذوب آهن

نساجی مازندران-فوالد

نفت  مسجدسلیمان-ماشین سازی تبريز

آلومینیوم اراک - پديد0

سايپا-پیكان

تراکتور-صنعت نفت آبادان

پرسپولیس- استقالل

سپاهان - مس رفسنجان

18:00

18:15

18:30

18:55

20:30

19:20

19:25

هفته  بيست و سوم

قحطي گلزن
اتفاق جالب در مورد بازي سپاهان- پرسپوليس

اين پرسپوليس، آن پرسپوليس نيست
4ستاره جديد در مسابقه اي كه شايد فينال ليگ باشد

 بهروز رسايلي
خبرنگار

 اميرحسين اعظمي
خبرنگار

مرادمند: تازه كارمان شروع شده است 

محمدحســين مرادمند كه اولين 
فصل حضور در استقالل را پشت سر 
مي گذارد، اعتقاد دارد استقاللي ها مي توانند 
پس از صعود از گروه مرگ در ليگ قهرمانان 
آســيا، فاصله با تيم هاي باالنشين در ليگ 

ايران را هم جبران كنند.

   از ليگ قهرمانان 
شروع كنيم. بازي ها چطور بود؟

واقعا بازي هاي سختي را پشت ســر گذاشتيم. تيم هاي 
گردن كلفتي در گروه ما بودند و خدارا شكر كه توانستيم 
از گروه مرگ عبور كنيم تا دل هواداران مان شــاد شود. 
هرچند بابت صعود از گروه مرگ خيلي خوشحال هستيم 
اما اين تازه شروع كار ماســت. فقط اين را بايد بگويم كه 
بازي ها خيلي فشرده بود و ما اصال فرصت ريكاوري نداشتيم. 
همين موضوع كار ما را سخت كرد اما خوشحالم كه با تالش 
بچه ها و تدابير كادرفني توانستيم با دست پر رقابت ها را ترك كنيم.

  در مرحله بعد هم بايد با الهالل عربستان بازي كنيد 
كه حريف سختي است.

الهالل يكي از قدرت هاي آسيا به حســاب مي آيند و كل قاره از اين 
موضوع آگاه هستند. براي همين است كه من مي گويم تازه كارمان 
شروع شده و راه زيادي تا قهرماني آسيا داريم. اميدوارم بتوانيم ستاره 

سوم را كسب كنيم.

  ميزباني عربستاني ها چطور بود؟
بايد اعتراف كنم ميزباني عربستاني ها واقعا خوب بود و من به شخصه 

مشكل خاصي نديدم.

  در بازگشت از ليگ قهرمانان هم به نظر مي رسد كار 
سختي در ليگ برتر پيش رو داريد.

تا قبل از اين تمام تمركز ما روي بازي هاي آسيايي بود اما االن فقط به 
موفقيت در ليگ فكر مي كنيم تا با نتايج خوب امتيازات از دست رفته 

را جبران كنيم و استقالل را به جايگاه واقعي اش برسانيم.

  به نظرت مي توانيد فاصله با تيم هاي باالي جدول 
را جبران كنيد؟

صددرصد اين فرصت هنوز براي ما از دســت نرفته است. فاصله ما 
با صدر جدول به شكلي نيســت كه نتوانيم امتيازات از دست رفته 

را جبران كنيم.

 محمد زارعي 
خبرنگار

ح|
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يكشنبه 19 ارديبهشت 1400

پنجشنبه 30 ارديبهشت 1400

استقالل-ذوب آهن

سپاهان-پرسپولیس

پیكان-تراکتور

پديده -گل گهرسیرجان

20:25

22:15

21:20

19:00

هفته  بيست و دوم
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واليبال ساحلي در انتظار سرمربي

صرب ها و حق رشد بازيكنان ايراني

چيزي به آغاز ليگ ملت هاي واليبال نمانده اســت، مســابقات 
شورانگيزي كه پارسال به دليل كرونا برگزار نشد، از  ماه آينده در 
ايتاليا انجام مي شود. تيم هاي بزرگ دنيا چون برايشان المپيك 
اولويت است حسابگرانه تر از هميشه راهي مسابقات مي شوند. 
تيم روسيه به اندازه 4تيم عالي بازيكن دارد، ايتاليايي ها بي خيال 
حساسيت ميزباني، تصميم گرفته اند بليجيني و فوق ستاره هايي 
همانند خوانتورنا، جيانلي و... را خارج از ليگ براي المپيك آماده 
كنند. اما هنوز مربي تنومند و سنگين وزن روسي تيم ايران اعالم 
نكرده است با چه تركيبي در ليگ جهاني به ميدان مي رود و تكليف 
ستاره هاي خسته و تا حدودي پا به سن گذاشته تيم ملي در اين 

رهگذر چيست.

تيم  ملي واليبال ساحلي ايران تور تك ستاره بلغارستان، انتخابي 
المپيك و قهرماني آســيا را پيش رو دارد اما هنوز تيم سرمربي 
ندارد. شنيده ايم كه سازمان ساحلي فدراسيون به حميد موحدي 
پيشنهاد داده است. موحدي مربي تالشــگر و آگاهي است كه 
نخستين و شايد آخرين قهرماني ساحلي آسيا را براي كشور ما 
به دست آورد. او اين پيشــنهاد را نپذيرفته و حق هم دارد جواب 
نه بدهد. او زندگي اش را براي واليبال ساحلي گذاشت اما كسي 
قدرش را ندانست. با اين حال موحدي باز هم دلش با واليبال است 
و 2 مربي اي كه از نظرش موجه هستند، معرفي كرده است. كاش 

كمي با مربيانمان مهربان تر باشيم.

صربستان كشــوري كوچك با 7،8 ميليون جمعيت، كارخانه 
بازيكن سازي در جهان است. آنها بازيكنان ممتاز را مي سازند و 
به ليگ هاي معتبر مي فروشند. باشگاه هاي اين كشور با عنايت به 
استعدادهاي نابي كه كشوري پرجمعيت مثل ايران دارد، پارسال 
برديا سعادت، اعجوبه اروميه اي را جذب كردند و بعد از شكوفايي به 
باشگاه هاي ديگري مثل مودناي ايتاليا فروختند و حق رشد خوبي 
هم دريافت كردند. امســال هم پندار مومني مقدم، پاسور جوان 
مشــهدي تيم پيكان را جذب كرده اند و گفته  مي شود به دنبال 
چند بازيكن زير 18سال و قدرتي در ايران مي گردند. اين مسئله 
مهمي است كه باشگاه هاي ايراني از آن غافل مانده اند و بيشتر به 

حاضري خوري روي آورده اند.

پشت خط زن

ايتاليا...ايتاليا

... و باالخره 
كيانوش تسليم شد

كيانوش رستمي با انصراف از مسابقات گزينشــي المپيك پذيرفت اين دوره شانسي براي 
حضور در بازي هاي المپيك نــدارد. كيانوش با مدال نقره بازي هــاي لندن و مدال طالي 
ريودوژانيرو، اميدوار بود اين بار در توكيو، سومين سكوي المپيكي اش را تجربه كند، اما نشد. 

او فدراسيون را مقصر مي داند و فدراسيون هم خود او را.
بعد از بازي هاي 2016رســتمي ترجيح داد جدا از تيم ملي تمرين كند. فدراسيون مدعي 
است كه همين كار باعث شد ســهميه توكيو را از دست بدهد. فدراسيون جهاني اين دوره 
قانون متفاوتي براي گزينش المپيكي ها اعمال كرد. طبق اين قانون وزنه برداران در 3 بازه 
زماني 6ماهه بايد در 6 مسابقه گزينشي شركت مي كردند. هر وزنه برداري كه امتياز بيشتري 
به دست مي آورد و در رنكينگ جهاني، يكي از 8 نفر اول بود، به المپيك مي رفت. عالوه بر اين 

8 نفر، به نفر برتر قاره ها در هر وزن هم سهميه داده مي شود.
مشكل كيانوش در بازه زماني دوم بود. او در مسابقات قهرماني جهان تايلند اوت كرد و در آن 
بازه زماني هيچ مسابقه اي جز تورنمنت سوئيس برگزار نمي شد. بعد از اتفاقي كه در مسابقه 
جهاني افتاد تصميم گرفت به مسابقات سوئيس برود اما مسئله اين بود كه فدراسيون نامش 
را براي شركت در اين تورنمنت به فدراسيون جهاني نداده بود و طبق قوانين امتيازات اين 
مسابقه برايش حساب نمي شد. با اين حال كيانوش در سوئيس وزنه زد و طال گرفت. بارها 
بابت اين كوتاهي از فدراسيون انتقاد كرده است. اگر فدراسيون نام او را به ليست تيم ملي 

اضافه مي كرد، حاال سهميه توكيو در دستش بود.

ديروز داوود باقري، نايب رئيس فدراسيون در گفت وگو با تسنيم، دوباره همه  چيز را گردن خود 
كيانوش انداخت: » او اين اجازه را دارد تنها تمرين كند، بنابراين وقتي مي خواهد به مسابقه اي 
برود، بايد بيايد و با فدراسيون تعامل كند. فدراسيون كه نمي تواند همه مسابقات را براي او 

پيش بيني كند. اينكه مي گويد فدراسيون مقصر است، حرف درستي نيست.« 
منتقدان فدراسيون مي گويند رســتمي عضو تيم ملي وزنه برداري اســت و با اجازه خود 
فدراسيون تنهايي تمرين مي كند و اين وظيفه فدراسيون بوده كه شرايط حضور در مسابقات 
را براي او فراهم كند. فدراسيون براي اين مسابقات فراموش كرده بود اسم سعيد علي حسيني 
را هم در ليست قرار دهد. او با اين اتفاق شانس گرفتن سهميه را از دست داد و براي هميشه 
از وزنه برداري خداحافظي كرد.در مسابقات گزينشي تاشكند كه چندي پيش برگزار شد، 
كيانوش نتوانست امتيازات از دست رفته را جبران كند. او در همان مسابقات به محمد جلود، 
دبير كل فدراسيون جهاني نامه داد تا شايد امتيازات مسابقات سوئيس برايش محاسبه شود. 
اميدوار بود اين اتفاق بيفتد اما به نظر مي رسد جلود فقط براي احترام، نامه او را پذيرفته است 

چرا كه گفته مي شود فدراسيون جهاني به قوانينش پايبند است.
با انصراف كيانوش از مسابقات كلمبيا گفته مي شود او مطمئن شده است امتيازات مسابقات 
سوئيس محاسبه نمي شود و به همين دليل از حضور در توكيو نااميد شده است. كيانوش 
ديروز در حالــي از رفتن به كلمبيا انصراف داد كه فدراســيون براي او، ســهراب مرادي و 

محمدحسين برخواه، سرمربي تيم ويزا گرفته بود.

تيم دو نفره وزنه برداري، بامداد امروز به تركيه رفت تا از آنجا به كلمبيا برود اما نه خود سهراب و 
نه برخواه اميد چنداني ندارند كه در كلمبيا اتفاقات خوبي بيفتد. سهراب مرادي كه در بازه دوم 
انتخابي مصدوم بود، در مسابقات جهاني تايلند وزنه هاي سبكي زد تا از ليست مدعيان سهميه 
حذف نشود. او در تاشكند هم وزنه هاي مورد نظر را باالي سر نبرد و نتوانست از طريق رنكينگ 
سهميه بگيرد. با اين حال با امتيازاتي كه داشت، اميدوار بود به عنوان بهترين قاره ها به سهميه 
برسد. چند روز پيش فدراسيون جهاني قوانين را دوباره تغيير داد و سهراب اين اميد را هم 
از دست داد. طبق قوانين جديد وزنه برداران اگر در 2 بازه زماني در 4 مسابقه شركت كرده 
باشند، ديگر نيازي به مسابقات بيشتر نيست. اين قانون تعداد متقاضيان سهميه را افزايش 
داد. اگر تا ديروز در وزن 96كيلوگرم بحث سر اين بود كه حق سهراب است به المپيك برود 
يا كيانوش، حاال همه نگرانند كه هيچ يك از آنها در اين بازي ها نباشند. سهراب براي گرفتن 
سهميه بايد 388كيلوگرم در مجموع وزنه بزند؛ 5كيلوگرم بيشتر از وزنه هايي كه در مسابقات 
تاشكند زد. به نظر كار سختي مي رسد. اگر سهراب نتواند سهميه بگيرد، فدراسيون از بين 
علي هاشمي در دسته 109و علي ميري در دسته 96كيلوگرم يكي را براي المپيك انتخاب 
مي كند. هاشمي امتيازات الزم را براي سهميه داشت و كافي بود در مسابقات كلمبيا حاضر 
شود تا سهميه اش قطعي شود كه ديگر نيازي به اين حضور نيست. قانون جديد هم سهميه 
ميري را قطعي كرد. گفته مي شود اگر سهراب به سهميه نرسد، فدراسيون ترجيح مي دهد 

ميري را همراه علي داوودي وزنه بردار سنگين وزن به توكيو اعزام كند.

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

رذكشايزپشافاك
اراربكيعامتجا

هعفدايعشاهحتف
اتيبدثوعبمهه

بهوهينماولسا
لتاشرازبافدص
اينتشونيبالح
يمرگدنبلدبيشن
ريماننالوجوه

جيزلياسراوحف
اهناتعيرششرغ
لرتوقايبرقمر
ايوريندشنمتيا
يگتسباوماسركم
قرويسلطانيچهت
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افقي:
 1- هنرمند- زيبا ترين بناي 

باستاني هند- لنگه بار
2- نگاه خيره- بزرگ ترين 
رويداد ورزشــي دنيا- تازه 

ساخته شده
3- نويســنده- قصه گــوي 

سنتي- ماده اصلي گلوله
4- بخاري ديواري- خانه- 

فرشته
5- بيســت و يكمين سوره 

قرآن- روزنه
6- فراوان- اهل سنت بودن- 

سازمان فضانوردي آمريكا
7- شــكاف باريــك- زد و 

خورد- موزه
8- صداي پاره شدن كاغذ- 
تاالبي در اســتان گيالن- 

مخفف اگر
9- تخم مرغ عسلي- عصيان 

و سركشي- نيستي
10- لقب امپراتــوران روم 
بود- جنگ و جدال- نوعي 

بافته زينتي
11- همسر اسكندر مقدوني- 

جانور خيالي ترسناك
12- پرنــده اقبــال- مركز 
شهرســتان تنگســــتان- 

نسبت دادن
13- به طور مداوم- انگشت 
چهارم دست- قهوه اي مايل 

به سبز
14- اقيانوس- جايي داراي 
امكانــات كامپيوتري براي 
استفاده از اينترنت- كاكل 

اسب
15- خاندان- افراط- از اعمال 

حجاج بين صفا و مروه
  

عمودي:
1- از فنون مختص كشتي 

آزاد- بدذات- رفيق
2- زبانه آتــش- آنچه بر اثر 
پر شدن ظرفي بيرون بريزد- 
هــر داروي افزايش تحرك 

گوارش
3- تفاوت بين دو چيز- دوي 

استقامت
4- نمي بيند- باالي چشم- 

پايان شطرنج
5- نقــش هنــري- كتاب 

آدولف هيتلر- سياه زخم
6- جاسوس- عيدي

7- لكنت ناگهانــي زبان- 
آتش- انديشه بي سابقه

8- روزهــا- مكنده- رماني 
نوشته رضا اميرخاني

9- نويسنده آمريكايي رمان 
ســپيد دندان- مســخره- 

برگزيده
10- طالكاري شده- كمك

11- از مذاهب اهل سنت- 

فشار به جايي از بدن با دو انگشت 
شست و سبابه- آخرين يك رقمي

12- پرچم- نوعي كباب ايراني- 
وســيله اندازه گيــري اختــالف 

پتانسيل
13- تركيــب آبــي و ســياه- از 

واحد هاي پول قديم ايران
14- آبله سوختگي- بي رحم- تخم 

ماهي
15- تمدن مكزيك- شــيطان- 

كنام

 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 | 3924
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

469235871
325817496
871964235
683172954
942583167
157496382
716328549
598741623
234659718

متوسط

1     5  8 3
 8    4 6   
 2 7      5
     6  4  
  9    8   
 3  9      
2      7 1  
  5 2    6  
3 4  6     2586472139

413569728
792813546
934128657
278695314
165347982
657234891
849751263
321986475

ساده

متوسط

196725483
583194627
427863195
812376549
759412836
634958271
268539714
975241368
341687952

سخت

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

ساده

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

آخرين سهميه المپيكي فرنگي پريد 
ناصر عليزاده شكست خورد و تيم ملي كشــتي فرنگي نتوانست با سهميه 
كامل به بازي هاي المپيك توكيو برود. 5 فرنگي كار مجوز شــركت در اين 
بازي ها را داشتند و قرار بود ديروز سهميه آخر در صوفيه بلغارستان، محل 
برگزاري آخرين مسابقه گزينشي فرنگي به دست بيايد. اين وظيفه به عليزاده 
جوان داده شد. قرعه، روز سختي را براي او پيش بيني نكرده بود. عليزاده در 
دور اول مسابقات وزن 87كيلوگرم 6بر صفر رامون بتچارت از سوئيس را برد، 
در دور دوم مقابل ماتسو سومي از ژاپن با نتيجه يك-  يك به پيروزي رسيد. 
اما در مرحله يك چهارم نهايي مقابل زورابي داتوناشــويلي كه مدال طالي 
اروپا از صربستان را دارد، يك - يك شكست خورد و سهميه را از دست داد.

 قهرمان طاليي المپيك ريو كه در المپيك 
لندن هم نقره گرفته بود ديروز از مسابقه هاي 

گزينشي المپيك توكيو انصراف داد
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  اجاره بها سر به فلك زده است
اجاره بها نه تنها 25درصد كه دوبرابر آن افزايش يافته اســت و هيچ 
خبري هم از نظارت نيست. دوملك مشابه با امكانات و مساحت مشابه 
در يك ساختمان با 40درصد اختالف قيمت براي اجاره گذاشته اند 
چون مالك آنها متفاوت اســت. وقتي هم از مالك علت را مي پرسيم 

مي گويد چون دلم مي خواهد. آيا فريادرسي براي مستأجران هست؟
مواليي از تهران 

  استخدام نيروهاي حق الزحمه اي صداوسيماي استاني چه شد
سال هاست مسئوالن صداوسيما، به خصوص در مراكز استاني ازجمله 
اصفهان وعده هايي مبني بر اســتخدام نيروهــاي حق الزحمه اي و 
ســاماندهي آنها مي دهند اما هيچ خبري از اجراي اين وعده نيست. 
بسياري از گويندگان و گزارشگران راديو و تلويزيون سال هاست با اين 
سازمان همكاري شبانه روزي و تمام دارند و عمر و جواني آنها در گذر 

است بدون اينكه آينده با ثباتي پيش روي شان باشد.
محمود بليغيان از اصفهان 

  علت هاي ركوردشكني مصرف آب اشتباهات گذشته است
در خبرها آمــده ركورد مصرف آب در تهران بــا مصرف 3.4 ميليون 
مترمكعب در روز شكسته شد. ريشه اين خبر مربوط به ساليان قبل، 
سدســازي هاي بي برنامه و مجوزهاي نسنجيده براي ساخت هزاران 
استخر و سونا و امكانات آبي در كالنشهرهاست كه امروز بيش از همه 
تاوان آن را قشــري مي دهد كه حتي امكان استفاده از اين تفريحات 

آبي را ندارد.
عباس زاده از تهران 

  تعطيلي سراسري بدون تامين مالي مردم نشدني است
اعمال تعطيلي سراسري براي جلوگيري از شيوع كرونا امري مدبرانه 
و صحيح است و همه بايد قرنطينه را رعايت كنند به شرط آنكه از نظر 
مالي تامين باشند. چطور مي شود اصناف بســته باشند، كارمندان 
اضافه كاري نداشته باشند ، دولت هم هيچ كمكي نكند و مردم قرنطينه 
را رعايت كنند. حداقل در اين شــرايط برخي تخفيف ها و كمك ها را 
براي مؤسسات و اصناف درنظر بگيرند؛ مثل معافيت مالياتي يا اهمال 
در پرداخت حق بيمــه تا اصناف بتوانند حداقل نــان و غذاي روزانه 
خانواده خود را تامين كنند. درست اين است كه كمك هاي مالي به 

همه اقشار جامعه صورت گيرد تا قرنطينه سراسري نشكند.
محمدرضا خانقاهي از رشت

  مجتمع تجاري -فرهنگي رضوان هنوز برق ديزلي دارد
مجتمع فرهنگي -تجاري رضوان مال كه با نام كامل رضوان امام رضا)ع( 
شناخته مي شود و در منطقه17 شــهرداري تهران واقع شده است 
چندين سال بعد از اتمام ساخت بنا هنوز برق ديزلي دارد. اين مجتمع 
در دل بازار امامزاده حسن)ع( مدام با مشكل برق مواجه است و به همين 
دليل مجتمع يادشده عمال قابل استفاده نيست. از مسئوالن عاجزانه 
تقاضا داريم مشكل 500نفر از مالكان و مستأجران اين بنا را رفع كنند 

تا امكان رونق كسب وكار در آن فراهم شود.
از مالكان مجتمع رضوان مال تهران

    نوبت دهي هاي تزريق واكسن كرونا دقيق باشد
براي مصون مانــدن از ابتالبه بيمــاري كرونــا اگرنوبت دهي ها در 
درمانگاه ها و بيمارســتان ها و حتي مطب ها طبق وقت دقيق باشد، 
حضور بيماران بدون تجمع خواهد بود و درنتيجه از شيوع بيشتر كرونا 

جلوگيري مي شود.
مجيدزاده از همدان

  كارگران فضاي سبز آموزش حرفه اي ببينند
چنانچه كارگران فضاي ســبز آموزش هاي حرفــه اي براي حفاظت 
و نگهداري از فضاهاي سبز شــهري ببينند، بي شك شهري زيباتر و 
آبادتر خواهيم داشت. مســئوالن تمهيدي كنند كه كارگران فضاي 
سبز به جاي حفظ فضاي سبز به آن آســيب نزنند كه در اين زمينه 

به كارگيري پيمانكاران حرفه اي نيز تأثيرگذار است.
رجبي از تهران 

  قضات براي شكايت حتما بايد مدرك مستند بخواهند
در همه جا وقتي فردي شاكي است حتما بايد با مدارك و مستندات 
كافي به دادگاه و قاضــي مراجعه كند تا بتوانــد احقاق حق كند. در 
شهرستان ميانه اينگونه نبوده و در موردي كه دوسند سال هاي 52 و 
62 دردست ماست، بدون اينكه از ما مستندي بخواهند براي ما حكم 

قطعي آمده است.
سهرابي از ميانه

  چه كساني بسته معيشتي دريافت مي كنند
در آمارها اعالم مي شــود كه نزديك به 60ميليون نفر يارانه و بسته 
معيشتي دريافت مي كنند. سؤال من اين است كه اين 60ميلون نفر 
چه كساني هستند كه من با 70سال ســن در رديف آنها نيستم، در 

شرايطي كه شغلي ندارم و خيلي هم در مضيقه هستم.
فرهادي از تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

كوتاه از حادثه

سارقان فرش هاي 
ابريشمي به دام افتادند

3ســارق حرفــه اي بــا دســتبرد بــه يك 
فرش فروشــي موفق به ســرقت فرش هاي 
ابريشمي با ارزش بيش از 15ميليارد ريال شده 
بودند اما چند روز پس از اين سرقت پليس آنها 
را به دام انداخت و فرش هاي گران قيمت را در 

مخفيگاه شان كشف كرد.
به گزارش همشــهري، اين سرقت ميلياردي 
چند شــب قبــل در فرش فروشــي واقع در 
يوسف آباد اتفاق افتاد و در جريان آن سارقان 
موفق به ســرقت 7تخته فرش ابريشمي به 
ارزش 15ميليارد ريال شدند. با گزارش سرقت 
به پليس، مأموران كالنتري 125يوسف آباد 
تحقيقات در اين باره را آغاز كردند. شــواهد 
نشان مي داد عامالن اين ســرقت از سارقان 
حرفه اي هســتند، چرا كه توانسته بودند در 
كوتاه ترين زمان ممكن نقشه سرقت را عملي 

كنند.
 با اين حال وقتي تحقيقــات ادامه پيدا كرد 
مأموران بــه اطالعاتي درخصوص ســارقان 
دست يافتند و اينكه مخفيگاه شان در حوالي 
خيابان ناصرخسرو اســت. در اين شرايط بود 
كه مأموران در جريان عمليات غافلگيركننده 
توانستند آنها را دستگير و فرش هاي ابريشمي 

را در مخفيگاه شان كشف كنند.
ســرهنگ جليل موقوفــه اي، رئيس پليس 
پيشــگيري تهران بزرگ در اين باره گفت: در 
بازرســي از مخفيگاه متهمان 7تخته فرش 
6متري ابريشمي كشف شد كه كارشناسان 
ارزش فرش هاي كشف شــده را 15ميليارد 
ريال برآورد كرده اند. به گفته وي متهمان پس 
از تكميل تحقيقات پليسي براي سير مراحل 

قضايي تحويل مراجع قضايي شدند.

انفجار در بخشي از يك كارخانه توليد مواد شوينده در قزوين آتش سوزي گسترده اي را رقم 
زد و خسارت زيادي به بار آورد.

به گزارش همشهري، اين حادثه ساعت11:20 ديروز با وقوع يك انفجار در بخشي از يك 
كارخانه توليد مواد شوينده و بهداشتي در شهرك ليا قزوين آغاز شد. انفجار به حدي بود كه 
به سرعت موجب آتش سوزي شد و دود زيادي محل حادثه را فرا گرفت. در يك چشم به هم 
زدن شعله هاي آتش بخش هاي بيشتري از كارخانه را دربرگرفت و در حال پيشروي بود. 

در اين شرايط بود كه آتش نشانان براي مهار شعله هاي آتش راهي آنجا شدند.
قدرت اهلل مهديخاني، مديركل مديريت بحران استان قزوين در اين باره گفت: به دنبال وقوع 
اين حادثه نيروهاي آتش نشاني از شهرك ليا، الوند، شهرستان البرز، بوئين زهرا، قزوين و 
محمديه به محل اعزام شدند. وي با بيان اينكه بر اثر اين انفجار يكي از سوله هاي شركت 
كاماًل از بين رفته است، افزود: 12دســتگاه خودروي آتش نشاني  خود را به محل حادثه 
رساندند و از چند جبهه مشغول اطفاي حريق شــدند و همزمان با خاموش كردن آتش 

آتش نشانان بوئين زهرا، آبيك و محمديه هم به حالت آماده باش درآمدند.
وي درباره حادثه ديدگان احتمالي در اين آتش ســوزي گفت: اين حادثه هيچ مصدومي 
نداشت و دو آتش نشــان حين اطفاي حريق دچار مصدوميت جزئي شدند كه حال آنان 

مساعد است. به گفته وي علت وقوع اين حادثه در دست بررسي است.

3جان پاي اختالف با مرد موبايل فروش
2برادر كه از مدت ها قبل با صاحب مغازه موبايل فروشي در شيراز اختالف 

مالي داشتند براي پايان دادن به اين اختالفات با او قرار مالقات گذاشتند داخلي
اما مالقات آنها در نيمه شب، پايان هولناكي داشت.

به گزارش همشهري، حدود ساعت 1:17بامداد 13ارديبهشت ماه صداي شليك گلوله 
ساكنان ساختماني در خيابان عادل شــيراز را به وحشت انداخت. همسايه ها وقتي از 
خانه هايشان بيرون آمدند، با جســد مردي روبه رو شدند كه روي پله ها افتاده و خون 
زيادي از او رفته بود. در همان لحظات بود كه صداي شليك گلوله ديگري از خانه يكي از 

همسايه ها به گوش رسيد و  ماجرا به پليس و اورژانس گزارش شد.
ماموران پليس پس از حضور در محل حادثه و معاينات اوليه متوجه شدند مردي كه 
پيكر غرق در خونش روي پله ها افتاده، حدودا 51ساله  و جانش را از دست داده است. 
آنها در ادامه سراغ خانه اي رفتند كه صداي شــليك دوم از آنجا به گوش رسيده بود. 
مأموران با هماهنگي قضايي قفل در را شكستند و وارد خانه شدند و در آنجا با دو جسد 
ديگر روبه رو شدند. جسد جواني حدودا 23ساله كه داخل پذيرايي افتاده بود و جسد 
مردي 31ساله كه روي تراس خانه افتاده و كنار جسد يك تفنگ شكاري نيز به چشم 
مي خورد. هنوز مشخص نبود كه ماجرا از چه قرار است اما صحنه قتل ها به گونه اي بود 
كه نشان مي داد جواني كه جسدش در تراس خانه افتاده بود، پس از كشته شدن 2مرد 
ديگر با اسلحه شكاري و شليك گلوله به سرش خودكشي كرده است. در اين شرايط 
تحقيقات تيم جنايي پليس آگاهي شــيراز براي كشف معماي اين جنايت آغاز شد و 
پس از بررسي هاي تخصصي، تحقيق از شــاهدان و بررسي دقيق صحنه جرم راز اين 

اتفاق هولناك فاش شد.

ماموران متوجه شدند 2مردي كه جسدشان در داخل خانه افتاده بود، 2برادر 23ساله و 
31ساله بوده اند. مردي كه جسدش روي پله ها افتاده بود نيز صاحب يك مغازه موبايل 
فروشي در شيراز بود. تحقيقات نشــان مي داد كه 2برادر جوان و مرد موبايل فروش از 
مدتي قبل دچار اختالفات مالي شــده بودند. اين اختالفات باعث ايجاد درگيري هاي 
لفظي نيز ميان آنها شده بود و در نهايت شب حادثه، 2برادر جوان براي حل اين اختالفات 
با مرد موبايل فروش قرار مالقات گذاشته بودند. آنها اين قرار را نيمه هاي شب در خانه 
خواهرشان در خيابان عادل گذاشته بودند اما وقتي مرد موبايل فروش به آنجا رفته بود 
و با 2برادر ســرگرم گفت وگو بود، ناگهان بين آنها درگيري لفظي به وجود آمده و اين 
درگيري لحظاتي بعد به زد و خورد تبديل شده بود. وجود وسايل به هم ريخته، گلدان 
شكسته و خون زيادي كه در پذيرايي خانه ريخته بود نشان مي داد كه مرد موبايل فروش 
پس از درگيري فيزيكي با 2برادر، يكي از آنها يعني برادر كوچك تر را با ضربات چاقو به 
قتل رسانده و سپس درحالي كه خودش نيز زخمي شده بود در خانه را باز كرده و قصد 
فرار از محل حادثه را داشته اســت كه در اين هنگام برادر بزرگ تر با برداشتن اسلحه 
شكاري كه در خانه بود، پشت سر او رفته و وي را در پله ها هدف گلوله قرار داده و به قتل 
رسانده است. شواهد نشان مي داد كه اين جوان 31ساله پس از قتل مرد موبايل فروش به 
داخل خانه رفته و لحظاتي بعد خودش را به تراس خانه رسانده و با قرار دادن لوله اسلحه 

روي سرش، دومين گلوله را به خودش شليك كرده و به زندگي اش پايان داده است.
به گفته سرهنگ كاووس حبيبي، رئيس پليس آگاهي استان فارس، با به دست آمدن اين 
اطالعات پرونده در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت و بررسي ها نشان داد كه متأسفانه 

عامل اصلي وقوع اين جنايت هولناك خشم آني طرفين بوده است.

جزئيات تازه در پرونده مرگ دبير اول سفارت سوئيس

بخشش قاتل برادر 
7 ماه بعد از جنايت

7 ماه قبل دعواي دو برادر به خاطر 
انتشــار يك عكس خانوادگي در جنايي

فيس بوك به جنايت ختم شــد و 
ديروز اولياي دم با حضور در دادســراي جنايي 
عامل جنايت را پيــش از محاكمــه در دادگاه 

بخشيدند.
به گزارش همشهري، هجدهم مهر پارسال گزارش 
جنايتي به قاضي ساسان غالمي، بازپرس جنايي 
تهران اعالم شــد و او دســتور تحقيقات در اين 
خصوص را صادر كرد. بررسي ها نشان مي داد كه 
دوبرادر با يكديگر در ساختماني نيمه كاره حوالي 
جنوب تهران درگير شده اند. دعواي اين دوبرادر با 
قتل يكي از آنها و زخمي شدن ديگري پايان يافته 
كه مرد زخمي براي درمان به بيمارستان انتقال 
يافته بود. در ادامه تحقيقات مشــخص شد كه 
دعواي دوبرادر بر سر انتشار يك عكس خانوادگي 

در فيس بوك بوده است. 
ظاهرا عامل جنايت كه در ســاختمان نيمه كاره 
كار مي كرده چند شب قبل عكسي از يك مهماني 
خانوادگي در فيس بوك منتشر كرده و مقتول با 
ديدن عكس خانوادگي كه همسرش هم در آن 
بوده، به شدت از دست برادرش عصباني شده بود. 
او شب حادثه به محل كار برادرش كه ساختماني 
نيمه كاره بود رفته و بر سر همين مسئله با يكديگر 
درگير شــده بودند. هردو چاقو داشــتند كه در 
درگيري به ســمت هم هجوم برده و ضرباتي به 
يكديگر زدند. در اين حادثه مردي كه از انتشــار 

عكس همســرش در فضاي مجازي خشمگين 
بود به قتل رسيد و برادر ديگر در برابر اتهام قتل 

عمدي قرار گرفت.

قصد آدمكشي نداشتم
متهم به قتل كه مردي 27ساله بود پس از انتقال 
به بيمارســتان تحت درمان قــرار گرفت و پس 
از بهبودي بــراي انجام بازجويي به دادســراي 
جنايي تهران منتقل شد. او در بازجويي ها به قتل 
برادرش اقرار كرد اما مدعي شد كه به هيچ عنوان 
قصد گرفتن جان او را نداشته و همه  چيز در يك 

لحظه و بر اثر خشم آني رخ داده است. 
وي گفت: مدتي قبل همســر برادرم )همســر 
مقتول( با مادرم دچار اختالفات شديدي شد تا 
جايي كه مدام با يكديگر دعوا و درگيري داشتند. 
وقتي همسر برادرم موضوع را برايم تعريف كرد 
من از مادرم حمايت كردم و حق را به او دادم. به 
همسر برادرم گفتم بايد كوتاه بيايي و مقصر تو 
هستي. از او خواستم كه دســت از اذيت كردن 
مادرم بردارد و چون از مادرم دفاع كرده و طرف 
او را گرفتم، همســر برادرم به شدت از دست من 
عصباني شــد، به طوري كه كينه به دل گرفت. 
مي دانستم او هر طور شده انتقامش را مي گيرد و 

حدسم درست بود. 
وي ادامه داد: همسر برادرم از خودش عكسي در 
فضاي مجازي منتشــر كرد و به شوهرش گفت 
كه من عكس را در فضاي مجازي منتشر كرده و 

شاكي بود كه عكس همســرش همه جا پخش 
شده و تمام دوســتان، آشنايان و فاميل ديده اند 
و حسابي آبرويش رفته است. با خود گفتم آخر 
همسر برادرم انتقامش را از من گرفت و مرا مقصر 

اين ماجرا و آبروريزي نشان داد. 
وي گفت: روز حادثه برادرم به محل كار من آمد. 
در يك ساختمان نيمه كاره كارگري مي كنم. بر 
سر اين مسئله و انتشار عكس خانوادگي، با برادرم 
درگير شــدم. هرچه به او مي گفتم كه همسرت 
دروغ مي گويد و قصد دارد مرا مقصر جلوه دهد 
باورش نمي شد. اصرار داشــت كه مقصر منم و 
همســرش حقيقت را مي گويد. مي گفت من با 
آبرويش بازي كرده ام. درگيري كه باال گرفت با 
چاقو ضرباتي به ســمت من پرتاب كرد. من هم 
به آشــپزخانه رفتم و چاقويي برداشتم. قصدم 
قتل برادرم نبود، فقط مي خواستم او را بترسانم. 
به همين دليل چاقو را به ســمت او پرتاب كردم 
كه به او برخورد كرد. خودم هــم در جريان اين 
درگيري زخمي شدم و از هوش رفتم. چشمانم را 
كه باز كردم در بيمارستان بودم و در آنجا شنيدم 
كه برادرم فوت شده اســت. از شنيدن اين خبر 

به شدت ناراحت و متاثر شدم.

رضايت 
متهم به قتل پس از اقرار به جنايت به بازسازي 
صحنه پرداخت و مدعي شد كه به شدت پشيمان 
است. وي با دستور قاضي روانه زندان شد تا اينكه 
ديروز اولياي دم )مادر مقتول و سه فرزند وي( در 
شعبه سوم دادسراي جنايي تهران حاضر شدند 
و عامل جنايت را بخشــيدند. آنها عنوان كردند 
كه متهم به قتل به شدت پشيمان شده و عذاب 
وجدان دارد، به همين دليل از خونخواهي گذشت 
كردند و با بخشــش اولياي دم، متهم به قتل از 
مجازات قصاص رهايــي يافت. به زودي بازپرس 
جنايي قرار جلب به دادرســي را صادر كرده تا 
متهم از لحــاظ جنبه عمومي جــرم در دادگاه 

كيفري محاكمه شود.

مسافران مترو با مديريت زمان تردد به سالمت جامعه كمك كنند
روابط عمومي شــركت بهره برداري متروي تهران پيرو چاپ گاليه 
مردمي با عنوان »فكري به حال مسافران مترو در شرايط كرونا نشده« 
در ســتون با مردم روز 19فروردين ماه پاســخ داده است: »احتراما 
ضمن ســپاس از اين مســافر محترم، به اطالع مي رســاند شركت 
بهره برداري مترو در اين شرايط حساس از شهروندان محترم انتظار 
دارد حتي المقدور با مديريت بهينه زمان تردد و انتقال آن به ساعات 
غيرپيك، به سالمت خود و ديگر مسافران كمك كنند تا با رعايت فاصله 
اجتماعي و پروتكل هاي بهداشتي بتوانيم از اين بيماري عبور نماييم. 
گفتني است كه با وجود كمبودهاي موجود در سامانه مترو، ازجمله 
كمبود ناوگان، مسافران محترم اطمينان داشته باشند اين شركت با 
تمامي امكانات موجود و توان اجرايــي خود تالش مي كند تا بيش از 
پيش رضايت مسافران گرامي را فراهم نمايد. الزم به توضيح است كه 
بازديد مرتب از سامانه هاي رفاهي مسافران ازجمله سيستم تهويه، يكي 
از اولويت هاي اصلي شركت بهره برداري مترو است كه به صورت روزانه 
در بخش نگهداري و تعميرات ناوگان در حال انجام است و درصورت 

معيوب بودن در اسرع وقت رفع مي گردد.«

درحالي  جسد دبير اول سفارت سوئيس در ايران كه از 
طبقه هفدهم برجي در كامرانيه به پايين سقوط كرده 
و جان باخته بود، تحويل ســفارت سوئيس شد تا به 
زادگاهش منتقل شود كه كارشناسان تشخيص هويت 
تأييد كردند كه دست نوشته كشف شده در آپارتمان 

اين زن با دستخط وي مطابقت دارد.
به گزارش همشهري، راز اين ســقوط مرگبار صبح 
چهاردهم ارديبهشت ماه فاش شد. آن روز جسد زن 
51 ساله كه تبعه كشور ســوئيس بود در فضاي سبز 

برج كشف شد. 
وي در طبقه هفدهــم برج زندگي مي كــرد و چند 
ســاعتي از مرگش گذشــته بود. با انجام تحقيقات 
مشخص شــد كه اين زن دبير اول سفارت سوئيس 
در ايران و معاون مســئول حافظ منافــع آمريكا در 
كشــورمان بوده و تحقيقات انجام شده از همسايه ها 
و بررســي دوربين هاي مداربسته نشــان مي داد كه 
او نيمه شــب از بالكن آپارتمانش سقوط كرده است. 
در ادامه تحقيقات، مأموران به بازرسي آپارتمان زن 

سوئيسي كه پس از جدايي از شوهرش به تنهايي در 
طبقه هفدهم برج آبشار در كامرانيه زندگي مي كرد، 
پرداختند و متوجه شدند كه در تراس و محلي كه او 
سقوط كرده بود، هيچ نشــانه اي از اينكه وي با كسي 
درگير شده يا از سوي فرد ديگري به پايين پرت شده 
وجود ندارد. داخل خانه نيز كامال مرتب بود و روي بدن 

قرباني نيز نشانه اي از درگيري وجود نداشت. 
در ادامه يك دست نوشته بدون تاريخ و امضا روي ميز 
كنار موبايل زن سوئيسي كشف شــد. دست نوشته 

دعواي دو برادر به خاطر انتشار عكس 

در فيس بوك به جنايت ختم شد

با زبان انگليسي نوشته شــده بود با اين مضمون كه 
»بعد از مرگم، جسدم را به ســوئيس منتقل كرده و 
بعد بسوزانيد. سپس خاكسترم را كنار قبر فرزند فوت 

شده ام دفن كنيد.
 او در اين نوشته خواســته بود كه ماجراي مرگش به 
پسرش كه در سوئيس ســاكن است اطالع داده شود 
و همچنيــن درخصوص امــوال و دارايي اش وصيت 
كرده بود. اگرچه آخرين نوشته با دستخط او مطابقت 
داشــت اما با وجود اين بازپرس جنايــي آن را براي 
خط شناسي در اختيار كاشناسان خط تيم تشخيص 
هويت پليس آگاهي تهران قرار داد تا بررســي هاي 
بيشتر در اين خصوص صورت بگيرد. تيم كارشناسي 

بررسي هاي خود را انجام داده و تازه ترين نظريه خود را 
اعالم كرد. به گفته كارشناسان، دست نوشته با دستان 
زن سوئيسي نوشــته شده اســت. تأييد اين مسئله 
نشــان مي دهد كه متوفي با وجــود اينكه همكاران 
و اطرافيانــش مي گفتند وي زني شــاد، ســرزنده و 
عاشــق ايران بوده، اما در اقدامي غيرمنتظره تصميم 

به خودكشي گرفته است.
 از ســوي ديگر جســد متوفي كه به پزشكي قانوني 
انتقال يافته بود با دستور قاضي محمد وهابي، بازپرس 
شعبه دوم دادسراي جنايي در اختيار سفارت سوئيس 
در ايران قرار گرفت تا مقدمات انتقال وي به كشــور 

سوئيس انجام شود.

كشف جسد مردي ساختمان ساز در چاله آسانسور ساختمان 
نيمه كاره اي در تهران، تيم جنايي را با يك معماي پيچيده 

روبه رو كرده است.
به گزارش همشهري، چهارشنبه هفته گذشته پسري جوان 
به اداره پليس تهران رفت و از ناپديد شدن پدرش خبر داد. وي 
گفت: پدرم در كار ساخت وساز است و شب قبل براي سركشي 
به ساختماني كه در حال ساختنش بود از خانه خارج شد. او 
چند وقتي مي شود كه با فردي به نام سهراب شريك است و 
آن شب مي گفت با سهراب قرار  و قصد صحبت درخصوص 
مســائل كاري دارند اما پدرم رفت و ديگر برنگشــت. حتي 

شريكش هم مي گفت كه آن شب اصال پدرم را نديده است.
با اين اظهارات، تحقيقات براي يافتن ردي از مرد 50ســاله 
شروع شد. بررســي ها ادامه داشت تا اينكه بعدازظهر جمعه 
هفدهم ارديبهشــت جسد مرد گمشــده در چاله آسانسور 
ساختماني كه در حال ســاخت آن بود پيدا شد. با گزارش 
ماجرا به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس جنايي تهران، وي 
به همراه تيم تجسس راهي محل حادثه شد. متوفي يك لنگه 
كفش نداشت و دو روز از مرگش مي گذشت. با توجه به شواهد 
موجود به نظر مي رسيد كه از طبقات باال به پايين سقوط كرده 

و با توجه به شواهد اوليه به نظر مي رسيد كه او را هل داده اند.
جسد را شريك متوفي به نام ســهراب پيدا كرده بود؛ فردي 

كه از مدت ها قبل با متوفي دچار اختالفات مالي شده بود. با 
توجه به اينكه فرضيه جنايت قوت يافته بود، بازپرس جنايي 
دستور بازداشت سهراب را به عنوان مظنون اصلي صادر كرد. 

وي ديروز وقتي پيش روي بازپرس جنايي تهران قرار گرفت 
گفت:چهارشنبه ظهر بود كه پســر شريكم به ساختمان در 
حال ساخت مراجعه كرد و سراغ پدرش را گرفت. مي گفت 
كه پدرش با من قرار داشــته اما وقتي اين موضوع را شنيدم 
تعجب كردم چون اصال شــريكم را نديده بودم. براي همين 
نگران شريكم بودم تا اينكه روز جمعه پيمانكار به ساختمان 
آمد و ســراغ وي را گرفت. مي گفت هنوز خبري از او نشده و 
خانواده اش مي گويند آخرين بار ماشين كرايه كرده و مقابل 
ساختمان پياده شده اســت. نگران شدم و به پيمانكار گفتم 
بيا ساختمان را بگرديم. تنها جايي كه فكر مي كردم شريكم 
افتاده بود چاله آسانسور بود. با پيمانكار به آنجا رفتيم و چراغ 

قوه انداختيم و ناگهان چشممان به جسد افتاد.
وي درخصوص اينكه چرا در مدت ايــن دو روز صداي زنگ 
موبايل متوفي را نشنيده گفت: چاله آسانسور قسمت شمال 
ساختمان است و ما نيز در حال گودبرداري در قسمت شرقي 
ساختمان بوديم به همين دليل صداي موبايل را نشنيدم. وي 
در ادامه تحقيقات درخصوص اختالف مالي با متوفي گفت:ما 

شريك بوديم و هيچ اختالفي با متوفي نداشتيم.
مظنون اين پرونده با قرار قانوني در اختيار مأموران اداره دهم 
پليس آگاهي تهران قرار گرفته و تحقيقات در اين خصوص 

ادامه دارد.

با آبرويشان بازي كرده ام. با اين كار ما دوبرادر را 
به جان يكديگر انداخت، درصورتي كه من عكس 
را پخش نكرده بودم. بــرادرم هم از اين موضوع 

كشف جسد مرد ساختمان ساز در چاله آسانسور

 آتش سوزي گسترده 
در كارخانه مواد شوينده
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اگر كرونا نبود، پنجشنبه اين هفته 
كه احتماال عيد فطر اســت، يكي از گزارش

اكران هاي مهم ســينما محســوب 
مي شــد و تهيه كنندگان و دفاتر پخــش فيلم از 
مدت ها قبل داشتند با شوراي صنفي نمايش سر 
اينكه كدام فيلم اكران شود مذاكره مي كردند. اگر 
كرونا نبود، چهارشنبه كه روز آغاز اكران فيلم هاي 
جديد است، ســردر ســينماها عوض مي شد و 
پوسترها و عكس هاي تازه مي آمد جاي پوسترها و 
عكس هــاي فيلم هــاي قديمــي را مي گرفت و 
همه چيز مهيا مي شــد كــه آخر هفتــه يكي از 
گزينه هاي تفريح براي عده اي از مردم سينما رفتن 
باشد. حتي با وجود گران شدن بليت سينماها در 
سال جديد، اگر كرونا نبود، احتماال فيلم ديدن در 
ســينما هنوز براي بعضي هــا از خيلي تفريحات 
مشروع ديگر ارزان تر و مقرون به صرفه تر است. اما 
حاال كه كرونا هســت، خبري از تقال براي گرفتن 
نوبت اكران عيد فطر بين صاحبان فيلم ها نيست. 
شوراي صنفي نمايش هيچ دردسري از بابت تعداد 
فيلم هايي كه پشــت خط اكران مانده اند، ندارد. 
سينماروها دوتا دوتا يا خانوادگي راه نمي افتند كه 
به سينما بروند و با ذرت بوداده و تنقالت وارد سالن 
شوند. هيچ خبري نيست؛ اما اين بي خبري اصال 
معناي خوش خبري ندارد. بــا اينكه طبق اعالم 
ستاد ملي مقابله با كرونا، سينماهاـ  كه جزء رديف 
شغلي دو هســتندـ  از ديروز آغاز به كار كرده اند، 
خيلي بعيد است كه تنور سينماها داغ شود. تقريبا 
مي شــود با اطمينان گفت نه اكران عيد فطر و نه 
نوبت هاي بعدي اكران تا اطالع ثانوي با استقبال 
مواجه نمي شــوند. در گزارش پيش رو دليل اين 

وضع را بررسي كرده ايم.

يكبازگشايينباتي
تهران هنوز قرمز اســت اما طبق مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كرونا مشاغل گروه هاي يك و دو مي توانند 
در وضعيت قرمز فعال باشــند و سينماها كه جزء 
مشــاغل گروه دو هســتند، از ديروز مي توانستند 
درهاي شــان را به روي تماشــاگران باز كنند. اما 
مشكل اينجاست كه تماشــاگري وجود ندارد كه 
خواهان ســينما رفتــن در اين وضع باشــد. پس 
بازگشايي سينماها فقط مي تواند هزينه هاي آنها 
را افزايش دهد، بي آنكه مشــتري داشــته باشند. 
محمدرضا فرجــي، مديركل نظارت بــر عرضه و 
نمايش فيلم سازمان ســينمايي، به مهر گفته بود 
از ابتداي همه گيري كرونا هيچ سينمايي »ملزم« 

به بازگشايي نبوده بلكه هر ســينمايي مايل باشد 
مي تواند فعال باشد مشروط بر اينكه بتواند ضوابط 
و مقررات مربــوط به دوران كرونــا را رعايت كند 
چون شايد برخي از ســينماها امكانش را نداشته 
باشند. جدا از اينكه برخي سينماها امكان رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي را ندارند، چيزي كه باعث 
مي شود سينماروها حتي به سينماهايي كه مدعي 
رعايت تام و تمام پروتكل ها هستند اعتماد نكنند 
و تمايلي به سينما رفتن نشان ندهند، اين واقعيت 
اســت كه كرونا هنوز فروكش نكــرده و بودن در 
فضايي محصور و سربســته به همــراه افرادي كه 
احتماال اغلب شان واكسينه نشده اند و معلوم نيست 
كه ناقل كرونا هســتند يا خير، منطقي نيست. هر 
غفلتي مي تواند هزينه جاني و مالي گزافي داشته 
باشد و حتي به قيمت جان افراد تمام شود. پس، نه 
سينماداران، نه صاحبان آثار و نه مديران سينمايي 
انتظار ندارند كه با اين بازگشايي اتفاق خاصي بيفتد 
و ســينماها رونق بگيرند. اين بازگشايي بيشتر در 
حكم وصل كردن بيماِر مرگ مغزي به دستگاهي 

اســت كه او را به صورت نباتي زنده نگه مي دارد تا 
شايد معجزه اي شود و نشانه هاي حيات واقعي در 

پيكر بيمار ديده شود.

ثبات،راهنجاتسينما
پيش بيني اينكه چه آينده اي در انتظار ســينماي 
ايران است چنان دشوار شده كه حتي كسي مثل 
علي سرتيپي هم كه سال ها در بخش هاي مختلف 
ســينما كار كرده، نمي داند با بازگشايي سينماها 
چه اتفاقي خواهد افتاد. سرتيپي كه رئيس »كانون 

ياوريگانه
فهيمهپناهآذرگپ روزروزنامه نگار

روزنامه نگار

بعد از چند هفته تعطيلي،  بار ديگر در تصميم ستاد 
ملي مقابله با كرونا اعالم شد كه سالن هاي سينما 
و تئاتر مي توانند فعاليت خود را ادامه دهند. شايد 
اين خبر خوشــحال كننده اي براي سينماداران 
و صاحبان فيلم باشــد، اما براي اهالي تئاتر كه 

براي توليد و آماده سازي اجراي خود، حداقل به يك زمان 3 تا 4 هفته اي 
نياز دارند. خوشحال كننده نيســت و به نظر مي رسد اين بازگشايي ها و 
تعطيلي ها در تئاتر، نشان داده كه هيچ مشكلي را حل نمي كند.   شايد 
اجراها در فضاي مجازي و به شكل فيلم- تئاتر بتواند بخشي از مشكالت 
فقر اجرا و تقاضاي مخاطبان تئاتر در ماه هاي گذشته را پُر كند، اما هيچ  
زمان گشايشي براي بخش اقتصادي و معيشتي گروه هاي تئاتري نبود 
و نيست. در ماه هاي گذشته و تعطيلي هاي مقطعي سالن هاي نمايشي 
بسياري از گروه ها كه آماده اجراي نمايش خود بودند با تعطيلي سالن ها 
مواجه شدند و بسياري از گروه ها نيز با صرف هزينه هايی براي طراحي 
لباس و صحنه نتوانستند اجرا داشته باشند. همه اينها خسراني است كه 
به گروه هاي تئاتر و همچنين صاحبان تماشاخانه هاي خصوصي وارد شده 
است. سالن هايي كه به ازاي باز بودن درها و نبود مخاطب بايد اجاره هاي 
سنگينی را بپردازند. نمي توان به شكل ضربتي، نمايشي را بالفاصله با باز 
شدن سالن هاي نمايشي روي صحنه برد، اما در نهايت به عقيده برخي از 
هنرمندان به دليل نبود بودجه كافي و عدم  حمايت ها، باز بودن سالن هاي 
نمايشي بهتر از بسته بودن مطلق آن اســت. البته برخي نيز معتقدند 
كه مي توان از اين بازگشــايي ها و هزينه هايي كه صورت مي گيرد براي 
حمايت معيشتي هنرمندان استفاده كرد. قادر آشنا، مدير مركز هنرهاي 
نمايشي درباره حضور گروه هاي نمايشي در سالن هاي اجرا به همشهري 
مي گويد:» از سرگيري فعاليت هاي تئاتري وابسته به تمايل گروه هاي 
تئاتري براي اجرا در اين مدت زمان است. در حال رايزني با گروه هايي 
هستيم كه در تهران و شهرهاي ديگر اجراي عمومي شان متوقف شده بود 
تا ببينيم آيا اين گروه ها مايل به از سرگيري اجراي خود در اين بازه زماني 
هستند يا نه. طي 2 روز آينده براساس رايزني هايي كه با گروه هاي تئاتري 
انجام مي شود، به يك برنامه ريزي براي از سرگيري اجراها و فعاليت هاي 
تئاتري در زمان تعيين شده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا خواهيم 
رسيد.« وي ادامه مي دهد: »براســاس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا 
كه مشاغل گروه هاي 1 و 2 در شهرهاي قرمز مي توانند فعاليت خود را از 
سر بگيرند و تئاتر نيز در گروه 2 مشاغل قرار دارد، سالن هاي تئاتر نيز باز 
خواهند بود. ما تابع مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا هستيم و بازگشايي 
مجدد سالن هاي تئاتر و از ســرگيري اجراهاي تئاتري با نهايت دقت و 
رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي انجام مي شود.«  سالن ها باز شدند، اما در 
همين فرصت كافي آيا گروه هاي نمايشي تمايلي به اجراي نمايش هاي 
خود دارند؟ آثاري كه برايش يك زمان چند هفته اي گذاشته اند تا تمرين 
كنند و در نهايت ريسك اجرا را به جان بخرند؛ چرا كه شايد هفته آينده 

باز هم سالن ها بسته شود... .

   واقعا در برزخيم كه چه اتفاقي مي افتد. آيا با اين شرايط 
مردم از بازگشايي سينماها استقبال مي كنند؟ اگر قرار به باز و 
بسته شدن مكرر سينماهاســت، باز بودن سينماها خيلي اثر 
ندارد. سينما فقط وقتي نجات پيدا مي كند كه ثبات باشد و اين 

ثبات به واكسينه شدن مردم نياز دارد

سرقتتابوتچاپلين
اين يك داستان واقعی است از دزديدن ناكام تابوت نابغه سينما

فيلم »ربوده شدن چاپلين« به كارگرداني پل تانتر و 
نويسندگي دوگ فيليپس و سيمون فيليپس با بازي 
چارلي چاپلين، واين نيوتن، آل اســپينوزا، سيمون 
فيليپس و دوگ فيليپس ازجمله فيلم هايي اســت 
كه در سال2020 انتشار يافت و به دليل شيوع كرونا 
در آن سال فرصت بسيار محدودي براي نمايش در 
سالن هاي سينما پيدا كرد، انتظار مي رود با بازگشايي 
سالن هاي ســينما در آمريكا و بريتانيا اين فيلم نيز 

دوباره براي عالقه مندان به سينما نمايش داده شود.
فيلم »ربوده شدن چاپلين«، آنگونه كه سازندگانش 
در ابتداي فيلم ادعا كرده اند، برگرفته از رويدادهاي 
واقعي است ؛ با اين تفاوت كه »ربوده شدن چاپلين« 
در اين فيلم، زمان و مكان متفــاوت و با درونمايه اي 
از طنز تلخ به تصوير كشــيده شده اســت. اين فيلم 
درباره 2مرد كم بضاعت اســت كه تصميم به ربودن 
تابوت چارلي چاپليــن، بازيگر و كارگــردان بزرگ 
دوران سينماي صامت، در قبال دريافت مبلغي پول 
مي گيرند، اما اين مجرمان خرده پاي نگون بخت پس 
از ربودن تابوت چاپلين خــود را با مردان خطرناك و 
تبهكاراني بدذات مواجه مي بينند. پل تانتر، كارگردان 
»ربوده شدن چاپلين« مي گويد: به نظرم ديدن فيلمي 
با تلفيق كمدي ماليــم بريتانيايي با ژانر جنايي نوآر 
آمريكايي، بسيار جذاب است. تصور مي كنم حداقل 
دستاورد اين فيلم نشان دادن پيروزي حماقت بر شر 
است.ربوده شدن تابوت چارلي چاپلين از منطقه اي 
روستايي در سوئيس در ســال1978 توسط 2مرد 
مهاجر يكي از وقايع عجيب تاريخ معاصر سينما بود كه 

عالوه بر اينكه نتيجه بخش نبود و سرانجام نيز دزدان 
دستگير شده و جســد كه در مزرعه ذرت دفن شده 
بود هم پيدا شــد، روايتگر داستان تلخ نااميدي هاي 

بشري نيز بود.
 اين واقعه از هرنظر در تاريخ ســينما عجيب به نظر 
مي رســيد، اما شــايد هيچ گاه اين تصــور در ذهن 
منتقدان و فيلمسازان خطور نكرده بود كه اين واقعه 
بتواند روزي براي فيلمسازان به عنوان سوژه اي براي 
ساخت يك فيلم كمدي سياه درنظر گرفته شود. در 
ســال2014 ژاويه بووا، كارگردان فرانسوي در اثري 
قوي، روايتي داستاني از هويت و انگيزه هاي ربايندگان 
جسد چارلي چاپلين در فيلم »هزينه شهرت« ارائه 
داد. اما آن فيلم درواقع بيشــتر جنبه مستند داشت 
و در آن روايتي نزديك به واقعيت درباره ربوده شدن 
تابوت چاپلين به تصوير كشيده شده بود. برخالف فيلم 
»هزينه شهرت«، فيلم »ربوده شدن چاپلين« فيلمي 
است كه در آن برخالف نوشته ورودي فيلم مبني بر 
اينكه »ربوده شدن چاپلين« از يك داستان واقعي الهام 
گرفته شده است، واقعه ربوده شدن تابوت چاپلين به 
طرز كمدي و طنزآلودي با جابه جايي هاي زيادي از 
نظر زماني و مكاني روايت شده است. در دنياي موازي 
فيلم »ربوده شدن چاپلين«، »ولگرد كوچك« )اشاره 
به شهرتي كه چاپلين در ســال هاي دوران سينماي 
صامت به دليل نقش آفريني در نقش شخصيتي ولگرد 
كسب كرده بود( در سوئيس دفن نشده بود، بلكه در 
شهر الس وگاس آمريكا به خاك سپرده شده بود. اين 
فيلم از نظر زماني نيز داســتان را سال ها به جلو برده 
و در فيلم از نظر زماني ربوده شــدن تابوت چاپلين 
 در 1978 رخ  نمي دهــد، بلكه اين اتفــاق در زمان 

حال رخ مي دهد.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

پخش كنندگان فيلم« و مدير پرديس ســينمايي 
»كورش« است، به همشــهري مي گويد:»واقعا در 
برزخيم كه چه اتفاقي مي افتد. آيا با اين شــرايط 
مردم از بازگشايي سينماها استقبال مي كنند؟ اگر 
قرار به باز و بسته شدن مكرر سينماهاست، باز بودن 
سينماها خيلي اثر ندارد. سينما فقط وقتي نجات 
پيدا مي كند كه ثبات باشد و اين ثبات به واكسينه 
شدن مردم نياز دارد. شايد اگر همه واكسينه شوند، 
وضع سينماها هم بهتر شــود.« شرايط سينماي 
ايران طوري است كه فقط مي توان 

با حدس و گمان درباره آن صحبت كرد. سرتيپي 
هم حدس مي زند كه وضعيت سينماها حداقل تا 
مهر و آبان همينطور خواهد ماند و تغيير محسوسي 
نخواهد كرد. ســرتيپي مي گويــد: »همه چيز به 
وضعيت اپيدمي كرونا بســتگي دارد. ان شــااهلل 
وعده هاي مســئوالن در واكسيناســيون بيشتر 
جمعيت كشــور تا مهر و آبان عملي شــود تا روند 
عادي ســازي امور ازجمله وضعيت سينماها آغاز 

شود.« 

لطمهكرونابه»كورش«
در دوره كرونا تعــدادي از ســينماهاي قديمي و 
كوچك كه مدت ها بــود نفس هاي آخرشــان را 
مي كشــيدند، از نفس افتادند و تعطيل شدند. اما 
كرونا حتي به سينماهاي بزرگ مثل پرديس ها هم 
كم لطمه نزده است. سرتيپي در اين باره مي گويد: 
»كرونا مثل ساير ســالن ها به پرديس كورش هم 
خسارت زيادي زده و متأســفانه هيچ حمايتي از 
سينماها نشده اســت. بيش از 800ميليون تومان 
در  ماه حقوق پرسنل و شارژ پرديس كورش است 
كه در شرايط كنوني هزينه بسيار سنگيني است. ما 
ناچاريم كه اين هزينه را براي حفظ نيروها در دوره 
كرونا و نگهداري از سالن ها بپردازيم، درصورتي كه 
درآمدي نداريم.«  از سرتيپي مي پرسيم به نظرش 
انتخابات رياســت جمهوري و آمدن رئيس جمهور 
جديد تأثيري در وضعيت سينما دارد كه در جواب 
مي گويد:»واقعا نمي دانيم. بايد ديد چه كســي و از 
كدام جناح ها مي آيد و چه نگاهي به ســينما دارد. 
ما سينماهايي ها  هميشــه در يك شرايط ناامن و 
ناپايدار به ســر مي بريم و مسائل مختلف مي تواند 

روي كار ما اثر بگذارد.«

فيلمهاييكه»بفروش«نيستند
فيلم هاي »هفته اي يك بار آدم باش« ساخته شهرام 
شاه حسيني، »خورشيد« ساخته مجيد مجيدي، 
»تكخال« ساخته مجيد مافي، »خون شد« ساخته 
مسعود كيميايي و »الله« اسداهلل نيك نژاد در عيد 
نوروز اكران شدند و تا امروز به همين ترتيبي كه 
نام شان آمد، از بيشــترين تا كمترين فروش را 

داشته اند. 
به نظر نمي رســد كه اين فيلم ها ظرفيت بيشتري 
براي جذب مخاطب داشته باشند. حتي چندباري 
خبرهايي درباره اكران آنالين بعضي از اين فيلم ها 
منتشر شــد كه رنگ واقعيت نگرفت اما نشان داد 
كه برخي از صاحبان اين فيلم ها هم به اين نتيجه 
رسيده اند كه فيلم شــان در اكران سينما توجهي 
بيش از اين برنمي انگيزد و چه بسا اكران آنالين راه 

نجات سرمايه شان باشد. سيامكصفریوسعيدآقاخانیدر»خونشد«ازفيلمهایاكراننوروز1400

برزخ با پایان باز
سينماها باز شدند اما خبري از رونق نيست

نمايشگاه2هنرمندايراني
درنيويورك

گالري امپتي اسپيس در نيويورك نمايشگاهي 
از مجموعه آثار 2هنرمند ايراني برپا كرده است.

به گزارش همشــهري، در اين نمايشــگاه كه 
از ديــروز افتتاح و تــا 16خرداد ادامــه دارد، 
مجموعه اي شــامل؛ ويدئوآرت، فتو استوري و 
پرچم هاي سوزن دوزي شده از شهرام انتخابي 

و غزاله سيد آبادي به نمايش درمي آيد.
اين نمايشگاه نگاهي به تاريخ و فرهنگ غرب 
آسيا)خاورميانه( دارد و از رسانه هاي مختلفي 
در آن اســتفاده شــده كه در كنار هم، تصوير 
واضح تــري از مجموعه به دســت مي دهند. 
بخشي از اين نمايشگاه به ويدئو »آتش افروز« 
اختصاص دارد كه روايت يك »گذرنده« است 
كه دوره هاي تاريخي را پشت سر مي  گذارد. در 
بخش ديگري از نمايشــگاه، فتواستوري با نام 
»افسانه شكوفه ســرخ« به نمايش درمي آيد 
كه شامل 18تابلو است كه افسانه اي را روايت 
مي كند كه در آن اســطوره و مشكالت امروز 

درهم آميخته است.
نمايشــگاه تابلو هاي سوزن دوزي شده بخش 
ديگري از اين نمايشگاه اســت كه با مشاركت 
مردم محلي روســتاي ســيدآباد خراسان در 
قالب »گــروه گوين« توليد شــده اند. هدف از 
اين همــكاري، گســترده تركردن ميدان هنر 
معاصر و اســتفاده از امكاناتي اســت كه روبه 
نابودي مي روند و در عرصه هنر توجهي به آنها 

نمي شود.
اين نمايشــگاه پس از افتتــاح در نيويورك با 
افزودن بخش هايي در تهــران )گالري ايوان( و 
سپس در چند كشور اروپايي همچون آلمان و 

نروژ برگزار خواهد شد.

اجراهاييكهبهسرانجامنميرسند
گفته های مدير مركز هنرهاي نمايشي درباره بازگشايي سالن هاي نمايشي



23 2   يكشنبه 19  ارديبهشت 1400   شماره 8215 جهان 3 0 2 3 6 4 0

رمضان يكــي از بزرگ ترين 
تهديدهــا بــراي پــروژه 
يهودي ســازي  قدس است؛ 
چراكــه در اين  مــاه به طور 
طبيعــي، نمادهــاي عربي 
و اســامي سراسر شــهر را 
دربرمي گيــرد. حملــه بــه 
تجمعات رمضاني و تحت فشار 
قراردادن شهروندان عرب، به 
سياست ثابت اسرائيل براي  

ماه رمضان تبديل شده است

كيوسك

 تحوالت رخ داده در شــهر 
قــدس طــي 48ســاعت گزارش

گذشــته، بار ديگر پايتخت 
تاريخي فلســطينيان را در كانون توجه 
رســانه هاي منطقه اي و جهاني قرار داده 
است. بامداد روز گذشــته و درحالي كه 
همچنــان تنش هــاي خيابانــي ميان 
شهروندان فلسطيني با نيروهاي امنيتي 
رژيم صهيونيســتي در منطقه »شــيخ 
جراح« ادامه داشت، اجتماع بزرگ مردمي 
بــراي برگــزاري نمــاز تراويــح در 
مسجداالقصي حادثه ساز شد. نماز تراويح 
ازجمله مناسك ديني اهل سنت در  ماه 
رمضان به شــمار مي رود كــه از اهميت 
بااليي برخوردار است. اگرچه برگزاري اين 
نمــاز در شــب هاي  مــاه رمضــان در 
مسجداالقصي اتفاق تازه اي نيست، اما به 
روايت شبكه الجزيره در بامداد روز شنبه، 
تعداد نمازگزاران فلسطيني حاضر در اين 
مسجد به طرز چشمگيري افزايش داشت. 
علت اين افزايش ناگهاني و چشــمگير، 
تنش هاي اخير با رژيم صهيونيســتي در 
منطقه شيخ جراح و همچنين همزماني با 
روز قدس عنوان شده است. به اين ترتيب 
هزاران شهروند فلسطيني كه در بامداد 
روز شــنبه مشــغول برگزاري مناسك 
رمضاني در مسجداالقصي بودند، ناگهان 
بــا تــاش نيروهــاي امنيتــي رژيــم 
صهيونيستي براي ورود به اين مسجد و 
هتك حرمت اماكن مقدس مواجه شدند؛ 
امري كه در درجه اول مقاومت نمازگزاران 
داخلي مســجد و در درجه دوم، حركت 
ساير شهروندان فلسطيني از تمام نقاط 
شــهر قدس به سوي مســجداالقصي را 
به دنبال داشت. تمام اينها در حالي است 
كه هنوز تفسير روشني از سوي مقامات 
اســرائيلي براي توجيه حمات ناگهاني 
بامداد شــنبه بــه تجمعــات مذهبي و 
مســالمت آميز فلســطينيان ارائه نشده 
است. عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه 
رأي اليوم در اين باره مي نويســد: رمضان 
يكي از بزرگ تريــن تهديدها براي پروژه 
يهودي سازي  قدس است؛ چراكه در اين 
 ماه به طــور طبيعي، نمادهــاي عربي و 
اســامي سراسر شــهر را دربرمي گيرد. 
حمله به تجمعات رمضاني و تحت فشار 
قراردادن شــهروندان عرب، به سياست 
ثابت اســرائيل براي  ماه رمضان تبديل 

شده است.

جزئياتدرگيريها
به گزارش شــبكه الجزيــره، نيروهاي 
امنيتي رژيــم صهيونيســتي در حوالي 
ســاعت يك بامــداد مســجداالقصي و 
نمازگــزاران داخــل آن را از 3جهت در 
محاصــره قــرار دادنــد. حركــت اين 
نيروهــا در مرحلــه اول صرفا بــا ايجاد 
ايست هاي نظامي در مسيرهاي منتهي 
به مســجداالقصي، ممانعــت از خروج 
نمازگزاران و البته بسيج گسترده نيرو در 
بخش قديمي شهر قدس )البلده القديمه؛ 
منطقه اي كه مسجداالقصي در قلب آن 
قرار دارد( آغاز شد. با گذشت نزديك به 
45دقيقه، نخستين تاش ها براي ورود 
بــه مســجداالقصي از درب جنوبي اين 
مسجد شروع شد. در پي مقاومت اوليه و 
محدود نمازگزاران براي ممانعت از ورود 
نظاميان به داخل مسجد، مأموران رژيم 
صهيونيستي از شليك مكرر گاز اشك آور 
و تير هوايي براي عقب راندن شهروندان 
فلسطيني استفاده كردند. درحالي كه اين 
درگيري ها، جراحت تعداد قابل توجهي 
از نمازگزاران محاصره شــده را به دنبال 
داشت، رژيم صهيونيســتي اجازه ورود 
نيروهاي امدادي و هال احمر به داخل 
محوطه مسجداالقصي را نمي داد. به گفته 
رياست هال احمر قدس، اين درگيري ها 

مجموعا بيش از 200تن زخمي بر جاي 
گذاشته كه 88نفر از آنها به دليل وخامت 
اوضاع جسمي به بيمارستان هاي اطراف 
مسجداالقصي منتقل شــده اند. از سوي 
ديگر پليس رژيم صهيونيستي نيز مدعي 
اســت 6تن از نيروهاي آن در جريان اين 
درگيري ها مجروح شده اند؛ اين در حالي 
است كه شــهروندان فلسطيني براساس 
تمــام گزارش ها و تصاوير منتشرشــده، 
ســاحي جز بطــري آب، صندلي هاي 
پاستيكي و در برخي موارد سنگ براي 
دفاع از خــود مقابل نيروهــاي امنيتي 

اسرائيل در اختيار نداشتند.
ســرانجام اين درگيري ها پس از نزديك 
به 2ساعت در حوالي ساعت 3 بامداد روز 

شنبه با عقب نشــيني نيروهاي امنيتي 
رژيم صهيونيســتي خاتمــه يافت. پس 
از انحال ايســت هاي بازرسي موقت در 
مسيرهاي منتهي به مســجداالقصي و 
بازگشــت آرامش به بخش قديمي شهر 
قدس، هزاران تن از شهروندان فلسطيني 
كه به منظور حمايــت از هموطنان خود 
در اين منطقه تجمع كــرده بودند، براي 
برگزاري نماز صبح وارد مســجداالقصي 
شدند. به گفته خبرنگار شبكه الميادين، 
تعداد اين نمازگزاران بيش از 5هزار نفر 
ارزيابي مي شــود؛ نماز ظهــر روز جمعه 
مســجداالقصي نيز با بيــش از 70هزار 

شهروند فلسطيني برپا شده بود.

واكنشهاومحكوميتها
ســاعاتي پــس از پايــان درگيري هاي 
خيابانــي در نزديكي مســجداالقصي و 
همچنين منطقه شــيخ جراح، محمود 
عباس، رئيــس تشــكيات خودگردان 
فلســطين با صدور بيانيــه اي از جامعه 
جهاني خواست نســبت به خشونت هاي 
صورت گرفته از ســوي نيروهاي امنيتي 
اســرائيل عليه شــهروندان فلسطيني 
واكنــش مؤثر نشــان دهد. تشــكيات 
خودگردان عاوه بر اين در پيامي رسمي 
خواستار تشكيل جلســه فوري شوراي 
امنيت براي رسيدگي به وضعيت قدس 
شــد. در ســطح منطقه اي نيــز تركيه 
نخســتين كشــوري بود كه به حمات 
بامداد شــنبه رژيم صهيونيســتي عليه 
نمازگزاران فلسطيني واكنش نشان داد. 
مولــود چاووش اوغلو، وزيــر خارجه اين 
كشــور ضمن محكوميت شــديد رفتار 
نيروهــاي امنيتي اســرائيل، در صفحه 
توييتر خود نوشــت: دولت و ملت تركيه 
در مقابل اين رفتارهاي غيرانساني، كنار 
شهروندان قدس مي ايســتند. حمد بن 
جاسم، نخست وزير سابق قطر و ازجمله 
شخصيت هاي تأثيرگذار در سياست هاي 
خارجي اين كشــور نيز نوشت: رهبران 
كشــورهاي عربي، براي نجــات قدس 
كاري كنيد! اين معضــل برخاف عادت 
ما با برگزاري نشست يا صدور بيانيه هاي 
محكوميت حل نمي شــود. توقف تحقير 
مداوم قدس توسط اسرائيل نيازمند عمل 
است؛ درحالي كه شــما سكوت كرده ايد. 
عاوه بر اين، سازمان ملل، اتحاديه اروپا، 
دولت آمريكا و بسياري از كشورهاي عربي 
نيز طي ساعات گذشته حمات اسرائيل 

به مسجداالقصي را محكوم كرده اند.

هشدارجنبشهايمقاومت
تحــوالت بامــداد شــنبه عــاوه بــر 
محكوميت هــاي بين المللــي، واكنش 
تهديدآميــز جنبش هــاي مقاومــت 
مســلحانه فلســطين در نوار غزه را نيز 
به دنبال داشت. جنبش حماس با صدور 
بيانيه اي اعام كرد: اشغالگران بابت تجاوز 
آشــكار خود به حق نمازگزاران مسلمان 
در مســجداالقصي، هزينــه ســنگيني 
پرداخت خواهند كرد. اســماعيل هنيه، 
رئيس دفتر سياســي اين جنبش نيز در 
نطقي تلويزيوني خطاب به مردم فلسطين 
گفت: رژيم صهيونيستي در قدس مرتكب 
حماقت هايي شــده كه از نتايج آن آگاه 
نيســت. او همچنين از كشورهاي عربي 
خواســت توافق هاي عادي ســازي  خود 
با رژيــم صهيونيســتي را لغــو كرده و 
سفارت هاي تازه تاســيس در تل آويو را 
تعطيل كنند. از ســوي ديگر زياد نخاله، 
دبيــركل جنبش جهاد اســامي نيز در 
پيامــي راديويي اعام كرد: ســكوت در 
مقابل اين جنايات جايز نيســت؛ دشمن 
صهيونيستي بايد در هر لحظه اي منتظر 
پاســخ ما به رفتارهاي خصمانه خود در 
منطقه شيخ جراح و مسجداالقصي باشد.

مقاومت شهروندان فلسطيني مقابل هجوم نيروهاي امنيتي اسرائيل به مسجد االقصي 
درگيري هاي شديدي را به دنبال داشت كه بيش از 200مجروح به جا گذاشت

شب توفاني قدس

حزبملياســكاتلندبراســاسنتايجاوليه
انتخابات،تاكنون۳۸كرسياز۴۷كرسياعالم
شدهرابهدســتآوردهاست.نيكالاستورجن،
رهبراينحزباعالمكــردهدرصورتپيروزي
درانتخاباتوبهدســتآوردناكثريتقاطع
پارلمان،دوبارهتاپايان۲۰۲۳يكرايگيريبراي
جداييازبريتانيابرگــزارخواهدكرد.اينيك
روياروييبالقوهبابوريسجانسون،نخستوزير
بريتانياستكهقاطعانهمخالفتشرابابرگزاري

چنينرفراندومياعالمكردهاست.

روزنامهوالاستريتژورنال]آمريكا[

روزنامهافغانستانما]افغانستان[

روزنامهالعربيالجديد]قطر[

روزنامههرالد]اسكاتلند[

كاهشسرعتاشتغالزاييدرآمريكا

زمان۲۰روزهبرايتعميرخطوط
برقكابل

وضعيتبحراني
بيمارستانهايعراق

پيروزيمليگراياناسكاتلند

روزنامهوالاســتريتژورنالنوشتهكهتعداد
كارگرانيكهدرماهگذشتهدرآمريكااستخدام
شــدهاند،كمترازپيشبينيبودهاست.ايندر
حالياستكهدولتبســتهكمكاقتصاديبه
ارزش۱۴۰۰دالربراياكثرآمريكاييهاارســال
كردهكهقاعدتابايدباعثافزايشتقاضاوتوليد
ودرنتيجهاشتغالميشد.طبقآمارادارهكار
آمريكا،درماهآوريل،۲66هزارشغلجديدايجاد

شدهونرخبيكاري6.۱درصدبودهاست.

شركتمسئولتعميرخطوطبرقانتقاليكابل
اعالمكردهبرايتعمير۲پايهبرقفشارقويكه
منهدمشدهاست،۲۰روززماننيازدارد.بامداد
روزجمعه،۲پايهبرقخطوطانتقاليبهكابل،در
اثرانفجاربمبفروريختوقطعبرقگستردهدر
پايتختافغانستانرابهدنبالداشت.اينپايهها
در۴۰كيلومتريكابلقــراردارند.بخشعمده
برقكابلازطريقاينخطوطوازازبكســتانو

تاجيكستانتامينميشود.

روزنامهالعربيالجديددرگزارشــيميدانيبه
بررسيوضعيتبيمارستانهايعراقپرداخته
است.اينگزارشبخشيازواكنشرسانههاي
عراقبهفاجعهانفجاركپسولگازدربيمارستان
ابنخطيببغداداســتكهمرگبيشاز۸۰تن
رابهدنبالداشت.بهنوشتهالعربيالجديد،در
سايهوضعيتبحرانيبيمارستانهايعراقازنظر
امكاناتاوليهواصولايمني،احتمالتكرارحادثه

تلخبيمارستانابنخطيبوجوددارد.

جهان نما

تقابلآسمانيروسيهوآمريكا
مسكو در جست و جو براي به چالش كشيدن سلطه آمريكا  

به دنبال مشتريان جديدي براي فروش جنگنده هايش مي گردد

5سال بعد از بازگشت به خاورميانه به واسطه احداث پايگاه نظامي در 
سوريه، مسكو به بخش هايي از بازار جهاني اسلحه عاقه مندي نشان 

مي دهد كه آمريكا رها كرده است.
به گزارش الجزيره، تمركز اصلي روسيه، مشتريان قديمي اين كشور 
است. مسكو كه مي خواهد سلطه آمريكا را به چالش بكشد، با فروش 
تسليحات، نه تنها درآمد هنگفتي كسب مي كند كه نفوذ ژئوپولتيك 
خود را افزايش مي دهد. روسيه در همين راستا حدود 2 ماه قبل رسما 
اعام كرد كه مصر 5فروند جنگنده چندمنظوره پيشرفته سوخو-

35را كه نخستين محموله از 24فروند است، دريافت كرده است. مصر 
با وجود تهديد تحريم از سوي واشنگتن و بعد از آنكه آمريكا از فروش 
جنگنده پيشرفته نسل 5اف-35 سر باز زد، با مسكو وارد معامله شد.

تركيه، متحد آمريــكا در ناتو، براي خريد جنگنده ســوخو-35 با 
روسيه وارد مذاكره شده است و در نهايت مي خواهد جنگنده نسل5 
پيشرفته سوخو-57 را از روسيه بخرد. عاقه مندي تركيه به خريد 
اين جنگنده ها بعد از آن افزايش يافت كه آمريكا اين كشور را از برنامه  
اف-35 كنار گذاشت. روسيه همچنين اعام كرد كه حاضر است به 

اين كشور كمك كند كه جنگنده نسل5 خود را بسازد.
الجزاير، بزرگ ترين مشتري روســيه در خاورميانه و شمال آفريقا، 
قرار است به زودي 14بمب افكن سبك سوخو-34 به روزرساني شده 
دريافت كند. گفته مي شود اين كشور هم عاقه مند است تا سوخو-

57 بخرد. ايران، مشتري قديمي روسيه است و با پايان تحريم هاي 
تسليحاتي سازمان ملل، دوباره مي تواند كاالهاي تسليحاتي روسيه 

را دريافت كند.
بخشــي از داليل فروش گســترده تســليحات روســيه، به گفته 
كارشناســان، اين اســت كه اين كار يكي از منابع اصلي تامين ارز 
خارجي براي روسيه است. سهم روســيه از صادرات تسليحات در 
بازه19-2015ميادي 21درصد بوده است. روسيه بعد از آمريكا، 

دومين صادركننده بزرگ تسليحات به شمار مي رود.

مصر،بهدنبالشراكتبيشتر
مصر بعد از پيمان كمپ ديويد و صلح با اســرائيل، به متحد آمريكا 
تبديل شــد. از آن زمان، آمريــكا 80ميليــارد دالر به مصر كمك 
اقتصادي و نظامي كرده است. اما در سال2011، وقتي كه حسني 
مبارك، رئيس جمهور وقت مصر درپي قيام مردمي بركنار شــد و 
محمد مرسي، رئيس جمهور اين كشور شد، رابطه ويژه با آمريكا از 
بين رفت. آمريكا نگران از اينكه مصر تهديدي براي اســرائيل شود، 
تحويل تســليحات به مصر را متوقف كرد. بركناري مرسي از سوي 
ژنرال ها در يك كودتا هم شرايط را به عقب برنگرداند.آمريكا، نقض 
حقوق بشر را بهانه كرد و براي 2ســال، كمك نظامي به مصر را كه 
معادل 1.3ميليارد دالر بود، معلق كرد. جمال مظلوم، ژنرال سابق 
ارتش مصر گفته است: »از زمان رئيس جمهور جديد )بايدن(، او به 
رئيس جمهور فتاح السيسي زنگ نزده است. هيچ ارتباطي بين اين 
2نفر وجود ندارد. اين اصا خوب نيست.« اين تغيير رويكرد آمريكا به 
مصر، و به خصوص توجه به امارات به جاي قاهره، فضا را براي روسيه 
فراهم كرده است. در سال2014 با تعليق فروش تسليحات آمريكا به 
مصر، قاهره و مسكو قراردادي به ارزش 3.5ميليارد دالر براي خريد 
46هلي كوپتر هجومي كا-52 و 45جنگنده ميگ-29 بســتند. در 
سال2019، 2كشور قراردادي به ارزش 2ميليارد دالر هم براي خريد 

سوخو-35 بستند.

فرارازتاريخ
بين 2010تا 2014، بودجه دفاعي الجزاير 2برابر شد و به 10ميليارد 
دالر رسيد. اين كشور كه در شمال آفريقا قرار دارد و در همان سال ها 
شاهد خيزش مردمي بود، مسئول نيمي از هزينه هاي نظامي در قاره 
آفريقاست. شايد دليل اين هزينه زياد، تجربه هاي پيشين باشد. در 
ابتداي دهه 90ميادي، دولت الجزاير انتخابات را از ترس پيروزي 
اسامگرايان لغو كرد و حالتي فوق العاده اعام كرد و دولتي نظامي 
مستقر شد تا با اســامگرايان مقابله كند. در سال2006، پوتين در 
جريان ســفر به الجزاير، 4.7ميليارد دالر بدهي الجزاير را در ازاي 
قراردادي تســليحاتي به ارزش 7.5ميليارد دالر بخشيد. الجزاير، 
15.5درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف هزينه هاي دفاعي 
مي كند و حاال به لطف تســليحات جديدي كه از روســيه دريافت 

مي كند، جاه طلبي هاي زيادي در مديترانه پيدا كرده است.

تركيهبهدنبالدوستانجديد
تركيه هم همچون روسيه مي خواهد با صادرات اسلحه، به بازيگري 
منطقه اي تبديل شود. جنگ قره باغ نشان داد كه اين كشور احتماال 
آينده چشمگيري هم خواهد داشت. پهپادهاي صادراتي اين كشور، 
به آذربايجان دست باال را در جنگ با ارمنستان داد و سهم مهمي از 
پيروزي نظامي باكو داشت. در دسامبر 2019، كنگره آمريكا تركيه را 
به خاطر خريد سامانه دفاع موشكي اس-400 از روسيه تحريم كرد. 
در ادامه، اين كشــور از برنامه توليد مشترك جنگنده اف-35 كنار 
گذاشته شد. در همين حال، تركيه بر ســر بخش هايي از مديترانه 
شرقي و درياي اژه با يونان به اختاف خورده است و در نتيجه، آتن 
خود را به شدت تسليح مي كند. بخشي از اين تقويت نظامي، دريافت 
18جنگنده نسل4 رافال از فرانسه است. احتماال 6فرونده ديگر هم 
به يونان تحويل داده خواهد شد. اين كشور همچنين به روزرساني 
گسترده جنگنده هاي اف-16خود را شروع كرده است. هم رافال ها 
و هم جنگنده هاي به روز شــده، برتري قابل ماحظه اي نسبت به 

236جنگنده در حال پير شدن اف-16 تركيه دارند.
عارف العبيد، استاد استراتژي جغرافيايي در دانشكده نظامي يونان 
معتقد است با افزايش اين تنش ها، روسيه اميدوار است كه يكي از 
اعضاي ناتو را به سمت خود بكشاند؛ »روسيه پيشنهاد داده است كه با 
همكاري تركيه جنگنده هاي سوخو-57 را توليد كند و توسعه دهد. 
اين جنگنده ها، پيشــرفته ترين جنگنده هاي روسيه هستند. وقتي 
كه پاي همكاري با تركيه در ميان باشد، روسيه حاضر است برخي 

ماحظات خود را كنار بگذارد.«

ليز چني؛ شكست ناپذير،  عليه ترامپ
ايســتادندرمقابلدونالدترامپبراي
ليزچني،تنهازنعضوهيأترئيســه
جمهوريخواهانمجلــسنمايندگان
آمريكادردسرسازشدهاست.چني55ســالهكهاز۴ماهپيشبهدنبال
حملهطرفدارانرئيسجمهورسابقاينكشوربهساختمانكنگرهبهصف
منتقداناوپيوست،حاالدوبارهبابياساسخواندنادعايجديدترامپ
مبنيبرتقلبدرانتخابات،موقعيتسياسيخودرابهخطرانداختهاست.
موضعاخيراونهتنهاواكنشتندترامپ،بلكهخشمهمحزبيهايشدر
مجلسنمايندگانراهمبرانگيختهوقراراســتچهارشنبهاينهفته
موضوعبركنارياورابهرأيبگذارند.كارشناســانمعتقدندكهحذف
يكيازمنتقدانبرجســتهترامپدركنگرهفقطبهجرمپوچخواندن
ادعايتقلبدرانتخاباترياستجمهوري۲۰۲۰آمريكا،نشانهادامهنفوذ
ترامپدرحزبجمهوريخواهووفاداريهمحزبيهايشبهرئيسجمهور

سابقاست.
ليزچني،دخترديكچني،معاونجورجدبليوبوش،رئيسجمهورسابق
آمريكاست.اوتنهانمايندهايالتوايومينگاستكهازسال۲۰۱۷عضو
كميتهخدماتنظاميكنگرهبودهاست.ليزچنيازسال۲۰۱9بهعنواننفر
سومهيأترئيسهورئيسكنفرانسجمهوريخواهانمجلسنمايندگان

آمريكافعاليتميكند.
خانمنمايندهقبلازاينكهواردكنگرهشوددرسالهاي۲۰۱۳و۲۰۱۴تالش
كردكهبهسناراهپيداكند،اماموفقنشــد.اوهمچنيندردولتبوش
پستهايمختلفيدروزارتخارجهداشتكهباالترينآندستيارمعاون
وزيردرامورخاورنزديكبود.ليزچنــيفارغالتحصيلدكتريحقوق
دانشگاهشيكاگوستوبهعنوانيكيازرهبرانشاخهنومحافظهكارحزب

جمهوريخواه،هموارهمنتقدسياستخارجيدولتترامپبودهاست.

واكنشترامپ
ترامپكهحاالوبســايتشــخصيخودراهمراهاندازيكرده،هفته
گذشــتهطي۳روزچندبيانيهصادروادعاهايبياساسخودمبنيبر
اينكه۷ميليونرأييكهجوبايدنبيشترازاوبهدستآوردهنتيجهتقلب
درانتخاباتبودهراتكراركرد.رئيسجمهورسابقآمريكاپيروزيرقيبش
رايك»دروغبزرگ«خواندوهمچنينبهجمهوريخواهانيكهحاضربه

حمايتازاونيستند-ازجملهچني-حملهكرد.
مراجعقضاييمختلفومسئوالنبرگزاريانتخاباتدرآمريكاتابهحال
بارهاادعاهايترامپدربارهتقلبگستردهراردكردهاند.اماقانونگذاران
جمهوريخواهدربرخيايالتهابااستنادبههمينادعاهاهمچنانبهدنبال
وضعمحدوديتهــايجديدبرايرأيگيريوقوانيــنانتخاباتيتازه
هستند.رئيسجمهورســابقآمريكاهمچنينازاليزاستفانيك،گزينه
جمهوريخواهانكنگرهبرايجايگزينيچنيبهعنوانرئيسكنفرانس
حزبجمهوريخواهحمايتكرد.ترامپدروبسايتخودنوشت:»ليز
چنييكاحمقپردردسراستوشايستگيرهبريحزبجمهوريخواه
راندارد...اليزاستفانيكبهمراتبگزينهخيليبهترياستومنكامالاو

رابراياينپستتأييدميكنم.«
استفانيك۳6ساله،ســال۲۰۱9بعدازدفاعازترامپدرنشستهاي
پيشازاستيضاحاولرئيسجمهورسابقآمريكادركنگره،بهچهرهاي
شناختهشدهتبديلشد.استفانيك،نمايندهنيويوركاستوازسال۲۰۱5
كارخودرادرمجلسنمايندگانآغازكردهاست.اوبهعنوانيكچهره
ميانهرو،سال۲۰۱۷باطرحترامپبرايممنوعيتورودمهاجران۷كشور

بهآمريكامخالفتكردهبود.

نظرنمايندگانبرجستهحزب
چهرههايجمهوريخواهبرجستهدركنگرهآمريكانيزپشتچنيراخالي
كردهاند.كوينمككورتي،رهبراقليتجمهوريخواهمجلسنمايندگان
بهايننتيجهرسيدهكهاستقبالازپيشنهادترامپبهترينشانسحزب
برايپيروزيمجدددرانتخاباتمياندورهايسالآيندهكنگرهاست.او

دراظهارنظريگفتهكهديگرازليزچنيخستهشدهاست.
دفتراستيواســكاليس،عضوهيأتمديرهجمهوريخواهانكنگرهنيز
دربيانيهاياعالمكرد:»جمهوريخواهــانمجلسنمايندگانبايدفقط
رويكســباكثريتدرانتخابات۲۰۲۲ومبارزهبــاطرحهايراديكال
وسوسياليستينانسيپلوســيوبايدنتمركزكنند.اليزاستفانيك،
شايســتگيهدايتاينامورراداردوبههميندليل،اســكاليسبراي
رياستكنفرانسازاوحمايتميكند.«جيمجردن،يكيازنمايندگان
كنگرهكهنزديكبهترامپاستبهفاكسنيوزگفت:»رئيسكنفرانس
جمهوريخواهانكنگرهنميتواندفرديباشــدكهحرفدمكراتهارا
ميزند،9۰درصداعضايحزببااومخالفهستندودائمابهشخصيكه

۷۴ميليونآمريكاييبهاورأيدادند،انتقادميكند.«
جمهوريخواهانكهكنترلكنگرهوسنايآمريكاراازدستدادهاند،قصد
دارندتاباپيروزيدرانتخاباتمياندورهايسالبعد،دوبارهاكثريترااز

دمكراتهاپسبگيرند.

واكنشچني
اماچني،نفرشــماره۳جمهوريخواهاندركنگره،بــهاينراحتيها
قصدكنارهگيريندارد.اوهفتهگذشــتهدريادداشــتيدرروزنامه
واشنگتنپست،ازهمكارانشخواستتابراينجاتحزب،ازشخصيت
»خطرناكوضددمكرات«ترامپفاصلهبگيرند.اوهشدارداد:»تاريخما

راقضاوتخواهدكرد.«
چنينوشــت:»ترامپبهدنبالضربهزدنبهاصولســاختارقانون
اساسيودمكراســيآمريكا-اعتمادبهنتيجهانتخاباتوحاكميت
قانون-است.تابهحالهيچرئيسجمهوريچنينكارينكردهاست.
حزبجمهوريخواهدرنقطهحساسيقرارداردوجمهوريخواهانبايد
تصميمبگيرندكهآياپايبنديبهحقيقتووفاداريبهقانوناساسي

راانتخابميكننديانه.«
چنينخستينچالشرابرايموقعيتسياســيخوداوايلسالجاري
ميالديايجادكرد؛وقتيهمراهبا9نمايندهجمهوريخواهديگردركنگره
ازاستيضاحترامپبهدليلتحريكهوادارانشبرايحملهبهساختمان
كپيتالحمايتكرد.جمهوريخواهانمجلسنمايندگانآنزمانهمحذف
چنيرابهرأيگذاشتندكهالبتهبهنتيجهنرسيد.امابهنظرميرسداين
بارچنيشانسزياديندارد.خيليهاميگويندكهاوبااينكاربهآينده
سياسيخودلطمهبزرگيزد؛زيراپيشبينيميشدكهيكيازگزينههاي
رهبريجمهوريخواهانكنگرهباشد.بهاعتقادتاراستماير،مسئولسابق
ارتباطاتجمهوريخواهاندركنگرهآمريكا،بعيداستچنياينبارهم
نجاتپيداكند؛زيراظاهراترامپهنوزنفوذزياديدرحزبجمهوريخواه
داردوحزبنيزنميخواهدحمايتمالياوراازدســتبدهد.ستماير
دربارهاستفانيكنيزگفته:»او،جوان،باهوشويكچهرهآيندهداربود.
ميانهروييكهخيليهافكرميكردندميتواندرهبرحزبشود.استفانيك
يكتصميمحسابشدهگرفتوبراياينكهآيندهسياسيخودراتضمين
كندبهجرگهطرفدارانترامپپيوست.اگراينخودفروشيبرايمصلحت

سياسينيست،چهنامديگريميتواندداشتهباشد؟«
بايدننيزدرواكنشبهاينموضوعگفتهكهبهنظرميرسديك»انقالب
كوچك«درحزبجمهوريخواهدرجرياناست.اوبهخبرنگارانگفت:

»جمهوريخواهانهنوزنميدانندكجاهستندوچهميخواهند.«

   نقش نتانياهو در بحران 
اخير به روايت رســانه هاي 

اسرائيل
ازجملهنكاتقابلتوجهدرتحوالت
اخيــرقــدس،انتقاداتگســترده
رســانههايرژيمصهيونيســتياز
بنياميننتانياهوبوده؛رسانههاييكه
مدعيهســتندبحراناخيرازسوي
نتانياهوباهدفدستيابيبهامتيازات
سياســيطراحيشدهاســت.الداد
ينيف،مشاورايهودباراك،نخستوزير
سابقرژيمصهيونيســتيبااشارهبه
اينموضوعدرهاآرتصمينويســد:
نتانياهومردپشتپردهبحرانياست
كهظرفشبهاياخيرآرامشقدس
رابرهمزدهاست؛اوازاينطريقتالش
ميكندطرحتشــكيلدولتائتالفي
بدونحضورخودراازبينببرد.ينيف
درتشــريحادعايخودمينويسد:
عمدهنيروهايدرگيــردرتحوالت
مسجداالقصيازسازمانامنيتملي
بودهاند؛ســازمانيكهتحتامروزير
كشوربهعنوانيكيازوزرايمهمحزب
ليكوددركابينهقراردارد.ازســوي
ديگرروزنامهيديعوتاحرونوتنيزدر
گزارشيمشابهمينويسد:بحراناخير
قدسوبرانگيختنخشــمميليونها
مســلمانپيامدهاينگرانكنندهاي
برايامنيتاسرائيلدارد؛امانتانياهو
حاضراســتبراينجاتدولتخود

همهچيزرابهآتشبكشد.
پائيرالپيد،رهبرائتالفآبي-سفيدو
مهمترينرقيبفعلينتانياهوازروز
پنجشنبهتالشهايخودبرايتشكيل
دولتجديدرژيمصهيونيستيراآغاز
كردهاســت.الپيدازسياستمداران
اســرائيلينزديكبهحزبدموكرات
آمريكابودهوبرخــالفنتانياهواز
حمايتاتحاديهاروپــانيزبرخوردار
است.بهنوشــتهيديعوتاحرونوت،
تماميرقباينتانياهودرحالحاضر
برايعبورازويوتشكيلدولتجديد
مشغولمذاكرههســتندوبرهمين
اســاس،احتمالاقداماتخطرناكو
تنشزاازســوينتانياهوبرايبرهم
زدنشــرايطفعليبسيارباالارزيابي

ميشود.

سمانهمعظمي
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»سينماي نيو بورلي« در  بورلي هيلــز مهدياگلمحمدي بخــش 
لس آنجلس كه قدمت بازگشايي آن به سال 1920ميالدي 
مي رسد، توسط كوئنتين  تارانتينو بازسازي و احيا شد. حاال 
قرار اســت از  ماه ژوئن اين ســالن به نمايــش فيلم هاي 
كالسيك اختصاص پيدا كند. اين ســالن پيش از اينكه 
همچون فرزندخوانده اي تحت حمايــت اين كارگردان 
آمريكايي قرار بگيرد در حال احتضار بود و چند ماه پيش 
كرونا آخرين ميخ را بر تابوت آن كوبيد. اكنون اما يكي از 
مطرح تريــن كارگردان هاي فيلم هاي داراي داســتاني 
غيرخطي و مدرن جان تازه اي به اين سينما داده است تا 
بخشــي از حافظه و خاطره جمعي اين شهر در قالب اين 
سالن سينما زنده بماند. احياي سينماهاي مرده به آمريكا 
محدود نمي شود و براي نمونه چندي پيش مردم ولز هم 

كمپيني تشكيل دادند تا سينماي مجيك لنترن تخريب 
نشود؛ سينمايي كه قدمت آن به ســال 1893ميالدي 
بازمي گــردد و مردم با جمــع آوري 18هــزار پوند آن  را 

بازسازي و راه اندازي كردند.
تبديل نشــدن ســينما نيوبورلي آمريكا يا ســينماي 
مجيك لنترن ولز به سرويس بهداشتي يا مركز  خريد نكته 
قابل تاملي است كه مي توان علل آن را با نگاهي مجدد به 

هنرهفتم و هويت بخشي آن به مفهوم شهر بررسي كرد.
نخست بايد به ياد آوريم كه هر پديده پويا و زنده اي زيستگاه  
بومي و خاص خود را دارد كه فقط در آن محدوده نشــو و 
نما پيدا مي كند. در اين ميان، زيســتگاه سينما برخالف 
آنچه برخي تصــور مي كنند فلــش، دي وي دي و حتي 
هارد رايانه نيست. تنها زيســتگاه و خاستگاه هنر هفتم 
سالن هاي سينما هستند؛ جايي كه اگر براي ايراني هاي 

ميانسال و سالمند سينما پاراديزو نباشد، دست كم سينما 
كريستال، شهرقشنگ، ركس و رويال و بسياري سينماهاي 
خاطره انگيزي است كه متأسفانه پس از چندي تعطيل و 
تغيير كاربري داده اند.   جداي از لزوم توجه به زيســتگاه 
سينما، بخشــي از هويت شــهري همچون تهران هم به 
سينماهاي آن بستگي دارد. از ميان رفتن سينماها حكم 
از ميان رفتن آلبوم عكس هاي خاطره انگيز يك خانواده را 
دارد؛ جايي كه آدم ها در آن سال هاي سال جوان مي مانند 
و خاطره بازي مي كنند. به هر حال وقتي كارگردان فيلم 
مشــهور »بيل را بكش« بر اين باور اســت كه سالن هاي 
سينما بايد زنده بمانند اين پرســش مطرح مي شود كه 
چرا مسئوالن، كارگردان ها و بسياري از آنهايي كه سنگ 
هنر هفتم و هويت شهري را به سينه مي زنند براي حفظ 

سالن هاي سينما دست به جيب نمي شوند.

بيل را بكش، سينما را زنده کن

يك عده مي گويند آدم ها را بايد در سفر شناخت. يك عده  ديگر مي گويند آدم ها را بايد موقع تقسيم ارث شناخت. محمدسرابي
عده ديگري هم مي گويند آدم ها را بايد ســر ســفره ماكارونــي و موقعي كه ته ديگ 
سيب زميني كم اســت، شــناخت. االن ما در يك موقعيت خوب براي شناخت آدم ها 

دور و برمان هستيم كه خيلي كم پيش مي آيد ولي متأسفانه زياد طول كشيده است.
آدم ها را بايد از روي ماسك زدنشان شناخت. حاال كه ديگر هر كشور ويروس ژانر خودش 
را دارد و سوئد و ژاپن هم درگير كنترل بيماري شده اند و واكسن ساز ها خودشان باالي 
جدول مرگ ومير هستند؛ بحثي درباره ضرورت ماسك زدن نيست؛ اين هم رفتار فردي 
است و هم وظيفه اجتماعي؛ يك جور »مسئوليت« كه آدم ها درباره خودشان و در مقابل 

همديگر دارند چون كنار هم زندگي مي كنند.
هر كسي مي تواند زندگي خودش را هرجوري كه مي خواهد به خطر بيندازد اما نبايد باعث 
خطر جسمي و مالي و روحي براي بقيه شود. كسي كه خودش را جدا از بقيه مي داند ولي 
بين بقيه زندگي مي كند و به زندگي آنها اهميت نمي دهد، ممكن است »آسيب رسان« و 
»زيان بار« باشد. اگر كوويد-19 يك هفته و يك ماه مهمان ما بود، مي شد پذيرفت كه هنوز 
راه جلوگيري از انتشار آن مشخص و قطعي نشده است اما حاال كه اين آشنايي از يك سال 
گذشته و در حال رسيدن به يك سال و نيم است ديگر شايعه و هيجان تمام شده و با موضوع 
قطعي علمي عمومي روبه رو هستيم. االن اجبار و جريمه  اي براي ماسك زدن در مغازه 
و پياده رو نيست، پس مي شود آدم هايي كه به انتخاب خودشان ماسك زده اند يا نزده اند 
را شناخت. تقريبا همان كساني كه توي خيابان آشغال مي ريزند، توي صف اتوبوس جا 

مي زنند و ماشينشان را سر راه پارك مي كنند، االن هم ماسك نمي زنند.
تا چند ماه يا چند سال ديگر ابهت كرونا از بين مي رود. يا بيماري نابود مي شود يا چنان 
به آن عادت مي كنيم كه به بيماري قلبي و خطر زلزله عادت كرده ايم؛ كساني كه ماسك 
نزدند و بقيه را در خطر قرار دادند هم بين جمعيت گم مي شوند و سال هاي بعد وقتي جايي 
از بي مسئوليتي كسي تعجب كرديم، به ياد مي آوريم كه »او موقعي كه كرونا آمده بود، 
ماسك نمي زد.« شايد 20سال بعد دانشمندي ادعا كند كه كرونا ربطي به ماسك نداشته 
و مثال از راه نگاه كردن منتقل مي شده اما باز هم مسئله ماسك زدن در سال اول قرن از 
بين نمي رود. اگر در جايي كار مي كنيد كه هيچ كس ماسك نمي زند، در جاي اشتباه و بين 

آدم هاي اشتباه كار مي كنيد.

به ماسك عقيده ندارند

انبه به كیلویی ۲۵۰ هزار تومان 
و دانه ای 6۰هزار تومان رسید. 

نائب  رئیس اتحادیه بارفروشان 
می گوید: انبه  موجود در بازار 
قاچاقی با هواپیما و به شكل 

مسافری وارد و بیشتر از طریق 
فروشگاه های اینترنتی فروخته 

می شود.

عضو هیأت علمی مؤسسه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع 

كشور می گوید: طی نیم قرن 
6۰ هزار روستا تخلیه شده و 

جمعیت حاشیه نشینان از ۷۰۰ 
هزار به ۲۰ میلیون نفر رسیده 

است. نتیجه وابستگی معیشت 
ایرانی ها به آب و خاك رتبه 

اول بحران آب در جهان است. 
درحالی كه عقل توسعه گر در 
امارات و تركیه معیشت را بر 

تجارت و گردشگری گذاشته اند.

خانه ای كه ساخت آن با روش 
سنتی بیش از یك سال طول 
می كشد، ظرف ۱۲۰ ساعت 
ساخته شد؛  بنّای این خانه، 
یك پرینتر سه بُعدی است. 

ساختمان این خانه توسط یك 
معمار در كامپیوتر  طراحی شده 
و  الیه به الیه با چاپگر سه بُعدی 
ساخته شده است. یك زوج 
اروپایی اكنون در این خانه 

زندگی می كنند.

250000
تومان

60000
روستا

120
ساعت

سپيدهفاتحنعمتي
شــيخ جــراح تــا پيــش از روز قدس 
سال جاري، محله اي بود كه بسياري نام 
آن را نشنيده بودند اما اكنون كاربر هاي 
توييتر با به راه  انداختن هشــتگ شيخ 
جراح را نجات دهيد به حمايت از ساكنان 
اين محله برخاســته اند. تا جايي كه اين 
هشتگ يكي از ترند هاي توييتر شد. ماجرا 
از آنجا آغاز شد كه همزمان با روز قدس 
نيروهاي صهيونيستي با يورش به محله 
شيخ جراح در اطراف بيت المقدس اقدام 
به تخليه و تخريب خانه هاي فلسطيني ها 
كردند. مردم اين محله از 70 سال پيش 
درپي اشغال فلسطين با فرمان حاكم اردن 
كه در آن زمان حاكميت كرانه باختري 
و شــهر بيت المقدس را برعهده داشت 
در اين مكان ساكن شــدند. اين قدمت 
تاريخي باعث شده آزادي خواهان جهان 

به حمايت از مردم اين منطقه بپردازند.

روز گذشــته با اعالم نتايج نظرسنجی 
سابت هارتپول، بوريس جانسون، نخست 
وزير حال حاضر انگليس و نماينده حزب 
محافظه كار با جادوی برگزيت توانست 
رای ده ها كرســی پارلمان را به دست 
آورد. با اعالم سقوط آجرهای ديوار سرخ 
)حزب كارگر(، ناقــوس خطر در دژ اين 
حزب به صدا در آمد و خواب سياسي و 
آرام كارگران را آشفته كرد. وزرای كابينه 
دولت بر اين باورند كه چنانچه بوريس 

جانســون  سكان 
هدايت كشــور را 
برای ده سال آينده 
همچنان در دست 
بگيرد شاهد يك 
هميشگی  تغيير 
در هويت سياسی 
كشــور خواهيم 

بود.

شيخ جراح را نجات دهيد

خواب آشفته کارگران 

زينالبندريدرچهارراهمولوي 
در  را  »تــاراج« 
همان نخســتين 
روزهاي اكــران ديديم. در تابســتان گرم 64 و 
كمي قبل از آمدن »عقاب ها«. سانس اول سينما 
استقالل و سالن تقريبا پر از جمعيت. تماشاگري 
كه دل مي داد به فيلم ايرج قادري كه جمشيد آريا 
برگ آس اش بود . آريايي كه تقريبا از همان موقع 
و همزمان با ظهور ســتاره گونه اش در سينماي 
دهه60، شــهرت هنري و آرتيستي اش رفت 
داخل پرانتز و نام خانوادگي شناســنامه اي اش 
شد هاشم پور. زمان تاراج البته او هنوز جمشيد 
آريا بــود و در هيــأت زينال بندري دوســت 
داشتني ترين ضد قهرمان دورانش، ترك تازي 

مي كرد. تاراج هم فيلمي بود كه از تماشايش سير نمي شديم. پس در آخرين 
روزهاي تابستان وقتي با عموي كوچكم به حجره پدربزرگ مي رفتم، حوالي 
ظهر سر از چهارراه مولوي درمي آورديم و چند دقيقه بعد من و عمو احمد 
ساندويچ به دست در سينما آرش زل زده بوديم به پرده و سرمست مي شديم 
از قاب هاي خوش تركيب فرج حيدري و موزيكي كه ناصر چشــم آذر براي 
هنرنمايي زينال بندري و سروان احمد تدارك ديده بود. سينمايي كه بليتش 
ارزان بود و تقريباً همه صندلي هايش پر. ســينمايي كه بيشتر مشتريانش 
هنوز در حال تماشاي فيلم ســيگار بهمن و آزادي دود مي كردند. در ميان 
غبار سيگاري كه باال مي رفت چشم مان به زينال بندري بود كه بگويد:» ما 
قاچاقچيا تو خودمون قانون داريم. ماده اول: دنيا پر نامرده! دوم: جز خودت 
كسي را دوست نداشته باش.  ســوم: برادرت نخستين دشمن توئه، رفيقت 
دومي! « و از آن طرف شيفته اين ديالوگ سروان احمد )بهزاد جوانبخش( 
بوديم:»دولت واسه اين گلوله ها پول داده دونه اي هفتاد تومن. اما واسه سگا 
ســم مي خره كيلويي دو تومن.« و جمله بعدي را همه با ســروان احمد بر 
زبان تكرار مي كردند »تو اليق دوميشي!« در سينماي جمع و جور آرش كه 
قديمي هم بود تقريباً هيچ وقت زني وجود نداشت. در شش هفت باري كه 
تاراج را در اين سينما تماشا كرديم حتي يك بار هم پاي خانواده اي به سالن 
نمايش فيلم باز نشد. تماشــاگران مرد مجرد مخاطب هدف سينما آرش 
بودند. آخرين روزهاي تابستان 64 با تماشاي مكرر تاراج در چهار راه مولوي 
سپري شد. فيلمي كه تماشايش از »عقاب ها« هم دلچسب تر بود كه اگر فيلم 
ساموئل خاچيكيان حادثه و هيجان داشــت، در فيلم قادري ديالوگ هايي 
كه بعداً فهميديم سعيد مطلبي آنها را نوشته در يادها مي ماند و همه عناصر 
آرتيستيك فيلم از ژست قهرمان ها و نحوه راه رفتن و نگاه كردنشان تا موزيك 
گوش نواز و تصاوير شيك و كلوزآپ هاي مؤثر، براي ما تجسم و مصداق »با 
حال« بودن در ســينماي ايران بود  . سينما آرش، گيشه اش در آن تابستان 
گرم و ملتهب 64 داغ و پررونق بود، از دهه70 تماشاگرانش را به مرور از دست 
داد و در انتهاي دهه80 كركره هايش براي هميشه پايين آمد. سينمايي كه 
سال ها تبديل به انبار شده بود در نهايت سال 95 براي توسعه مترو تخريب 
شد و به خاطره ها پيوست . خاطره سينمايي در چهارراه هميشه شلوغ مولوي 
كه بيشتر تماشاگرانش گذري و مشتريان خسته بازار تهران بودند و روزي 

روزگاري زينال بندري به وجدشان مي آورد.

مكاني در آفتاب
خانه اي به وسعت يك شهر

اينكه همسايه من كيسه زباله اش  را گذاشته روي كاپوت ماشين يا داوودپنهاني
روي صندوق تا وقتي به سطل زباله رسيد آن را بيندازد 
توي سطل، رفتاري است كه فقط من ناظر آن نيستم و 
تنها همسايه  من نيست كه اين كار را انجام مي دهد. توي 
محله كه بچرخيم يا در خيابان، هرازگاه با اين صحنه 
مواجه مي شويم. ماشيني از كنارمان مي گذرد با كيسه  
زباله اي روي صندوق. البد شما هم اين صحنه را مشاهده 
كرده ايد، كمي جلوتر برويد و به ياد بياوريد كه راننده 
ماشين يادش رفته كيسه را بيندازد توي سطل آشغال و 
با نخســتين ترمز كيسه از روي ماشــين سر خورده و 
واژگون شده و توي كوچه و خيابان افتاده و محتوياتش 
همانجا پخش و پال شده  است. راننده هم رفته و شهر و 
زباله هايش پشت سر باقي مانده اند. به نظرم شهرنشيني 
جدا از توجه به كلياتي كه در قوانين و مقررات آمده، واجد 
سلوكي اســت كه از توجه به جزئيات ساده اي حاصل 
مي شــود. اينكه كيســه زباله تان را برداريد و زحمت 
انداختن آن را توي ســطح زباله بكشــيد، كار سختي 
نيست. خيلي هم وقت گير نيســت. چند لحظه زمان 
مي برد و بعدش كل 24ساعت شبانه روز براي شماست 
كه برويد و همه  كارهاي جهان را انجام دهيد و يك دقيقه 

از وقت تان را از دســت ندهيد. جزئياتي از اين دست را 
مي توان با كمي دقت مشاهده كرد. خيلي هم نياز نيست 
مصداقي همه را بيان كرد و درباره شــان توضيح داد. 
سلوك شهرنشــيني از توجه به اين جزئيات و دقت در 
اجراي درست آنها مي آيد. به خانه و ماشين آنچناني و 
محله گران قيمت و خدم و حشم وابسته نيست. به دقت 
در نينداختن زباله كف خيابان وابسته است. شهرنشيني 
و شــهروند بودن، فقط محصول قاعده و قانون نيست، 
كنشي است كه مي تواند از توجه به رفتارهاي اخالقي و 
فردي مناسب هم به دست بيايد.ما همانگونه كه دوست 
نداريم، روي فرش خانه مان زباله بيندازيم، بايد به اين 
يقين هم برسيم كه انداختن زباله توي خيابان و در جوي 
كنار خيابان و كوچه كنار خيابان و راه پله محل كار كنار 
خيابان و همه خيابان هاي شهر نيز حكم همان زباله روي 
فرش را دارد و كار درســتي نيست. رفتار پسنديده اي 
نيست و كنار گذاشــتن آن نيز كار سختي نيست. به 
اندكي توجه و اندكي اهميت دادن به محيط زندگي مان 
نياز دارد. اينكه دستمال و ماسك و دستكش و پوست 
ميوه و باقي زباله هاي خانــه را بياوريم و توي كوچه و 
خيابان رها كنيم، چيزي است كه در الگوهاي درست 

رفتار شهروندي قرار نمي گيرد و كار اشتباهي است.

قصه شهر
امروز نهم  ماه مي  مصادف با روز لنگه 
جوراب گمشــده اســت. در برخورد 
نخســت تصور مي كنيم چه مناسبت 
بي معنايــي؛ اما بــا توجه به ســويه 
روانشــناختي نامگــذاري ايــن روز 
در مي يابيم كه روز لنگه جوراب گمشده 
چندان هم موضــوع پيش پا افتاده اي 
نيســت و حرف هايــي بــراي گفتن 
دارد. بــراي نمونه يكــي از مهم ترين 
هدف هاي نامگذاري ايــن روز به نام 
لنگه جوراب گمشــده، نمادين بودن 
اين گمشــده به عنوان نشانه اي است 
براي پذيرفتن چيزهايي كه در زندگي 
از دست مي دهيم. پس از اينكه يكي از 
لنگه جوراب ها گم شد، افراد به دو دسته 
بزرگ تقسيم مي شــوند؛ برخي لنگه 
به جا مانده را نگه مي دارند و برخي به 
سرعت آن را دور مي اندازند. دسته اول 
كساني هستند كه توان گذر از برخي 
مراحل ســخت زندگي را ندارند و در 
همان مرحله باقي مي مانند. دسته دوم 
اما مي پذيرند كه اين مرحله تمام شده 
و به زبان ســاده بايد سراغ يك جفت 
جوراب نو رفت. از اين دو دسته بزرگ 
كه بگذريم، دسته ســومي هم وجود 
دارند كه باهوش ترند. آنها معموال هنگام 
خريد جوراب از طرحي كه دوســت 
دارند، دســت كم دو جفت مي خرند. 
به اين ترتيــب هنگام پاره شــدن يا 
گم شدن يك لنگه، آنها به قول معروف 
لنگه جوراب هــاي زاپاســي دارند كه 
جايگزين لنگه گمشده مي شود و در كل 
براي محتويات جيب آنها صرفه جويي 
مي كند. اين دســته همان آدم هايي 
هســتند كه تمام تخم مرغ هاشان را 
در يــك ســبد نمي چيننــد. براي 
تخم مرغ هاي شكســته هم تــا پايان 
عمر عــزاداري نمي كنند. به اصطالح 
روانشناس  ها مي پذيرند و مي گذرند. 
اين دسته سوم لنگه جوراب تنها مانده 
را هم بالاستفاده رها نمي كنند. از آن 
براي حيوانات خانگي عروســك هاي 
پارچه اي درســت مي كنند؛ يا آنها را 
با گياهان خوشــبو براي آروما تراپي 
)رايحه درماني( پر مي كنند. به هر حال 
مفهوم همراهي و جفت بودن جوراب ها 
به قدري نمادين اســت كه بسياري از 
داستان سرايان كودكان هم قصه هايي 
براي اين دو يار هميشگي گفته، نوشته 

و چاپ كرده اند.

 لنگه جوراب گمشده

شاعران پارسی حافظان سواحل خليج فارس می  شوند. مراحل پايانی نصب سرديس حافظ  در يکی از اسکله های جزيره کيش اول آخر

جهان روز

سعيدمروتي

سالم سينما
اين روزها که سينماها خلوت تر 
اســت و پروتکل ها هم سفت 
و ســخت رعايت مي شــود، 
پيشــنهاد مي کنيم ســري 
به ســينما بزنيد که هم بعد از 
مدت ها روي پرده نقره اي فيلم 
ببينيد و هــم چراغي در دل 
ســينماداران و عوامل سينما 

روشن کنيد.

 خورشيد
کارگردان: مجيد مجيدي 

بازيگران: علي نصيريــان، جواد 
عزتــي، روح اهلل زمانــي و طنــاز 

طباطبايي
خالصه فيلم: علي كــودك 12 
ساله اي است كه همراه دوستانش 
بــا دزدي قطعــات و كار در يــك 
انبــار الســتيك، زندگي شــان را 
مي گذراننــد تا اينكه با پيشــنهاد 
جديدي از سوي خالفكاران محل 

مواجه مي شوند.

 آن شب
کارگردان: كورش آهاري

بازيگران: شهاب حسيني، نيوشا 
جعفريان، ليا اوگانيان

خالصه فيلم: زوج جواني به همراه 
دختر يك ساله شان در هتلي قديمي 
محبوس مي شوند و نيرويي خارجي 
آن دو را وادار بــه بيــان راز هــاي 
دروني شان كه از يكديگر پنهان نگه 

داشته اند، مي كند.

  خون شد
کارگردان: مسعود كيميايي

بازيگران: سعيد آقاخاني، نسرين 
مقانلو، سيامك انصاري، ليال زارع، 

هومن برق نورد
خالصه فيلم: داستان »خون شد« 
به مثابه خانه اي قديمي اســت كه 
همه چراغ هايــش خاموش بوده و 
هيچ كس نيز در اتاق هايش ساكن 
نيست. در اين ميان يكي از ساكنان 
اين خانه مي آيــد و همه چراغ ها را 

روشن مي كند.

انجامش بده/تماشا
صبح روان

بنــدر ديگــري  نخواهي ديد، خطه كنستانتينكاوافي 
بهتري نخواهــي يافت. شــهر ســر از دنبالت 
برنمي دارد. در همان كوچه ها پالس مي شوي. در 
همان خانه هاست كه موهايت را سفيد مي كني. 
هر كجا بروي، به همين شــهر مي رسي. اميد به 
خارج نيست. راه به خارج نيست: نه از زمين، نه از 
دريا. در همه دنياست كه بر باد رفته عمر، در همه 

دنيا آري، عمري كه تلف كرده اي در اين بيغوله.

بوك مارك

ديالوگ

قراری برای 1400
همين هستيم، ما آريايي هاي با فرهنگ 
باســابقه تمدن کهن و حکومت قانون 
که سبقه اي چند هزارساله در وطن ما 
دارد. همين هستيم ما متخصصان دور 
زدن قانون و تخطي   از آن به نام زرنگي. 
همه نه اما متأســفانه اين جماعت کم 
هم نيســتند. دوره زمانه دعوا و تذکر و 
اين حرف ها گذشته اما بياييد در سال 
1400با خودتان قرار بگذاريد که اگر در 
پيرامون خود افرادي هستند که چنين 
رفتارهايي را بســيار خونسرد و راحت 
انجام مي دهند براي هميشه آنها را کنار 
بگذاريد. آنهايي را که ماسك نمي زنند، 
آنهايي را کــه در ممنوعيت هاي تردد، 
روي صورت پالك ماشين خود ماسك 
مي زنند و همه آنهايي را که با هزار دغل 
مي خواهند ثابت کنند زرنگ هستند و 
توانايي دور زدن قانون را دارند از خودتان 
دور کنيد. آن وقت بــا آرامش خاطر به 
وجدان خودتان بگوييد: همين هستيم، 
همين هايي که بي فرهنگي و بي قانوني را 

تاب نمي آوريم...

عکس و متن: مسعود مير

رستگاري در شاوشانگ
انــدي: مي دونــي  مكزيكي ها در مورد فرانكدارابونت

اقيانوس آرام چي ميگن؟
رد: نه.

اندي: ميگن هيچ گذشــته اي نــداره. اين دقيقا 
همون جاييه كه من مي خوام زندگي كنم. يه جاي 

گرم بدون هيچ خاطره اي!

عدد خبرعدد خبر

عدد خبرعدد خبر
حافظ

داني که چيست دولت ديدار يار ديدن
در کوي او گدايي بر خسروي گزيدن

دعاي روز بيست و ششم ماه رمضان اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

ً و َعملي  ً وَذْنبي فيِه َمْغفورا اللهّم اْجَعل َسْعيي فيِه َمْشكورا
ً يا أْسَمِع الّسامعين. فيِه َمْقبوالً و َعيبي فيِه َمْستورا

خدايا قرار بده كوشش مرا در اين ماه قدرداني شده و گناه مرا در اين ماه آمرزيده و 
كردارم را در آن مورد قبول و عيب مرا در آن مستور فرما،  اي شنواترين شنوايان.

می
 اما

يار
سات

س: 
عك

گرينويچ



آب و جاروی  بازار  زنجان
قرار است 14 سرای طوالني ترين بازار ايران که مدت ها خاک می خوردند 

دوباره محل کسب و کار شوند
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فاطمه عباسی
خبرنگار

 
یکی از بهترین راه های شناخت آداب و رسوم هر شهری بازارهای 
تاریخی آن است، دردانه های به جامانده از دوران زندیه، صفویه، 
قاجاریه با قدمتی صدها ساله که همچنان تکاپوی اقتصادی شان 
را حفظ کرده اند. بازار بزرگ تبریز، بــازار تاریخی کرمان، بازار 
سنتی اصفهان، آنهایی که در فهرست میراث ملی و برخی هم 
در یونسکو ثبت شده  و حال و هوایشــان شما را به صدها سال 
پیش می برد. آنهایی که در رقابت با پاســاژهای مدرن و مراکز 
خرید چند طبقه ای که شــهر را به تســخیر خود درآورده اند 
همچنان یکه تاز مانده اند. مردم هم به رسم به جامانده از گذشته 
مایحتاج روزانه شان را با قیمت کمتری از آنجا تهیه می کنند و 
البته اینکه هنوز هم اولویت گردشــگران هستند. هر چند این 
اسناد فرهنگی، هنری، معماری و اقتصادی که ارکان اساسی 
هویت تاریخی هر شهر به شمار می روند سال هاست که در تب 
اجرا نشدن طرح های مرمت و البته اجرا شدن برخی طرح های 
شهری آسیب زا می ســوزند. در این بین بازار تاریخی زنجان با 

قدمتی از دوران قاجاریه در قلب بافت قدیمی این شهر، عنوان 
طوالنی ترین بازار ایران را بر پیشــانی دارد. بازاری که عالوه بر 
راسته  ها، سراها، میادین، تیمچه  ها، داالن  ها، مساجد، حمام  ها 
و تکیه  ها، هزار باب مغازه در خود جای داده اســت. اغلب این 
مغازه ها در راســته فرعی به علت پایین بودن اجاره، تبدیل به 
انباری مغازه های راســته اصلی شــده اند و درهایشان بسته و 
کرکره هایشان روزهای متمادی پایین است. به همین دلیل هم 
اداره میراث فرهنگی زنجان برای جان بخشیدن به راسته فرعی 
بازار، قرار است این سراها را به کارگاه ها و بازارچه های صنایع 

دستی تبدیل کند.

احیای 14 سرا در بازار زنجان
مرمت سراهای بازار زنجان از سال گذشته آغاز شد و هنوز هم 
ادامه دارد. قرار اســت حجره هایی که کاربری خاصی ندارند و 
مدت هاست بالاســتفاده خاک می خورند، بشوند جایی برای 
عرضه محصوالت صنایع دستی تا هم این صنعت رونق بیشتری 
پیدا کند و هم تن نحیف گردشــگری استان جانی دوباره یابد. 
یکی از جاذبه های گردشگری بازار زنجان، سرای ناصری است 

که بیش از ۹۰ درصد آن تاکنون مرمت شــده و موزه، فضای 
پذیرایی و حجره های صنایع دستی، فضاهای پیش بینی شده 
در آن هستند. 13 سرای دیگر بازار هم بناست به همین ترتیب 
مرمت و بازسازی شوند و بازارچه های صنایع دستی، این صنعت 

را هم از رکود نجات دهد. 

رونق کسب و کارها
در بازار چاقوسازان، مردان روی چهارپایه های کوتاه با کمرهای 
خمیده و ســرهای به زیر افتاده، تمام حواس شــان به حرکت 
پرشتاب دستگاه هاست. چشم هایشان، خیره به حرکت لغزنده 
و لرزان ورقه های فوالد که تا چند ســاعت دیگر چاقو، داس و 
ساطور می شود، با دسته های عجیب و تراش های ظریف، با عاج 

و صدف و دسته های چوب گردو و گیالس.
 استاد غالمرضا چاقوها را با دســته های هم شکل و تیغه های 
ظریف ردیف می کند روی میز و می گوید: »یکی از حجره های 
سرای ناصری بازار را سال ها پیش اجاره داده بودم که شده بود 
انباری. از ســازمان میراث فرهنگی آمدند و گفتند5۰ درصد 
هزینه را می دهند که حجره را بازســازی کنیم. قبول کردم تا 

پسر کوچکم در همان حجره کارگاه چاقوسازی راه بیندازد.« 
همانطور که حرف می زند، دســته چاقــو را می چرخاند روی 
دســتگاه تا صیقل بخورد: »چند  ســال گرفتار واردات بودیم. 
آن قدر چاقوی چینــی وارد کردند که بازار از دســت ما رفت. 
حاال هم گرفتار کرونا شــده ایم. امیدمان به راه اندازی همین 

بازارچه هاست شاید کسبمان کمی رونق بگیرد.«

مالكان همكاری کنند
امیر ارجمنــد، مدیــرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی زنجان امید زیادی به همکاری مالکان حجره های 
بازار تاریخی دارد. می گوید تا حاال هم استقبال خوبی از طرح 
بازسازی سراها شده و فروشگاه های صنایع دستی که در خیابان 
های مختلف شهر پراکنده اند، قرار اســت در بازار مغازه اجاره 
کنند و در سراها و راسته ها متمرکز شوند. ارجمند معتقد است 
با رونق یافتن سراها، مالکانی که هنوز متقاعد نشده اند هم، برای 

بازسازی و مرمت ترغیب می شوند.
اکنون سرای ملک و ســرای بهجت نیز در بازار زنجان در حال 
مرمت هستند. ارجمند درباره این ســراها می گوید: در سرای 

بهجت 1۷ حجــره به عنوان انبار فرش اســتفاده می شــوند؛ 
در حالی که بــا احیای آن هــا می توان بهــره وری بخش های 
مختلف میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری را ارتقا 
داد. صنایع دستی هم جزو جاذبه گردشگری به حساب می آید 
و می تواند مردم را به حضور در مکان های تاریخی دعوت کند. 
راسته  جگرپزها و غذاهای سنتی زنجان، راسته فرش فروشان، 
راسته چاقوســازان و مواردی از این دســت نیز، باید در رونق 

گردشگری مورد توجه قرار بگیرد. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی زنجان 
کرونا را عاملی برای کاهش گردشگران در استان می داند و اضافه 
می کند: هرچند صنعت گردشگری تحت تاثیر همه گیری کرونا 
به شدت ضعیف شده اما باالخره این دوران هم تمام می شود و 
بازســازی بازار پس از کرونا می تواند باعث رونق دوباره صنایع 
دستی و گردشگری در استان شــود. ما تسهیالت مورد نیاز را 
در اختیار مالکان ابنیه تاریخی قرار می دهیم و انتظارمان این 
است که آنها هم در این بازسازی همکاری داشته باشند. اکنون 
هم فروش صنایع دســتی در فضای مجازی انجام می شود تا 

هنرمندان این حرفه آسیب کمتری ببینند.
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نسخه نویسی الکترونیک در سمنان از پارسال در دستور کار 
قرار گرفت و بسیاری از پزشکان با ثبت نام در سامانه پارسا، 
استفاده از این سامانه را آغاز کردند. همه 170 پزشک طرف 
قرارداد با تأمین اجتماعی در سمنان از این سیستم استفاده 
می کنند و طبق آمارهای رســمی روزانه بــه طور میانگین 
2هزار نسخه الکترونیک توسط پزشکان صادر می شود. طی 
ماه های اخیر برخی مشکالت زیرساختی مربوط به اجرای 
طرح کاهش یافته و تعداد مراکز درمانی متصل به ســامانه 
نسخه الکترونیک رو به افزایش است. بنا به اعالم مسئوالن 
تأمین اجتماعی سمنان تا پایان امسال همه مراکز درمانی 
عضو سامانه نسخه الکترونیک خواهند شد. حدود 72درصد 
جمعیت ســمنان معادل 505 هزار نفر زیر پوشش تأمین 
اجتماعی قرار دارند و بیش از 200 هزار نفر دیگر زیر پوشش 

بیمه سالمت قرار دارند.

نسخه نویسی الکترونیک در اداره کل تأمین اجتماعی همدان 
از سال97 آغاز شــد. این طرح ابتدا از مراکز ملکی اداره کل 
تأمین اجتماعی آغاز و به دلیل موفقیت در بخش خصوصی 
نیز اجرا شــد. در حال حاضر 770هزار بیمه شــده تأمین 
اجتماعی مشــمول طرح نسخه نویسی الکترونیک هستند 
و طرح در همه مراکز ملکی تأمین اجتماعی اجرا می شــود. 
بیش از 97درصد مراکز تحت پوشش تأمین اجتماعی از این 
طرح استفاده می کنند. از اسفند سال گذشته بیمارستان های 
دانشگاهی وارد این طرح شــده اند و پیش بینی می شود تا 

پایان خرداد همه مراکز از این طرح استفاده کنند. 
مدیرکل بیمه ســالمت همدان از توقف چاپ دفترچه های 
بیمه سالمت از ابتدای اردیبهشت در صندوق بیمه سالمت 
همگانی و از ابتدای خرداد در صندوق روستائیان و از ابتدای 
تیر در سایر صندوق ها خبر داده 

است. 

2 سال اســت که مسئوالن استان 
مرکــزی درباره اجــرای کامل طرح 
نسخه الکترونیک وعده می دهند، اما فراهم نبودن زیرساخت، 
مهم ترین دلیل به تعویق افتادن آن است. حاال که کرونا جوالن 
می دهد، اجرای طرح جدی تر شده است. از ابتدای اردیبهشت 
به صورت تدریجی چاپ و صدور دفترچه بیمه سالمت متوقف 
شــده و از ابتدای خرداد دفترچه بیمه روستاییان و عشایر و از 
ابتدای تیر صندوق کارکنان دولت و صندوق سایر اقشار و بیمه 
ایرانیان حذف خواهد شد. این طرح در بخش بیمارستان های 
طرف قرارداد 72درصد و در بخش های پزشکان، داروخانه ها، 

مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه ها 100 درصد اجرا می شود.
بیش از ۶1۸ هزار نفر در قالب صندوق های روستاییان، کارکنان 
دولت، سالمت همگانی و ایرانیان و صندوق سایر اقشار، خدمات 
بیمه ای دریافت می کنند و حدود 9۸0 هزار نفر هم تحت پوشش 

تامین اجتماعی هستند.
همدان سمنان 

مرکزی

براساس اعالم اداره کل بیمه سالمت گلستان از اردیبهشت 
امسال و همزمان با سراسر کشور دفترچه های درمانی بیمه 

سالمت به صورت تدریجی در حال حذف شدن هستند. 
سازمان تامین اجتماعی گلستان از ابتدای اسفند سال99 
فرآیند حــذف دفترچه را آغــاز کرد، اما بیمه ســالمت به 
صورت تدریجی از اول اردیبهشــت ایــن کار را آغاز کرده 
است. در حال حاضر ۶0 درصد پزشکان طرف قرار داد بیمه 
سالمت در گلستان نسخه های خود را به صورت الکترونیک 
تجویز می کنند و قرار است  تا پایان اردیبهشت با همکاری 
موسسات طرف قرارداد، دفترچه های بیمه شدگان سازمان 
بیمه ســالمت به طور کامل حذف شــوند. ۴۳ درصد کل 
جمعیت استان گلستان تحت بیمه تامین اجتماعی هستند 
که در مجموع با بیمه ســالمت حدود ۶0 درصد جمعیت 

استان را در برمی گیرد.

نسخه  نویسی الکترونیکی از اول خرداد امسال در همه مراکز 
بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی کهگیلویه و بویراحمد 
اجباری می  شود. هرچند نسخه نویســی الکترونیک از سال 
گذشته در این استان شروع شده بود و کهگیلویه و بویراحمد 
توانســت در بخش مراجعه بیماران به پزشکان خصوصی و 
استفاده از نســخه الکترونیک در جایگاه نخست کشور قرار 
گیرد. دفترچه های روســتایی و کارکنان دولت و سایر اقشار 
نیز از ابتدای تیر الکترونیک می شود و طبق اعالم مسئوالن 
دسترسی به ســامانه نسخه الکترونیک ســازمان برای همه 

پزشکان طرف قرارداد بخش خصوصی هم فراهم شده است.
بیش از ۳20 هزار نفر از جمعیت 71۳ هزار نفری کهگیلویه و 
بویراحمد به صورت اصلی یا تبعی زیر پوشش تأمین اجتماعی 
و بیش از 520 هزار نفر از جمعیت اســتان زیر پوشش بیمه 

سالمت هستند.

در استان خراسان شمالی بیش از 
50 درصد نســخه های تولید شده به 
صورت الکترونیکی هستند و روزانه 2 هزار نسخه الکترونیکی در 
این استان صادر می شود. از 1۸7 پزشک طرف قرارداد با تامین 
اجتماعی، 1۴7 پزشــک به صورت الکترونیک نسخه نویســی 
می کنند و ۴0 پزشک طرف قراردارد هنوز 
وارد این عرصه نشده اند. البته نسخه نویسی 
الکترونیک قرار است تا پایان تیر در همه 
مراکز پزشکی اســتان عملی شود. ۶۳5 
هزار نفر از مردم خراسان شــمالی تحت 
پوشــش بیمه تامین اجتماعی هستند و با 
ارائه کد ملی و دریافت کد رهگیری می توانند از خدمات 

سیستم نسخه الکترونیک بهره مند شوند.

طرح نسخه نویســی الکترونیکی 
ســال گذشــته در ۸ شهرســتان 
خوزســتان با جمعیت بیش از ۸00 هزار بیمه شــده و 2۴9 
موسســه طرف قرارداد شروع شــد. پیش از آن اداره کل بیمه 
سالمت خوزستان به عنوان یکی از سازمان های بیمه گر با اجرای 
پایلوت طرح در شهرستان حمیدیه پیشگام طرح تحول سالمت 
شده بود. چاپ دفترچه های تامین اجتماعی هم در این استان 
هم زمان با سراسر کشور از اول اسفند سال گذشته متوقف شد. در 
حال حاضر حدود صددرصد پزشکان طرف قرارداد بیمه سالمت 
خوزستان در طرح نسخه نویسی الکترونیک مشارکت و مراکز 
درمانی طرف قرارداد با تامین اجتماعی هم اســتقبال خوبی از 
طرح داشته اند. حدود 2/۴ میلیون نفر از جمعیت ۴/7 میلیون 
نفری خوزستان زیرپوشش بیمه سالمت و نیمی از جمعیت هم 

زیرپوشش تامین اجتماعی هستند. کهگیلویه وبویراحمدگلستان 

خوزستانخراسان شمالی

100درصد مطب های پزشکان، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و 
رادیولوژی ها طرف قراداد بیمه سالمت به سامانه نسخه نویسی 
الکترونیکی دسترسی دارند و همه پزشــکان در هرمزگان 

نسخه الکترونیکی برای بیماران تجویز می کنند.
همچنیــن ۸۶درصــد مراکــز درمانگاهــی و 100درصد 
بیمارستان های خصوصی استان به ســامانه نسخه نویسی 
الکترونیکی دسترسی دارند و اتصال بیمارستان های دولتی 

به این سامانه نیز آغاز شده است.
مراکز درمانی ملکی و طرف قررداد سازمان تامین اجتماعی 
نیز در این استان به سامانه الکترونیکی تامین اجتماعی برای 

نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی دسترسی دارند. 
تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی اصلی و تبعی در هرمزگان 
99۴ هزار و ۶5۶ نفر و تعداد بیمه شدگان طرح سالمت 9۸ 
هزار و ۴7 نفر هســتند که می توانند از این سیستم استفاده 

کنند.

در آذربایجان غربــی از 2ســال قبل اقدامــات الزم درباره 
نسخه نویسی الکترونیکی آغاز شــده و از اواخر سال گذشته 
نســخه های الکترونیکی به صورت رسمی جای نسخه های 
کاغذی را گرفت. حدود 90درصد نســخه ها در این استان 
الکترونیکی صادر می شود و در 10درصد بقیه )عمدتا شامل 
نواحی کوهستانی( زیرساخت های الزم مهیا نیست. در استان 
عالوه بر 12بیمارســتان و درمانگاه دولتی در 5هزار مطب 
پزشکی، داروخانه، آزمایشگاه و تصویربرداری بخش خصوصی 
هم نسخه نویسی الکترونیکی انجام می شود. در مجموع یک 
میلیون و 200 هزار نفر از مردم آذربایجان غربی تحت پوشش 
تامین اجتماعی قرار دارند و حــدود 2 میلیون نفر نیز تحت 
پوشش بیمه ســالمت قرار گرفته اند. بنابر اعالم مسئوالن 
استانی تا پایان خرداد و با اتمام دفترچه های کاغذی موجود 
از یک ســو و تامین رایانه و اینترنت در نقاط دور دست همه 
درمانگاه ها و مطب هــا ملزم به ارائه 

نسخه الکترونیکی هستند.

طرح نسخه نویسی الکترونیک با عنوان »پارسا« به صورت 
پایلوت از ســال97 در بابلســر آغاز شــد و پس از بررسی 
نواقص طرح اجرای سراسری آن در دستور کار قرار گرفت. 
نسخه نویســی آنالین در مازندران با توجه به اجرای طرح 
پزشک خانواده و فراهم بودن زیرساخت های اولیه با سرعت 
بیشتری پیش رفت. اسفند پارسال نسخه نهایی این سامانه 
در مازندران رونمایی و پس از آن زمینه  صدور نسخه آنالین 
در مطب بیش از ۶50 پزشــک عضو طرح پزشک خانواده 
مازندران فراهم شد. در حال حاضر داروخانه های مازندران و 
مراکز درمانی رسمی امکان استفاده از سامانه پارسا را دارند، 
اما استفاده از آن امسال الزامی می شود هرچند احتمال بروز 
اختالل به دلیل قطعی های اینترنــت را دارد. در مازندران 
بیش از 2 میلیون نفر زیر پوشــش تأمین اجتماعی هستند 
و بقیه جمعیت استان نیز از خدمات بیمه سالمت استفاده 

می کنند.

کرمانشــاه در اجــرای ســامانه 
نسخه نویسی الکترونیک جز 10استان 
برتر کشور است، اما شــیوع کرونا حذف دفترچه بیمه کاغذی 
در استان را به تاخیر انداخت. در حال حاضر 100 درصد مراکز 
درمانی خصوصی و دولتی اســتان به ســامانه نسخه نویســی 
الکترونیک متصل شــده اند و امکان نسخه نویسی الکترونیکی 
در همه مراکز بخش خصوصی و دولتی فراهم شــده است. این 
طرح در بیمارستان ها و مراکز دولتی اســتان کرمانشاه هم به 
صورت کامل فعال است. در بخش خصوصی نیز در 9۴ درصد 
مطب پزشکان و درمانگاه ها کرمانشاه نسخه نویسی الکترونیک 

اجرا می شود.
7۶۸ هزار و 5۶2 نفر در کرمانشاه زیرپوشش خدمات بیمه تامین 
اجتماعی قرار دارند و روزانه ۳هزار نسخه الکترونیکی برای بیمه 

شدگان تامین اجتماعی در استان نوشته می شود. 

خراسان رضوی از استان های پیشرو 
در الکترونیکی کردن نسخه و اسناد پزشکی 
است به طوری که اسناد پزشکی ۴۳ بیمارستان طی سال 9۸ 
برای نخستین بار در کشــور الکترونیکی شد. حذف تدریجی 
دفترچه های بیمه سالمت از اردیبهشــت امسال آغاز و صدور 
دفترچه تامین اجتماعی از اول اســفند متوقف شد. ساالنه ۳ 
میلیون نسخه الکترونیکی در مراکز ملکی تامین اجتماعی صادر 
می شود. درحال حاضر ۴هزار موسســه درمانی به سامانه های 
الکترونیکی ســازمان بیمه سالمت متصل هســتند. در مراکز 
غیردولتی دانشگاهی هم بیش از 90درصد دارای زیرساخت های 
سخت افزاری مناسب هستند و در مراکز دولتی دانشگاهی نیز 
تامین زیرساخت ها تا پایان خرداد تکمیل خواهد شد. بیش از ۳ 
میلیون و ۶1۴ هزار نفر در استان تحت پوشش خدمات اداره کل 
بیمه سالمت و بیش از 2 میلیون و ۴۸2 نفر تحت پوشش بیمه 

سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. 
مازندران آذربایجان غربیهرمزگان

خراسان رضوی کرمانشاه

اجرای طرح نسخه نویســی الکترونیک در لرستان از سال 
گذشته آغاز شد و به موازات آن دفترچه های بیمه نیز مورد 
استفاده قرار می گرفت. از اول اردیبهشت دیگر نیازی به ارائه 
دفترچه بیمه از سوی بیماران نیست. این طرح در بیمارستان 
آتیه، مراکز، کلینیک هــا و پاراکلینیک های اداره کل تأمین 
اجتماعی لرستان اجرا شده و به تازگی مطب های خصوصی 
نیز به اجرای این طرح اضافه شده اند و طرح در حال حاضر 
در سراسر اســتان اجرا می شــود. 75۸ هزار و ۴ بیمه شده 
تأمین اجتماعی مشــمول اجرای این طرح هستند. از اول 
اردیبهشــت کاهش کاربرد دفترچه بیمه سالمت نیز آغاز 
شــده  ، اما دفترچه ها تا آخرین برگ 

اعتبار دارند.

حدود یک میلیون و 517 هزار نفر در کرمان تحت پوشــش 
بیمه  تامین اجتماعی و یک میلیون و ۸00 هزار نفر هم تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار دارند. بیش از ۶2 درصد از جمعیت 
استان معادل یک میلیون و ۸00 هزار نفر نیز، تحت پوشش 
بیمه سالمت قرار دارند. در بیمارســتان ها و کلینیک های 
تامین اجتماعی از چند سال قبل نیاز به ارائه  دفترچه  بیمه 
نبود و از اســفند گذشــته این طرح در همه مراکز درمانی 
گســترش یافت. کرمان، پایلوت صدور نســخه  الکترونیک 
بیمه  سالمت در کشــور نیز بوده است. از ابتدای اردیبهشت 
امسال، صدور دفترچه  کاغذی بیمه سالمت کامال متوقف و 
نسخه   الکترونیک جایگزین آن شد و همه مراکز درمانی اعم 
از دولتی، خصوصی، سرپایی و بستری مجهز به سامانه  صدور 
نسخه  الکترونیک بیمه  سالمت هستند و مراجعان فقط با ارائه  

کدملی خدمات می گیرند. 

اســتان یزد قطب درمانی کشــور 
محســوب می شــود و همــواره در 
اجــرای طرح های بهداشــتی و درمانی از جمله طرح نســخه 
الکترونیک پیشــتاز بوده اســت به طوری که این طرح در ۸0 
درصد بیمارستان ها، مطب ها، کلینیک های خصوصی و دولتی و 
آزمایشگاه ها اجرا شده و تا پایان اردیبهشت همه مراکز درمانی 
تحت پوشــش اجرای طرح قرار می گیرند. به این ترتیب از تیر 
فقط نســخه های الکترونیکی پذیرش خواهند شد. ظرفیت و 

زمینه برای اجرای کامل این طرح در استان فراهم است.
۸0 درصد از جمعیت استان یعنی بیش از ۸00 هزار نفر مشمول 
بیمه شدگان تامین اجتماعی، بیمه سالمت، بیمه اتباع و سایر 
بیمه ها از خدمات این طرح بهره مند خواهند شد. پزشکان نیز 
استقبال خوبی از اجرای این طرح دارند، زیرابرای جلب همکاری 
امتیازهایی از جمله تغییر تعرفه ها بــرای آن ها در نظر گرفته 

شده است.

زنجان پنجمین استان کشور در 
صدور نسخه الکترونیک است و از 
دوم اسفند سال 99، دفترچه های کاغذی 
در این استان صادر نمی شود. طبق آمار سال 
گذشته حدود 5۸0 هزار نسخه الکترونیکی 
در این استان تولید شده است. شهروندان 
زنجانــی از اینکــه بــا ایــن کار مراجعه 
غیرضروری مردم به شعب و کارگزاری ها و 
ازدحام در این مراکز کاهش یافته است، 
ابراز رضایت می کنند، اما قطعی سیستم 
کــه گاه باعث تاخیــر در تحویل دارو 
می شود موجب گالیه  آن ها شده است. 
5۴0 هزار نفر معادل 52 درصد کل 
جمعیت زنجان تحت پوشش بیمه 

تامین اجتماعی قرار دارند.
کرمان لرستان

یزد زنجان

پیگیری همشهری از روند 
 نسخه نويسی الكترونیكی

 در 30 استان 



نسخه کاغذی پیچی ـده شد
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نسخه نویسی از ابتدای خرداد سال 99 به صورت داوطلبانه 
در مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ســامت سیســتان 
و بلوچســتان اجرا شــد و بیش از 95درصد پزشکان طرف 
قرارداد با بیمه ســامت در حال ارائه نسخه الکترونیکی به 
بیمه شــدگان هســتند. 2 میلیون و 12 هزار نفر در استان 
در قالب 5 صندوق بیمه ســامت همگانی، روســتاییان، 
کارکنان دولت، سایر اقشــار و ایرانیان تحت پوشش بیمه 
سامت قرار دارند. از ابتدای اردیبهشت دفترچه های بیمه 
ســامت جمع آوری و برای گروه بیمه روستاییان نیز طرح 
از ابتدای خرداد اجرا خواهد شد. جمع آوری دفترچه بیمه 
ســایر گروه ها نیز از ابتدای تیر آغاز می شود. 700هزار نفر 
در سیستان وبلوچســتان تحت بیمه تامین اجتماعی قرار 
دارند و در حاضر 95 درصد پزشــکان استان و 100 درصد 
بخش هایی مانند داروخانه ها، آزمایشگاه ها، مراکز سونوگرافی 

و کیلینک های درمانی به این شبکه 
متصل هستند.

حذف تدریجــی دفترچه هــای درمانی بیمه ســامت از 
اردیبهشت امسال در خراســان جنوبی آغاز شد. همچنین 
چاپ دفترچه بیمه ســامت در صندوق بیمه روستاییان و 
عشایر از ابتدای خرداد و سایر صندوق های بیمه ای سازمان 
بیمه سامت از ابتدای تیر امسال متوقف خواهد شد. 170 
نفر از پزشکان خراسان جنوبی و 176 داروخانه نسخه نویسی 
و نسخه خوانی را به شکل الکترونیک انجام می دهند و از اول 

تیر امسال به طور کامل این برنامه اجرا خواهد شد.
479 هزار نفر از جمعیت 768هزار و 898 نفری خراســان 
جنوبی تحت پوشــش بیمه ســامت قرار دارنــد. تعداد 
بیمه شــدگان اصلی تأمین اجتماعی هم 121 هزار و 282 
نفر و با احتساب افراد تحت تکفل بیش از 335هزار و 603 

نفر است.

تعداد بیمه شــدگان ســامت در 
چهارمحال و بختیاری 580هزار نفر 

و بیمه سامت با 511 موسســه درمانی طرف قرارداد است که 
در همه این موسسه ها صدور نسخه الکترونیک اجرا می شود.

همچنین حدود 479 هــزار و 635 نفر معــادل 51 درصد از 
جمعیت چهارمحال و بختیاری زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی 
قرار دارند که در این حوزه هم 100درصد مراکز و درمانگاه های 
غیردانشگاهی استان نسخه الکترونیک صادر می کنند. همچنین 
در 90 درصد مطب های پزشــکی خصوصی استان نیز نسخه 
الکترونیک صادر می شــود. این در حالی است که درمانگاه ها و 
مراکز دانشگاهی هنوز نسبت به سایر مراکز طرف قرارداد عقب تر 
هستند و در حدود 50درصد این مراکز نسخه الکترونیک صادر 
می کنند که به گفته مســئوالن پیش بینی می شود طی 2 ماه 

سیستان و بلوچستان آینده در این حوزه نیز پیشرفت های قابل توجهی رخ دهد. خراسان جنوبی 

چهارمحال و بختیاری

بیمه تامیــن اجتماعــی در اردبیل پوشــش 50 درصدی 
دارد. این اســتان در زمینــه صدور نســخه الکترونیکی از 
استان های پیشرو و رتبه برتر در کشور است و صدور دفترچه 
کاغذی مانند دیگر استان های کشور از اسفند سال 99 در 

کارگزاری ها و شعب تامین اجتماعی استان متوقف شده.
استفاده بیمه شدگان سازمان در این استان از فناور ی های 
نوین از 5 سال گذشته در مراکز درمانی ملکی سازمان و از 2 
سال گذشته در مراکز درمانی دانشگاهی و سایر مراکز دولتی 
شروع شد تا به تدریج زیرساخت های این طرح فراهم شود. 
در حال حاضر مراکز درمانی و مطب های خصوصی استان 

همه مجهز به نسخه نویسی الکترونیک 
هستند.

در حال حاضر حدود 400 مرکز تشــخیصی درمانی تحت 
پوشش بیمه سامت بوشهر، نســخه  های الکترونیکی را به 
حدود 490 هزار نفر تحت پوشش ارائه می دهند. همچنین 
در بخش سرپایی بیمارستان ها نیز اجرای برنامه در دست 
اجراست و بنا به گفته مدیرکل بیمه سامت بوشهر سامانه 
نسخه نویسی الکترونیکی تا پایان اردیبهشت در همه مراکز 
استقرار خواهد یافت. این در حالی است که فقط در 10 مرکز 
درمانی تابعه مدیریت درمان تامین اجتماعی و 24 درمانگاه 
نسخه نویسی الکترونیکی در حال انجام است. در این طرح 

162 پزشک طرف قرارداد تامین اجتماعی قرار دارند.
از نظر پایداری زیرساخت های ارتباطی و اینترنت وضعیت 
استان نســبتا مطلوب اســت و در بخش دولتی بخصوص 
بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی نیاز به تأمین تجهیزات و 

زیرساخت وجود دارد.

حدود 1 میلیــون و 265 هزار نفر 
در گیان بیمــه تامیــن اجتماعی 

هســتند. حذف دفترچه های کاغذی تامین اجتماعی و تولید 
نســخه الکترونیک در مراکــز درمانی گیان در حــال انجام 
و زیرســاخت های اجرای ایــن طرح به طور کامــل در گیان 
مهیاســت و با اجرای این طرح، 100 میلیون مراجعه ســاالنه 
به 30 میلیــون کاهش یافته. حدود 1500پزشــک در گیان 
و حدود 500داروخانه و 800 مراکــز درمانی، مجموعا 2800 
طرف قرارداد در گیان از خدمت دفترچه الکترونیک استفاده 
می کنند. این رقم حدود 80 درصد از پزشکان و مراکز درمانی و 
داروخانه در مراکز درمانی گیان است.  در بخش بیمه سامت 
نیز یک میلیون و 249 هزار و 715 نفر تحت پوشــش هستند 
که از اول اردیبهشت ارائه خدمت در مراکز تشخیصی درمانی 
طرف قرارداد سازمان بیمه سامت به صورت الکترونیکی انجام 

می شود.
اردبیل بوشهر

گیالن

ســازمان تامین اجتماعی فارس صــدور دفترچه های بیمه 
را از ابتدای اســفند ســال گذشــته متوقف کرد و بــا تامین 
زیرســاخت های اجرای طرح نسخه نویســی الکترونیک حاال 
روزانه 1800 نســخه الکترونیک در اســتان توسط پزشکان 
متخصص صادر می شود و به طور میانگین بین 65 تا 68 درصد 
از نسخه های صادر شده در استان به صورت الکترونیک است. 
تأمین اجتماعی در فارس دارای 21 درمانگاه و یک بیمارستان 
اســت که به 2 میلیون و 400 صد هزار بیمه شــده در استان 
خدمات ارائه می کنند. طرح پزشــک خانواده نیز از سال های 
گذشته عاوه بر مازندران، در این استان نیز در حال اجراست که 
هنوز پزشکان خانواده امکان نسخه نویسی به صورت الکترونیک 
را ندارند و این پزشکان با سامانه »سیب« همکاری می کنند. با 
این حال مسئوالن تامین اجتماعی استان در تاش هستند تا 
سامانه »ســیب« که مربوط به وزارت بهداشت است با سامانه 
نســخه الکترونیک تامین اجتماعی به 

همدیگر متصل شوند.

حذف دفترچه بیمه از 4ســال پیش به  صورت مســتقل در 
قزوین آغاز شــد، اما با حذف کامل دفترچه همه مراکز درمان 
غیرمستقیم و طرف قرارداد شامل مطب پزشکان، آزمایشگاه ها، 
مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، فیزیوتراپی و داروخانه ها نیز 
این طرح را اجرا خواهند کــرد. در قزوین 64 درصد جمعیت 
معادل 843 هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند. با 
اجرای کامل طرح نسخه نویسی الکترونیک تمام مراکز طرف 
قرارداد تأمین اجتماعی که حدود 700 مرکز هستند به نسخه 
الکترونیک مجهز می شوند. در حال حاضر 65درصد نسخه ها 
در قزوین به طریق الکترونیک انجام می شــود. در بخش بیمه 
سامت، حدود 500هزار نفر زیر پوشش بیمه سامت هستند. 
در اجرای نســخه الکترونیک 193پزشــک، 110داروخانه، 
301آزمایشــگاه، 18مرکز تصویر برداری، 17درمانگاه و در 
مجموع 369مرکز با ایــن طرح همکاری کرده و مشــارکت 

داشته اند.

حذف دفترچه های کاغذی و جایگزینی آن با نســخه های 
الکترونیک از سال قبل در البرز اجرا شد و بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشــکی اولین مرکزی بودند که با این طرح 
همکاری کردند. امسال نیز بیمارستان های بخش خصوصی و 
مطب ها به این طرح اضافه شدند و در 70 درصد از مطب های 
طرف قرارداد با بیمه تامین اجتماعی و بیمه سامت و 100 
درصد آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری طرح اجرا می شود. 
از اردیبهشت کاهش استفاده از دفترچه در استان شروع شده 
و از ابتدای تابستان دیگر دفترچه کاغذی چاپ نخواهد شد. 
اقدامات الزم از سوی ســازمان بیمه سامت برای استقرار 
ســامانه نسخه نویســی الکترونیک در البرز  انجام شده و 
مشکلی از نظر زیر ســاخت در این بخش وجود ندارد. البرز  
یک میلیون و 200 هزار نفر بیمه شــده   تامین اجتماعی و 

450 هزار نفر تحت پوشش بیمه سامت دارد.

از ابتدای طرح نسخه نویسی الکترونیکی 
در ایام تاکنــون بیش از 237 هزار نســخه 

الکترونیکی صادر شــده است. سرعت، ســهولت، دسترسی 
آسان، افزایش دقت و صحت در نسخه نویسی، کاهش خطاهای 
پزشــکی، جلوگیری از مصرف کاغذ و جلوگیری از قاچاق دارو 
از مهم ترین مزایای اجرای طرح نسخه نویســی و نسخه پیچی 
الکترونیکی اســت و بیماران در این طرح فقط با ارائه کد ملی 
می توانند از خدمات درگاه بهره مند شــوند و نیــازی به ارائه 
دفترچه کاغذی درمان نیســت. 389 هزار نفر در استان 580 
هزار نفری ایام تحت پوشش بیمه سامت هستند و تعداد مکان 
های درمانی طرف قرارداد با ســازمان تامین اجتماعی در این 
استان 382 مرکز است که از این تعداد 232 مرکز درمانی بخش 
خصوصی طرف قرارداد بیمه ســامت مجهز به نسخه نویسی 

الکترونیکی شدند.

اصفهان 3 میلیــون و 500 هزار بیمه 
شده تأمین اجتماعی دارد که از اسفند 99 هیچ دفترچه ای صادر 
نکرده و مبنای درمان بر اساس نسخه نویسی الکترونیک فرض 
شد. داروخانه های اســتان به دلیل روالی که برای ثبت نسخه 
در سیستم قبل از طرح نسخه نویســی الکترونیک داشته اند، 
زیرســاخت های الزم را دارند. پزشــکان، درمانگاه ها و مراکز 
پاراکلینیک اســتان مشارکت 90درصدی داشــته اند و روزانه 
22 هزار نسخه الکترونیکی در استان نوشته می شود. اما مشکل 
اصلی اجرانشدن طرح، بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاهی 
 )HIS( هستند که باید با کمک نرم افزار واســطه ای سیستم
خود را برای پشتیبانی نسخه های خارج بیمارستان به سیستم 
ســازمان های بیمه گر متصل کنند. اخیرا 52 میلیارد تومان از 
مطالبه های آن ها پرداخت شده اســت که بتوانند زیر ساخت 

قزوین  فارسالزم را ایجاد کنند. البرز

ایالم اصفهان 

کردستان جز استان های برتر و پیشتاز کشور در نسخه نویسی 
الکترونیک است  و سال گذشــته در این استان یک میلیون 
نسخه الکترونیکی صادر شد. از نظر زیرساختی هیچ مشکلی 
در کردســتان وجود و مراکز روســتایی به صورت آفاین 
تحت پوشش نســخه الکترونیک قرار دارند. در 100 درصد 
مراکز درمانی خصوصی و دولتی  کردســتان در بخش های 
مختلف نسخه نویســی الکترونیکی در حال اجراست و در 
حوزه دانشگاهی نیز در بخش بســتری 100 درصد نسخه 
الکترونیک در حال اجراست و فقط در بخش سرپایی به علت 
شیوع کرونا بخش سرپایی 20 درصد پیشرفت داشته که قرار 

است طی یکی دو ماه آینده تکمیل شود.
یک میلیون و 100 هزار نفر در کردستان تحت پوشش بیمه 
ســامت و حدود 208 هزار نیز تحت پوشش بیمه تامین 

اجتماعی و مابقی تحت پوشش بیمه 
نیروهای مسلح هستند.

طرح نسخه نویسی الکترونیک هنوز به طور کامل در قم اجرا 
نشده است، اما به گفته مدیر درمان تأمین اجتماعی استان تا 
پایان امسال به طور کامل اجرا خواهد شد. در قم 100درصد 
داروخانه ها و پاراکلینیک ها به نسخه پیچی الکترونیک مجهز 
و در حال ارائه خدمت به بیمه شدگان هستند. پزشکان طرف 
قرارداد 97درصد، درمانگاه ها 60درصد و مراکز دانشگاهی 
حدود 15درصد در تولید نسخه الکترونیک مشارکت دارند.

در حال حاضر بیش از 810هزار نفر در قم بیمه شده تأمین 
اجتماعی هستند و مدیریت درمان تامین اجتماعی با بیش 
از 840 مرکز تشخیص درمانی مستقل و وابسته قرارداد دارد.
از سوی دیگر، بیش از 320هزار نفر در قم تحت پوشش بیمه 
سامت و بیش از 540 مرکز طرف قرارداد با این بیمه هستند 
که از این میان نسخه نویسی در بیش از 90درصد مطب ها 

و 96درصــد از داروخانه ها به صورت 
الکترونیکی انجام می شود. 

نسخه نویســی الکترونیکــی برای 
اولین بــار و به صورت آزمایشــی از 

نخســتین روزهای بهمن ســال 97 در آذربایجان شرقی آغاز 
شد و این استان را باید از نخستین استان های پیش رو در این 
زمینه دانست. از نیمه سال 98 در مراکز ملکی تامین اجتماعی 
استان نسخه های کاغذی کاما حذف شدند و از ابتدای امسال 
در 97 درصد مراکز درمانی استان نسخه کاغذی جای خود را 
به نسخه های الکترونیکی داد. حدود 2 میلیون و200 هزار نفر 
در آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه سامت هستند و کمی 
بیشتر از این تعداد نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار 
گرفته اند. در حال حاضر 46 بیمارســتان،110درمانگاه و پلی 
کلینیک، 733 پزشک متخصص و فوق تخصص، 436 پزشک 
عمومی، 166 دندانپزشــک، 86 مرکز تصویربــرداری و 531 
داروخانه و 240 پاراکلینیک در استان در اجرای نسخه نویسی 

الکترونیکی مشارکت دارند.
کردستان قم 

آذربایجان شرقی

سامانه نسخه نویسی الکترونیک در همه شهرهای کشور مستقر شده است. 

آمارها هم می گوید بیش از ۹۵ درصد مطب ها و داروخانه ها به سامانه متصل 

شده اند و هر بیمه شــده ای بدون نیاز به دفترچه می تواند به پزشک مراجعه 

کند و حتی اگر پزشک به سامانه متصل نبود، می تواند دارو را در سربرگ خود 

نسخه کند و بیمار با کد ملی به داروخانه مراجعه و دارو ها را با تعرفه بیمه ای 
دریافت کند. 

بر اساس اعام مدیرعامل بیمه ســامت، در استان های اصفهان، کردستان، 

کهگیلویه و بویراحمد، یزد و کرمان استقبال بیشتری از نسخه الکترونیک شده 

است و پزشکان این استان ها کمترین استفاده را از نسخه کاغذی دارند، اما در 

بقیه استان ها هم طرح در حال اجراست و آرام آرام به سمت حذف نسخه های 

کاغذی پیش می رویم.   البته اجرای طرح نسخه الکترونیکی اما از سال ۹۵ در 

کشور آغاز شده بود و طی سال های گذشته رواج بیشتری یافت تا اینکه در 

روزهای پایانی سال گذشته به مصوبه ای الزم االجرا تبدیل شد. الزامات قانونی 

اجرای این طرح ذیل ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه آمده است و به همین دلیل 

زیرساخت های الزم برای اجرای کامل آن در طول سال ها ۹۷ تا ۹۹ تامین شد.

در این طرح احراز هویت بیمار با کد ملی او صورت می گیرد. پیوستن پزشکان 

و اجرای کامل طرح نیاز به دفترچه و سربرگ )نسخه کاغذی( را کاما حذف 

می کند و قرار است امسال به طور کامل محقق شود.

ل پور
ی: محمد افض
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ابریشم گیالن، یک گام تا احیا
چراغ کارخانه بزرگ ابریشم گیالن دوباره روشن می شود و این کارخانه در فاز اول برای 50 نفر شغل ایجاد می کند 

2 3 0 2 3 4 4 2

 از 5واحــد بــزرگ صنایع 
تبدیلی ابریشــم کشــور، 4 
واحد آن در گیالن قرار دارد 
که طی چند سال گذشــته با از بین رفتن 
باغستان های توت و حمایت نشدن از این 
عرصه 3 واحد از این تعداد تعطیل شدند.

یکی از واحدهای تعطیل شــده شــرکت 
صنایــع ابریشــم گیالن در شهرســتان 
صومعه ســرا بود که در سال 62 با ظرفیت 
اسمی 104 تن در سال و اشتغال زایی 300 
نفــری در زمینی به مســاحت 18 هکتار 
افتتاح شــد، اما با تعطیلی آن در سال 89 

ظرفیت مهمی در استان از دست رفت.

  بر کارخانه چه گذشت؟
سهامدار عمده این شرکت، بانک صنعت 
و معدن بود که گروه ســرمایه گذاری آتیه 
دماوند )هلدینگ وابسته به بانک صنعت 
و معدن( در اســفند ســال 82 از طریق 
مزایده عمومی به صورت نقد و اقســاط به 
»اسماعیل خلیل زاده کلنگستانی و شرکا« 
واگذار شد. پس از این واگذاری به دالیل 
متعدد از جمله تمایل نداشتن سهامداران 
جدید به فعالیت در تولید و تأمین نشدن 
مواد اولیه )پیله خشــک(، تولید شرکت 
کاهش چشــمگیری یافت و از سال 87 تا 

اواخر سال 89 به صورت کارمزدی انجام 
می شد. ادامه این روند منجر به غیرفعال 
شــدن واحد و تعطیلی آن در اواخر سال 

89 شد.
در نهایت مدیران واحد تعدادی از کارگران 
را بازنشسته و با بقیه به جز نگهبانی تسویه 
حساب کردند و بعد از آن به دلیل نداشتن 
فعالیت، پروانه بهره برداری شرکت در 29 
آذر 95 از درجه اعتبار ساقط و تعلیق شد.

  راه اندازی مجدد کارخانه 
در ماه هــای اخیــر بــا توجه 

به شــعار رونــق تولید، 
خواســت عمومــی 

مبنی بر بازگشایی 
مجدد این کارخانه 
کشــور  بــزرگ 
بیشتر شــد و در 
نتیجــه مراجــع 

قضایی دســتور به 
بازگشایی آن را صادر 

کردند. 
دادســتان گیــالن از مکلف 

شــدن موسســه مالی- اعتباری مولی 
الموحدین بــرای از ســرگیری تولید در 
شرکت ابریشــم گیالن خبر می دهد و به 
همشــهری می گوید: »بــه موجب حکم 
دادگاه، موسســه مالی- اعتبــاری مولی 
الموحدین که مالکیت شــرکت ابریشم 

گیالن را در اختیار دارد، متعهد شده است 
طی 6 ماه طرح احیای تولید در شــرکت 
ابریشم را اجرا و گزارش آن را در هر مرحله 

به دستگاه قضایی ارائه کند.«
»سید مهدی فالح میری« تاکید می کند 
دستگاه قضایی همزمان با پیگیری برای 
احیای تولید در شــرکت ابریشم گیالن 
با تشــکیل پرونده کیفری بــه اتهام های 
اشخاصی که طی سالی ها موجب اخالل 

در تولید کارخانه شده اند، می پردازد. 

  اشتغال زایی برای 50 نفر
معــاون امــور صنایــع 
صمــت  ســازمان 
گیــالن دربــاره 
واگــذاری جدید 
ایــن کارخانــه 
بــه همشــهری 
می گویــد: »بــه 
دلیــل واگــذاری 
بریشــم  ا شــرکت 
بــه بخــش خصوصی، 
سازمان صمت گیالن برای 
راه اندازی مجدد آن قادر به ورود نیست. 
این شــرکت فقط در صورت درخواست 
ســرمایه گذار بخش خصوصی می تواند 
برای تامین سرمایه در گردش، نقدینگی 
مورد نیاز شرکت و تامین نیروی انسانی در 

احیای مجدد آن ورود کند.«

»منوچهــر صدفــی« بــا بیــان اینکه 
کارخانه های تعطیل شده بخش خصوصی 
فقط با حکم دادســتانی امکان راه اندازی 
و احیا دارند، می افزایــد: »در حال حاضر 
شرکت ابریشم گیالن در بخش تاسیسات 
با مشکالتی مواجه است و همه تجهیزات 
و دستگاه های ابریشم کشــی در کارخانه 
ســالم و موجود هســتند. از این رو موانع 
زیادی برای احیای آن وجــود ندارد و در 
گام اول می توانــد با اشــتغال زایی برای 
50 نفر تولید خود را از ســر بگیرد. طبق 

ارزیابــی کارشناســان ســازمان صمت 
گیالن و بازرسی از سالن های تولید، همه 
دستگاه های این شــرکت قابل راه اندازی 

هستند.«
به گفته وی، گیالن با تولید ساالنه حدود 
500 تن پیله تر ابریشم و 40 درصد تولید 
کشور به عنوان قطب تولید ابریشم کشور 
دارای 3 کارخانه ابریشم کشــی در رشت، 
لنگرود و صومعه سراست که در حال حاضر 
فقط کارخانه لنگرود با 30 درصد ظرفیت 

فعالیت می کند. 

فرشته رضایی
خبرنگار

از زمانی که بهزیستی بیمارستان شهید بهشتی 
همدان را به دلیل کمبود مراکز درمانی به دانشگاه 
علوم پزشکی سپرد، چالش بین این دو ارگان آغاز 
شد. مسئوالن سازمان بهزیســتی معتقدند طبق تفاهم نامه، بیمارستان شهید 
بهشتی به دانشگاه علوم پزشکی اجاره داده شده و دانشگاه علوم پزشکی موظف بوده 
است به مددجویان سازمان بهزیستی هم خدمات رایگان ارائه دهد که هیچ کدام 
از این دو تعهد را انجام نداده. در مقابل دانشگاه علوم پزشکی معتقد است مالکیت 
بیمارستان شهید بهشتی به این دانشگاه واگذار شده و سازمان بهزیستی نمی تواند 
ادعایی در این باره داشــته باشــد. در این میان بزرگترین قربانی دعوای دانشگاه 
علوم پزشکی و سازمان بهزیســتی، توان یابان هستند که از دریافت خدمات ویژه 

محروم مانده اند.  

بیمارستان شهید بهشتی اجاره داده شده
مدیرکل بهزیستی همدان درباره روند شکل گیری چالش بیمارستان شهید بهشتی 
به همشهری می گوید: »در یک دوره زمانی دانشکده توانبخشی زیر نظر سازمان 
بهزیستی فعالیت می کرد و این ســازمان نیز در دوره ای زیر نظر وزارت بهداشت 
بود. همان زمان دانشکده های توانبخشی و بیمارستان های توانبخشی کشور را به 
دانشگاه های علوم پزشکی واگذار کردند که بیمارستان شهید بهشتی نیز جزو همان 

بیمارستان ها بوده است.«
»مهدی دیناری« با بیان اینکه بیمارستان شهید بهشــتی طی یک تفاهم نامه با 
عنوان اجاره تحت اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است، می افزاید: »قرار 
بود دانشگاه علوم پزشکی ماهانه مبلغی را به سازمان بهزیستی بپردازد، اما پس از 
مدتی به علت مشکالتی که در دانشگاه علوم پزشــکی پیش آمده بود، دانشگاه از 
پس پرداخت اجاره برنیامد و در ازای آن موظف شــد به مددجویان تحت پوشش 
بهزیستی خدمات رایگان ارائه دهد، اما برخی مددجویان معتقدند این خدمات به 

آن ها ارائه نمی شود.«
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی جایی نیست که کسی بتواند سر آن معامله کند، 
توضیح می دهد: »به مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی اعالم کرده ام که 
امضای من پای قرارداد واگذاری بیمارستان شهید بهشتی نخواهد رفت و تاکنون 

هم هیچ اقدامی انجام نشده است.«

تصمیم به تهاتر
مدیرکل بهزیســتی همدان توضیــح می دهد که طبــق آخرین 

صحبت هایی انجام شده در جلســه هیات دولت با حضور وزیر 
بهداشت و وزیر کشور به محض تکمیل بیمارستان اکباتان، 
دانشگاه علوم پزشــکی موظف اســت بیمارستان شهید 
بهشتی را تخلیه کند، اما دانشگاه علوم پزشکی به دنبال 
واگذاری این بیمارستان به دانشــگاه است و استانداری 
چنین تصمیمی را قبول نکرده. تنها چیزی که استانداری 
پذیرفته تهاتر است، یعنی معادل قیمت ریالی بیمارستان 

شهید بهشتی به سازمان بهزیستی ملک داده شود.
دیناری با بیان اینکه ســاختمان های چهارراه شــریعتی یا 

بیمارستان مباشر سابق باید در ازای بیمارستان شهید بهشتی 
به سازمان بهزیستی داده شود، می گوید: »سازمان بهزیستی در آن 

منطقه امالک و زمین هایی دارد که برنامه های زیادی برای آن چیده شــده 
است.«مدیرکل بهزیســتی همدان با تایید اینکه خدمات درستی به مددجویان 
بهزیستی در بیمارستان بهشتی ارائه نمی شود، می افزاید: »در شرایط فعلی کرونا 
واقعا نمی توان به این موضوعات پرداخت. یک سری تجهیزات فیزیوتراپی داریم که 
طی یک قرارداد محکم به مرکز مباشر واگذار خواهیم کرد تا به مددجویان سازمان 

بهزیستی خدمات رایگان واقعی ارائه دهند.«

واگذاری بیمارستان شهید بهشتی 
اما روایت دانشگاه علوم پزشــکی همدان چیز دیگری است. نماینده حقوقی  این 
دانشگاه معتقد است اصال بحث اجاره در بیمارستان شهید بهشتی مطرح نیست، 
بلکه این بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی واگذار و مدیریت آن به این دانشگاه 

منتقل شده است.
»سید نادر عقیلیان« با بیان اینکه این بیمارستان قبال کاربری هتل داشته، توضیح 
می دهد: »براســاس ماده 27 آیین نامه اموال دولتی با تصویب مراجع ذیصالح و 
صرف هزینه های سنگین، همه طبقات و امکانات آن به منظور بهره برداری در قالب 
بیمارستان تغییر کاربری داده شده و تجهیزات تشخیصی و درمانی قابل توجهی 
خریداری و در آن نصب و راه اندازی شده اســت. بهره برداری از این بیمارستان به 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تهران واگذار شده، اما به دلیل 
دوری مسافت دانشــگاه و نبود نیروهای کیفی، بیمارستان 
شهید بهشتی عمال تبدیل به بخشــی از فضای ادارای و 
خدماتی سازمان بهزیستی همدان شده بود و گاه اعمال 
جراحی جزئی و کوچک مانند اعمال زیبایی در آن 

انجام می شد.«

بهزیستی بدعهدی کرد
نماینده حقوقی دانشــگاه علوم پزشــکی همدان 
می افزاید: »با وجود همه مشــکالت و از سوی دیگر 
کمبود مراکز درمانی، ملک بیمارستان شهید بهشتی 
به همراه همــه تجهیزات و امکانات به صــورت دائمی به 
دانشگاه علوم پزشــکی همدان واگذار شد که برخالف انجام 
همه تعهدات، سازمان بهزیستی واگذاری دائم را به موقت تغییر داده 
و بخش زیادی از فضاها و امکانات پیرامونی بیمارستان از جمله خانه های ویالیی 
را از دسترس دانشــگاه خارج کرده اســت.«عقیلیان تاکید می کند که با توجه به 
مستندهای موجود، ساختمان و همه تشکیالت اداری بیمارستان شهید بهشتی به 
صورت کامل و بی قید و شرط به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شده است. بنابراین 
سازمان بهزیستی هیچ مالکیتی در ملکی که سال ها قبل به دانشگاه علوم بهزیستی 

و توانبخشی منتقل کرده، ندارد و هرگونه ادعا در این زمینه بالوجه است.
وی می افزاید: »از طرفی در حال حاضر بیمارستان شهید بهشتی با بیش از 280 
تخت فعال که بیش از 40 تخت آن ویژه است، تخصصی ترین خدمات را به مراجعان 
خود ارائه می دهد که بیشتر آن ها از اقشار محروم جامعه هستند و با توجه به شرایط 
حساس کنونی امکان تخلیه آن وجود ندارد.«عقیلیان معتقد است سازمان بهزیستی 
توانایی مدیریت چنین مجموعه ای را ندارد و از طرفی درخواســت کردند آن را به 
مجتمع تفریحی تبدیل کنند، بعد هم گفتند که می خواهند بیمارســتان شهید 
بهشتی را به مرکز توانبخشی تبدیل کنند که به نظر می رسد توانایی آن را هم ندارند.

نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استان معتقد است در شرایط کنونی و کمبود 
مراکز درمانی بهترین کاربری برای بیمارســتان بهشتی همان بیمارستان است و 

بهترین مدیر برای آن دانشگاه علوم پزشکی است.

سرگردانی مددجویان بهزیستی همدان
چالش دانشگاه علوم پزشکی همدان و سازمان بهزیستی بر سر بیمارستان شهید بهشتی ادامه دارد و در این بین هیچ کس به فکر توان یابان مراجعه کننده نیست

علی خوش تراش
خبرنگار

وقتی سخن از ماهی و محصوالت آبزی 
می شود، ناخودآگاه توجه ها به سواحل 
جنوب و شمالی می رود، اما جالب اینکه 
چهارمحــال و بختیــاری دور از دریــا، بزرگ ترین 

تولیدکننده ماهی سردابی کشور است.
مدیر شیالت جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری 
با بیان اینکه بنابر آمار، استان بیش از 23 هزار و 150 
تن ماهی ســردآبی تولید می کند و این آمار جایگاه 
ویژه ای برای چهارمحال و بختیاری ایجاد کرده است، 
می گوید: »این میزان تولید فقــط مربوط به بخش 
پرورش ماهی استان است و 300 تا 500 تن ماهی هم 
ساالنه در منابع آبی استان اعم از سدها و منابع دیگر 

صید می شود.«
»محمد کریمی« بــا بیان اینکه تولیــد ماهی های 

زینتی هم بخشی از فعالیت های شیالتی استان است، 
می افزاید: »ساالنه و طبق مجوز رسمی مجاز به تولید 
500 هزار انواع ماهی زینتی هستیم. البته سطح تولید 
ماهی زینتی در استان قابل افزایش است و در همین 
زمینه تفاهمی بین بخش شــیالت جهاد کشاورزی 
استان با شهرک های کشاورزی صورت گرفته تا برای 
افزایش تولید فضاهایی را در اختیار متقاضیان قرار 
دهند. این تفاهم هنوز به نتیجه قطعی نرســیده، اما 

سرمایه گذار و متقاضی پای کار هستند.«

اشتغال زایی آبزی پروری
از 400مزرعه پرورش ماهی سردآبی در چهارمحال 
وبختیاری به تولید و پــرورش ماهی می پردازند که 
طبق مجوز رسمی سازمان محیط زیست، فقط مجاز 
به تولید ماهــی قزل آالی رنگین کمانی هســتند و 
شهرســتان اردل با تولید بیــش از 7 هزار تن ماهی 
درسال مهم ترین تولیدکننده ها در این زمینه است. 

مدیر شــیالت جهــاد کشــاورزی چهــار محال و 
بختیاری با بیان این آمار درباره اشتغال زایی صنعت 
آبزی پروری در اســتان هم توضیح می دهد: »برای 
تولید 10 تن ماهی یک  نفر اشتغال تعریف شده است. 
از این رو، فقط در بخش تولید ماهی سردآبی 2500 
نفر و در مجموع برای همه بخش ها بین 7 تا 10 هزار 

نفر در این صنعت مشغول کار هستند.«
کریمی معتقد اســت آبزی پروری سهم مهمی هم 
در اقتصاد اســتان دارد، زیرا به عنــوان مثال قیمت 
هرکیلوگرم قزل آالی رنگین کمانی به  صورت عمده 
بین 40 تا 45 هزار تومان است که در جمع 23 هزار و 
150 تن رقم قابل توجهی می شود و این میزان سوای 

بخش صید و تولید ماهی های زینتی است.
آبزی پــروری  صنعــت  در  وی،  گفتــه  بــه 
چهارمحال وبختیاری صنایع درآمدزای وابسته مانند 
تولید غذای ماهی، شبکه توزیع و مزارع تکثیر ماهی 
نیز فعال است که هر یک از کارخانه ها و مزارع تکثیر 

سهم عمده ای در اقتصاد آبزی پروری استان دارند.
مدیر شیالت جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری 
مصرف سرانه ماهی در اســتان را 9کیلوگرم و سرانه 
تولید هم 23 کیلوگرم اعالم می کند و با اشاره به مازاد 
تولید توضیح می دهــد: »تهران و اصفهان مهم ترین 
مقاصد صادراتی استان هستند. البته ما واردات ماهی 
به اســتان را هم داریم که اغلب ماهی مــورد نیاز از 

جنوب وارد می شود.«

چالش های استانی پرورش ماهی
با وجود همه مزیت های آبزی پروری در چهار محال و 
بختیاری، چالش هایی هم در این زمینه وجود دارد که 

مهم ترین آن ها به اعتقاد کریمی، خشکسالی است. 
او دلیل اصلی رونق تولید ماهی ســردآبی در استان 
را آب فراوان و دمای مناسب هوا معرفی می کند و با 
توجه به همین دالیل تاکید می کند که خشکسالی 

تاثیر مستقیمی بر میزان تولید ماهی می گذارد.

بیماری، هزینه باالی تولید، تولید سنتی، تخصیص 
نیافتن تسهیالت الزم و آلودگی نفتی منطقه سرخون 
میانکوه که عمال ظرفیت هزار تــن ماهی را از مدار 

تولید خارج کرده اســت، از دیگر چالش های پیش 
روی این صنعت در استان است که کریمی از آن ها 

یاد می کند.

چهارمحال و بختیاری، قطب تولید ماهی سردابی

    یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 
شماره 8215 

 برداشت توت فرنگی در گلستان
 باشگاه خبرنگاران جوان

     گازرسانی به ۶۴ روستای صعب العبور گیالن
پروژه گازرسانی به شهرها و روستاهای گیالن با گازرسانی به 64 روستای صعب 
العبور به پایان می رسد. به گزارش همشهری، مدیرعامل شرکت گاز گیالن با اشاره 
به اینکه از تعداد 2905 روستای استان، 2800 روستا گاز دارهستند به همشهری 

گفت: 503 روستا به دلیل صعب العبوری و خالی 
از سکنه بودن، لوله کشی گاز ندارند و عمال امکان 
گازرســانی به آنها مقدور نیســت. حسین اکبر 
اضافه کرد: 8 هزار خانوار روستایی از لوله کشی 
گاز طبیعی محروم هستند و سوخت رسانی به 
آنهــا ازطریق پخش فرآورده هــای نفتی امکان 
پذیراست. وی اضافه کرد: شهرستان تالش با 24 
روستا بیشترین ســهم را از عملیات گازرسانی 
روستایی به خود اختصاص داده و شهرستانهای 
املش با 12 روستا، رودسر با 10 روستا، شفت با 9 
روستا، آستارا با 7 روستا و شهرستان های رودبار 
و لنگرود هر کدام با یک روستا در رده های دیگر 

قرار دارد.

    تحول زیتون رودبار
فرماندار شهرستان رودبار گفت: نوآوری گروه های صنعتی و دانش بنیان می تواند 
صنعت زیتون در شهرســتان را متحول کند. به گزارش همشــهری، هوشنگ 
عباســقلی زاده با بیان اینکه دنیا بر مدار نوآوری و بهره گیری از فناوری های روز 
حرکت می کند، افزود: یکی از کارخانجات زیتون در رودبار موفق به نوآوری و ابتکار در زمینه 
تولید فرآورده های زیتون شده و این نوع فعالیت دانش بنیان می تواند با ابداعات و نوآوری های 
منحصر به فرد پرچم دار تولید زیتون در کشــور باشــد. او اضافه کرد: نخبگان و صاحبان 
ایده های دانش بنیان با اهتمام خود و کمک و بهره گیری از امکانات و تجهیزات و تجربیات 
ایستگاه تحقیقات زیتون نسبت به شیوه های نوین تولید و عرضه زیتون و فرآورده های آن 

اقدام کنند.

ایران خبر

    جذب سرمایه گذارخارجی در بانه 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار از برگزاری همایشی به 
منظور دعوت و جذب ســرمایه گذاران 4 اســتان اقلیم کردســتان عراق برای 
سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بانه، بعد از عید سعید فطر خبر داد. هدف 
این همایش یک روزه،  ارائه فرصت های سرمایه گذاری اســتان به صورت جامع و کامل به 
سرمایه گذاران خارجی است. به گزارش همشهری، خالد جعفری گفت: در برنامه ریزی این 
همایش باید میز هماهنگی و همفکری تدوین شــود تا امکان تبادل نظر و کسب اطالعات 
دقیق درباره فرصت های سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاران اقلیم قرار گیرد. او اضافه 
کرد: تعداد 9 طرح صنایع تبدیلی کشاورزی، 12 طرح صنعتی و پتروشیمی و 15 طرح مورد 
تایید ســازمان خدمات ســرمایه گذاری اســتان، آماده ارائه در این همایش برای جذب 

سرمایه گذار است.

فاطمه کاظمی
خبرنگار

  تجهیزات کارخانه ابریشم کشی سالم است و موانع زیادی برای احیای آن وجود ندارد 
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