
آماده زندگي با خشكسالي شويد
 همزمان با كاهش كم سابقه بارش ها، وزارت نيرو برنامه اي براي همه استان ها از جمله  سناریوهایی برای 

روزهای سبز، زرد، نارنجی وقرمز پایتخت  تدوین كرده است باوجود موج ثبت نام چهره های سياسی ونظامی درانتخابات 
ریاست جمهوری، نگاه ها به ورود  نامزدهای شاخص درروزآخر است

اگرچه ابهام در مورد كاندیداهاي نهایي بعد از روند رســيدگي به احراز صالحيت 
كاندیداها از سوي شوراي نگهبان رفع مي شــود و تا اعالم نظر این شورا همچنان 
فضاي رقابت ها در محاق خواهد بود اما ورود مردان اصلي ميدان به این رقابت ها در 
طول امروز، تا حدود زیادي روشــن خواهد كرد كه 3جبهه اصالحات، اصولگرایان 
و اعتدالگرایان چگونه و با چه سبكي بر سر كرســي ریاست جمهوري باهم رقابت 

خواهند كرد.  صفحه2 را بخوانيد.
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یادداشت
احمد مسجدجامعي؛ عضو شوراي شهر تهران

در روزگاري كــه نزاع ميــان خاندان هــاي   حاكم در 
سرزمين هاي گسترده اسالمي روز به روز ابعاد وسيع تري 
مي یافت، شــماري از دیوان ســاالران اهل فرهنگ در 
خراسان به این فكر افتادند كه روایت هاي ملي ایرانيان را كه از روزگار باستان رسيده و 
به صورت شفاهي در این سو و آن سوي ایران پراكنده بود، گرد آورند و به ویژه براي آنكه 
این ميراث گرانقدر از ميان نرود، آن را به صورت منظومه اي عرضه كنند. در این جریان 
چندنفري پيشقدم بودند همچون دقيقي شاعر كه دست اجل به او مهلت ادامه و اتمام 
كار را نداد. اما این توفيق نصيب دهقان زاده بلند طبع و خوش ذوق طوس شد تا شاهنامه 
را كه به نثر پارسي بود، نه به نظم كه به شعر فارســي درآورد و از آن زمان كه شاهنامه 
رخساره بر ایرانيان گشود تاكنون روي پنهان نكرده است. شاهنامه افزون بر آنكه جامع 
بيشترین روایت هاي ملي ایران یا درســت تر بگویيم حاكي از تلقي ایرانيان از گذشته 
خویش است، درنهایت به رغم همه اختالفات و كشمكش هاي داخلي پيوسته بر این 
موضوع تاكيد مي كند كه اینجا ایران اســت و ما ایراني هستيم. هيچ عنصري به اندازه 
شاهنامه در این 10قرن یادآور ایران و هویت ایراني نبوده است. شاهنامه شاید مهم ترین 

سند از تلقي ایرانيان از مقوله قدرت و پادشاهي هم باشد و مي توان 
آن را به نحوي اثر سياسي هم خواند؛ چنان كه كليله و دمنه هم در 

ذات خود وجه سياسي دارد و اگر كسي در جست وجوي فلسفه سياسي ایرانيان است، از 
قدیم ترین روزگاران تا حال حاضر شاید ماخذي بهتر از شاهنامه فردوسي نيابد. 

 شاهنامه 
و يادآوري مسئله ايران

 غافلگيري 
راست افراطي 

اسرائيل
 گفت وگو با »خالد قدومي«

 نماینده جنبش حماس در تهران 
درباره واكنش گروه هاي مقاومت، 

تأثير جنگ اخير بر معادله فلسطين 
و چشم انداز پيش روي درگيري ها

  راست افراطي اسرائيل به دنبال 
جبران مشــكالت داخلي خود با 
جنایت عليه مردم فلســطين بود 
اما واكنش گروه هاي مقاومت آنان 

را غافلگير كرد

  گروه هــاي مقاومت در جریان 
درگيري هاي اخير معادله جدیدي 

را بر طرف مقابل تحميل كرده اند

  ميليون هــا شــهروندي كــه 
حتي اجــازه تكلم بــه زبان خود 
را نداشــته اند حاال بــراي دفاع از 

فلسطين به خيابان ها آمده اند

  ســالح مقاومت، محدود به غزه 
نيست و تمام سرزمين هاي فلسطيني 

را در بر مي گيرد

رشد 23درصدي 
خشونت خانگي 

گــزارش همشــهري از افزایــش 
همســرآزاري، كــودك آزاري و 
اختالفــات خانوادگــي حــاد در 
دوره كرونا  و تشــكيل كميته منع 
 خشــونت خانگي در كانــون وكال  

 بي شناسنامه ها واكسن مي زنند؟
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد 
 هنوز برنامه ای برای واكسيناسيون 

 افراد بي شناسنامه   و بدون اوراق هویتي 
وجود ندارد

صفحه17

گزارش به مردم -4
پيروز حناچي ؛ شهردار تهران

تهران، نمایانگر یكي از بزرگ مقياس ترین سازمان هاي 
فضایي شــهري با جمعيتي به مراتب بيشتر از برخي 
كشورهاي پيشرفته جهان است. همين شرایط در كنار 
مركزیت سياسي و اقتصادي، باعث شده تا این شهر در 
معرض پيچيدگي ها و چالش هاي روزافزوني قرار گيرد. 
شهري كه خارج از مقياس و ویژگي هاي انسان مدارانه 
رشد كرده و در حال حاضر در سيطره اتومبيل قرار دارد؛ از منظر اقتصادي به گونه اي 
به تسخيرسرمایه درآمده كه انسان در اولویت نخست آن نيست؛ از منظر اجتماعي 
شكننده و نابرابر شده و از منظر محيط زیستي در تقابل با آرمان هاي انسان محوري 
قرار گرفته است. در چنين شرایطي بازگشت به رسالت نهایي شهر به عنوان مكان 

زیست و مشاركت آگاهانه انسان، امري گریزناپذیر مي نماید.
مدیریت شهري فعلي درحالي شروع به كاركرد كه شتاب دگرگوني هاي»كالبدي« 
تهران طي چند دهه منجر به تثبيت یك پارادایم معين فكري در مدیریت شهري 
تهران شــده بود. پارادایمي كه با محوریت كالبدي به پدیده شــهري نگریســته 
و مهم تریــن اقدامات مدیریت شــهري را به حل مســائل مربوط به كالبد شــهر 
فرومي كاست. نگرشي كه در سایه آن ساحت فني، عمراني و خدماتي مسئله شهري 
نسبت به جنبه هاي اجتماعي، فرهنگي و انساني آن برتري داشت و با فروش زمين 
و آسمان شهر هزینه هاي نگهداشت آن تامين مي شد. مسيري كه در آن برج هاي 
مســكوني، مراكز خرید یا مال ها، تقدم خودرو و بزرگراه ســازي به عنوان ویترین 
عملكرد شهرداري تهران معرفي شده بود. از طرفي ضرباهنگ هاي بي سابقه رشد 
جمعيت در قرن اخير سبب شــد تا توان مدیریتي، كارشناسي، اجرایي و عمراني 
شــهر در ارائه خدمات و برنامه ریزي اداره این جمعيــت از واقعيت دگرگوني هاي 
فضایي شــهر عقب بماند. موضوعي كه پژوهشــگران حوزه هاي مطالعات شهري 
از آن به عنوان »توسعه ناموزون« شــهر تهران نام برده اند. به عنوان نمونه گزارش 
»تهران-56« تصویري از مسائل و چالش هاي تحميل شده به شهر ناشي از افزایش 
جمعيت را بازتاب نموده است. چالش هایي كه اولویت مواجهه با شهر را تحت تأثير 
قرارداد و به نحو قابل تأملي همان هایي بوده كه تا امــروز نيز به عنوان اولویت هاي 
اصلي مدیریت شــهري و حتي مطالبه اصلي مردم باقي مانده اند: ترافيك، آلودگي 

هوا، تبعيض، فساد و نابرابري. 
در این شرایط گذر از »شهرنشين« بودن به »شــهروند« شدن، ارتقاي »كيفيت 
زندگي« و توجه به »كرامت انساني« و »حقوق شــهروندي« چندان مجال طرح 
پيدا نكرد. آب، برق، مسكن و تردد شهروندان مسائل فوري تري بود كه مي بایست 

حل مي شد. در همين راستا »پروژه هاي عمراني«، »ساخت و 
سازها« و »ساخت بزرگراه ها« به محورهاي اصلي در اداره شهر 

بدل شدند. اینگونه نگاه به شهر كه تا حدي زیاد بر مدیران شهري تحميل شده بود، 
در پایان دوره دفاع مقدس گسترشي بي سابقه پيدا كرد.

 انسان محوری در شهر
شهروند به جای برج و مال هاي غول پيكر

شنبه سرنوشت ساز 
ثبت نام ها

ادامه در 
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خط10، ناجي ترافيك شمال تهران
 عمليات اجرایي طوالني ترین خط متروی تهران 

از شمال دریاچه شهداي خليج فارس تا تهرانپارس  آغاز شد

ضمیمه امروز همشهری استانی

    دردانه زبان پارسي

  ریه های سبز ایران

در ستايش حماسه سراي ايران

فردوسي جان مي گيرد
جزئيات 2طرح ويژه براي  احياي ميدان و خيابان فردوسي
پرونده اي درباره »شهر انسان محور«  
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 امروز روز سرنوشت ســاز انتخابات1400 است 
و پس از ماه هــا گمانه زني رســانه اي باالخره تا 
ساعت18 امروز همه شــائبه ها در مورد حضور 
ژنرال هــاي ســيزدهمين دوره از انتخابــات 
رياست جمهوري پايان مي يابد و تا حدود زيادي 
روشن مي شود كه قرار است عرصه انتخابات محل 

رقابت چه كساني باشد.
اگرچه ابهام در مورد كانديداهــاي نهايي بعد از 
روند رســيدگي به احراز صالحيت كانديداها از 
سوي شــوراي نگهبان رفع مي شــود و تا اعالم 
نظر اين شــورا همچنــان فضــاي رقابت ها در 
محاق خواهد بود اما ورود مــردان اصلي ميدان 
به اين رقابت ها از امروز تا حدود زيادي روشــن 
خواهد كرد كه 3جبهه اصالحات، اصولگرايان و 
اعتدالگرايان چگونه و با چه سبكي بر سر كرسي 
رياســت جمهوري باهم رقابت خواهند كرد. در 
كنار لشكر پر شــمار و قريب به 30نفره مشتاقان 
تصاحــب كرســي رياســت جمهوري، ابراهيم 
رئيســي، علي الريجاني و اســحاق جهانگيري 
3نامزد  3جبهه مذكورند كه احتماال امروز براي 
اعالم كانديداتوري در سيزدهمين دوره انتخابات 

رياست جمهوري راهي وزارت كشور مي شوند.
حضور دقيقه نودي اين 3 چهره در حالي اســت 
كه تا ديــروز بيــش از 23چهره شناخته شــده 
سياســي از جماعت بيش از 200نفري نامزدها 
در 4روز گذشــته رســما اعــالم كانديداتوري 
كرده اند؛ فهرســتي بلند باال و كم سابقه كه خبر 
از اين مي دهد كه در ايــن دوره از رقابت ها وزن 
ثبت نام چهره هاي سياســي به نسبت دور قبل 
افزايش يافتــه و طي 4روز جمعيــت كثيري از 
سرداران سپاه، كابينه دولت محمود احمدي نژاد، 
نمايندگان ســابق و فعلي مجلــس و چهره هاي 
حزبي راهي ســتاد ثبت نام ها شــدند. در 4روز 
نخست ثبت نام، چهره هايي همچون محمد حسن 
ناصر، رســتم قاســمی، صادق خليليان، محمد 
عباسی وزرای دولت احمدی نژاد، سعيد محمد، 
فرمانده سابق قرارگاه خاتم االنبيا، حسين دهقان، 
وزير دفاع دولت نخست حسن روحاني،  محمود 
احمدي نژاد، محمود صادقــي، نماينده مجلس 
دهم، علي مطهري، نماينده ادوار مجلس، محسن 
مهرعليزاده، رئيس ســازمان تربيت بدني دولت 
اصالحات، رامين مهمانپرست، سخنگوي سابق 
وزارت امــور خارجــه، اميرحســين قاضي زاده 
هاشمي، نايب رئيس مجلس، محمدرضا صباغيان، 
نماينده مجلس، محمدحسن قديري ابيانه، حسن 
ســبحاني، نماينده ســابق مجلس، محمد زارع 
فومني، روحانی اصالح طلب، قدرتعلي حشمتيان، 
دبيركل حزب مســتقل و اعتدال، سردار عليرضا 
افشار، فرمانده سابق بســيج، فريدون عباسي و 

اصولگرايان نيز روند به شفافيتي كه اصولگرايان 
تا 2هفته  قبل بر آن مانور مي دادند نيست؛ ابهام 
كانديداتوري رئيسي تا دقيقه90 مهلت ثبت نام ها 
موضوعي بود كه بر عدم شــفافيت و سرگرداني 
طيف هاي مختلف جريان اصولگرايان در انتخابات 
سيزدهمين دوره رياست جمهوري داللت مي كرد.

دست به دست شــدن شــايعات ريز و درشت در 
مورد عدم موضع گيري شفاف رئيسي در انتخابات 
گويای بروز مشــكالتي در اين جريان بود كه از 
رودررويي درون جناحي اصولگرايان بر سر كرسي 
رياســت جمهوري در 1400 پرده برمي داشت؛ 
روندي كه سبب شــد ابراهيم رئيسي همچنان 
تا آخرين ســاعات مهلت ثبت نام هــا از چرايي و 
چگونگي اعالم كانديداتوري اش پرده برداري نكند 
و كانديداتوري اش را در هاله اي از ابهام نگه دارد تا 
بتواند از گزند منتقــدان درون گروهي و رقباي 

هم جبهه اي اش در امان بماند.
  از فهرســت نامزدهــاي 10نفــره اصولگرايان 
سيدابراهيم رئيســي، محمدباقر قاليباف، سعيد 
جليلي، علي نيكزاد، محســن رضايي و عزت اهلل 
ضرغامي 6چهره اي هستند كه احتمال ورودشان 
به ستاد انتخابات كشور تا آخرين روز ثبت نام ها 

وجود دارد. 
رســتم قاســمي، ســعيد محمد، اميرحسين 
قاضي زاده هاشمي و حســين دهقان نيز رسما 
ثبت نام و اعالم نامــزدي كرده اند. رســانه هاي 
اصولگرا با وجود ترديدافكني هاي محفلي در اعالم 
حضور رئيســي خبر از ورود قطعي او به ميدان 

انتخابات مي دهند. 

ميدان داري الريجاني با شعار دولت فراگير
ميان سرگرداني 2 اردوگاه اصالح طلب و اصولگرا، 
علي الريجانــي و طيف حامي اش كــه در واقع 
مشــتقي از 3جريان اصالح طلــب، اصولگرايان 
سنتي و اعتدالگرا ها هستند موفق تر از 2جريان 
اصيل سياسي كشــور ميدان دار عرصه انتخابات 
شده است و هم روند رايزني هايش را با هواداران 
احتمالي اش خوب مديريت كــرده و هم در امور 
ســتادي و انتخاباتي از رقبايش جلو افتاده است. 
تماس ديروز او با برخي علمــا و مراجع تقليد قم 
براي كســب اجازه جهت نام نويسي در انتخابات 
پيــش رو از يك طــرف و تعيين شــعار »دولت 
فراگير« براي دولــت ايده آلش از ســوي ديگر 
دودليلی است كه از اقدامات حساب شده او در اين 

كارزار خبر مي دهد.

مصطفي تاجزاده ثبت نام كردند.

استراتژي اصالح طلبان براي مقابله با احتمال 
ردصالحيت ها 

در جبهه اصالحات، تا لحظه تنظيم اين گزارش 
آنچنان كه انتظار مي رفت بسياري از نامزدهاي 
اصالح طلبي تا آخرين روز ثبت نام ها نتوانستند بر 
ترديدهاي انتخاباتي خود غلبه كنند و از فهرست 
14نفره جبهه اصالحات تنها 2نفر آنها در 4روز 
نخست به ستاد انتخابات كشور آمدند: مصطفي 
تاجزاده و محمود صادقي. براساس تصميم نهاد 
اجماع ســاز اصالح طلبان قرار بود نامزدهايي با 
دو سوم آراي جبهه اصالحات به عنوان نامزدهاي 
نهايي اين جبهه تشويق به ثبت نام شوند. در عمل 
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه، اســحاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور و محمدرضا 

عارف برنامه خــود را به جبهــه اصالحات ارائه 
نكردند و راي گيري جبهه اصالحات درباره حضور 
آنان به بعد ثبت نام هــا افتاد. محمدجواد ظريف 
تنها چهره اين فهرست 14نفره است كه رسما از 
نامزدي انصراف داد و اسحاق جهانگيري، مسعود 
پزشــكيان، محمدرضا عارف، محسن هاشمي 
رفســنجاني، محمد شــريعتمداري، مصطفي 
كواكبيان، محمد صدر، زهرا شجاعي، شهيندخت 
موالوردي، عبــاس آخوندي و صــادق خرازي 
11چهره باقيمانده اي هســتند كه هنوز امكان 
ثبت نام آنهــا در انتخابات وجــود دارد. چنانچه 
در هميــن ســاعات باقيمانده به پايــان مهلت 
ثبت نام اســحاق جهانگيري و مسعود پزشكيان 
بيشــترين ميزان اقبال را براي معرفي شدن از 
سوي اصالح طلبان به عنوان نامزد نهايي دارند و از 
خبرهايي كه تا لحظه تنظيم اين گزارش منتشر 
شده آنچنان بر مي آيد كه حضورشان در عرصه 

انتخابات قطعي و حتمي است.
در همين فضا بود كه ديــروز غالمعلي رجايي، 
عضــو شــوراي مركــزي مجمــع ايثارگران 
اصالح طلــب با اشــاره به ديدارش با اســحاق 
جهانگيــري بــه جمــاران خبــرداده »آقاي 
جهانگيري گفــت در ميــان گزينه هاي فعلي 
هيچ كس مثل من كشور را نمي شناسد و مثل 
من هم نمي تواند اداره كند. من هم گفتم شما 
چون نماينده مجلس، اســتاندار، وزير و معاون 

رئيس جمهــور بوده ايد قاعدتــا در اين قضيه 
مشكلي نداريد و اطالعات شما از كشور به روز 
است.« محمد نعيمي پور، عضو شوراي مركزي 
حزب اتحــاد ملت نيــز در گفت وگوي ديگري 
افزوده: »از منابع موثقي شــنيده ام كه جناب 
آقــاي كروبي، آقاي خاتمــي و همچنين آقاي 
موســوي خوئيني ها تحليل و استدالل شان را 
براي اينكه آقاي دكتــر جهانگيري وارد كارزار 
و صحنــه انتخابات شــوند به ايشــان انتقال 
داده اند.« همزمان برخي چهره هاي رســانه اي 
نزديك به مسعود پزشــكيان، نماينده مجلس 
اعالم كردنــد او نيز صبح امروز بــراي ثبت نام 
در انتخابات به وزارت كشــور مي رود. محسن 
هاشمي رفسنجاني، محمد رضا عارف نيز 2چهره 
ديگري اند كه نامشــان به عنــوان كانديداهاي 
احتمالي جريان اصالحات بيش از پيش به گوش 
مي رسد. همچنين برخي منابع خبري نزديك به 
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات دولت 
حسن روحاني گمانه هايي درباره احتمال حضور 
او در ثبت نام ها را مطرح كردند؛ هر چند مشخص 
نيست آيا او در صورت ثبت نام ها مورد حمايت 

اصالح طلبان قرار خواهد گرفت يا نه.

جدل بي پايان اصولگرايان بر ســر كرسي 
رياست جمهوري 

در ســوي ديگر كارزار انتخابات يعني در اردگاه 

موج ثبت نام چهره های سياسی ونظامی درانتخابات رياست جمهوری سيزدهم چشمگيربوده 
ولی نگاه ها به ثبت نام  نامزدهای شاخص درآخرين روز است

خبرهای كوتاهشنبهسرنوشتسازثبتنامها

گزارش

  موافقت رهبرمعظم انقالب با عفو
 يا تخفيف مجازات تعدادي از محكومان

به مناســبت عيد ســعيد فطر، رهبرمعظم انقالب اســالمي با 
عفو يا تخفيف مجــازات 2هزارو18۷نفــر از محكومان محاكم 
عمومي و انقالب، ســازمان تعزيرات حكومتي و سازمان قضايي 
نيروهاي مســلح موافقت كردند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
مقام معظم رهبري، حجت االســالم والمسلمين رئيسي، رئيس 
قوه قضاييه به مناسبت فرارسيدن عيد ســعيد فطر در نامه اي 
به رهبرمعظم انقالب اســالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل 
مجازات اين محكومان را كه در كميسيون عفو و بخشودگي واجد 
شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد كه اين پيشنهاد در 
اجراي بند11 اصل110 قانون اساســي مورد موافقت حضرت 

آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت.

 محكوميت جنايات اسرائيل
 در نوار غزه

حمالت اســرائيل به مناطق مختلف منطقه تحت محاصره نوار 
غزه، همانند نقاط مختلــف جهان، در ايران نيــز با واكنش هاي 
بسياري همراه بود و مســئوالن و فعاالن سياسي كشور، جنايات 
رژيم غاصب صهيونيستي را محكوم كردند. وزارت امورخارجه در 
بيانيه اي به مناسبت »يوم النكبه« )سالروز تاسيس رژيم جعلي 
صهيونيستي( از دولت ها و ســازمان هاي بين المللي خواست به 
وظيفه خود در راســتاي پايان اشــغال و مقابله با تداوم جنايات 
و تجاوزات صهيونيســت ها عمل كنند. براســاس اعالم اداره كل 
اطالع رساني وزارت امورخارجه، اين بيانيه مي افزايد: درحالي كه 
اين روزها رژيم اشغالگر قدس در حضيض مشروعيت خود به سر 
مي برد، متأسفانه شاهد دور تازه اي  از هتك حرمت اماكن ديني و 
مقدس بيت المقدس و كشتار مردم بي پناه فلسطين از سوي رژيم 
نژادپرست صهيونيستي هســتيم كه به فضل پروردگار با پاسخ 
دندان شكن مقاومت مردمي و انتفاضه فلسطين روبه رو شده است.

صبح آزادي را انتظار مي كشيم 
در كنار واكنش وزارت خارجه به اين رونــد، جمعي از چهره ها و 
صاحب نظران سياسي نيز به ميدان آمده اند و در محكوميت آنچه 
اين روزها در نواز غزه ميگــذرد اظهارنظر كرده اند، ازجمله اينكه 
سيدحســن خميني، نوه بنيانگذار جمهوري اسالمي در پيامي 
خطاب به اســماعيل هنيه، رئيس دفتر سياسي جنبش حماس 
گفت: »اينجانب وظيفه خود مي دانم ضمن يادآوري اهتمام ويژه 
امام خميني)ره( نسبت به قدس شريف و با ابراز احترام ويژه خود 
نسبت به برادران و خواهران مجاهد در فلسطين اشغالي، خود را 
در آالم و مصائب ملت قهرمان فلسطين شريك بدانم و از خداي 
متعال عاجزانه بخواهم تا شرايطي فراهم آورد كه در كنار شما به 
ستيز با سردمداران كفر و نفاق مشغول شوم. يا ليتنا كنا معكم!« او 
تأكيد كرد كه ما با ابراز تعظيم در برابر فداكاري هاي زنان و مردان 
و كودكان فلسطين و ايماني راســخ به وعده الهي، صبح آزادي را 
انتظار مي كشيم. اليس الصبح بقريب.  همچنين دبيرخانه دائمي 
كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلســطين در بيانيه اي 
با تأكيد بر اينكه صهيونيســت ها فقط زبان قــدرت و مقاومت را 
به خوبي درك مي كننــد، از پارلمان هاي جهان و ســازمان هاي 
مردم نهاد درخواست كرد از دفاع مشروع ملت فلسطين حمايت 
كنند. محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور هم در حســاب 
كاربري توييتر خود نوشــت: »خشــونت عريان رژيــم آپارتايد 
صهيونيستي عليه مردم فلسطين، نشانه ديگري از ناكارآمدي و 
شكست مفتضحانه سازمان هاي بين المللي در احقاق حقوق بشر و 
دفاع از مظلومان است. اين خشونت بايد از سوي همه آزاديخواهان 
و ملت هاي آزاده محكوم شــود. به بركت مقاومت مردم فلسطين 
و وعده الهي، ظلم رفتني اســت.«  واكنش ها بــه جنايات رژيم 
صهيونيســتي در مناطق مختلف فلسطين اشغالي درحالي است 
كه براساس آخرين آمارهاي اعالم شده از سوي وزارت بهداشت 
غزه، تاكنون 119نفر ازجمله 31كودك و 11زن در اين منطقه به 

شهادت رسيده اند.

 انتشــار جزئيات جديــدي از 
مذاكرات ميان ايران و عربستان ديپلماسی

سعودي در عراق بازهم موضوع 
ترميم روابط تهران و ريــاض را به صدر اخبار 
داخلي و منطقه كشانده است. در جديدترين 
خبرها مقام هاي مطلع عراقي به ميدل ايست آي 
گفته اند جنگ در يمن بيشترين موضوع مورد 
بحــث ميــان طرف ها بــوده و اين مســئله 
اصلي تريــن محــور گفت وگوهــاي ميــان 
نمايندگان ايــران و عربســتان در مذاكرات 
4ساعته اي بوده كه هفته گذشته ميان طرف ها 

برگزار شده است.
به رغم اين خبر اما در ســوي ديگــر ميدان 
 درگيري هــاي انصــاراهلل يمن و عربســتان 
همچنان ادامه دارد. به گزارش رسانه ها، يگان 
موشــكي و پهپادي ارتش يمن با ۷ موشك 
بالستيك شركت نفت آرامكو، فرودگاه نجران 
و اهــداف ديگري در شــهر نجــران  را هدف 
قرار دادند. ارتش يمــن و كميته هاي مردمي 
همچنين هشدار دادند درصورتي كه حمالت 
سعودي ادامه يابد و محاصره برداشته نشود، 
اهداف مهم نظامي و مراكز اقتصادي در عمق 

خاك عربستان هدف قرار خواهد گرفت.
اين تنش ها در حالــي دوباره باال گرفته كه در 
هفته هاي اخير گفت وگوهاي ايران و عربستان 
به شكل رسمي تأييد شد؛ گفت وگوهايي كه 
2 دور آن در بغداد برگزار شــده و گفته شده 
كه محــور  اصلي آن جنگ يمن بوده اســت. 
البته قرار بوده كه ايــن گفت وگوها غيرعلني 
باشــد اما با گزارش روزنامه فايننشيال تايمز 
به صدر اخبار خاورميانه راه پيدا كرده اســت. 
در ايران علي ربيعي، سخنگوي دولت با تأييد 
برگزاري گفت وگوهــا، فضاي آن را هم مثبت 
ارزيابي كرده و گفته كه ايــن روند تا حصول 
نتيجه ادامه پيدا مي كند. به گفته ســخنگوي 

دولت، گفت وگوهاي تهران-رياض در سطح 
نمايندگان ويژه در دولت انجام شــده است. 
طبق گزارش  رســانه ها، رئيس هيأت ايراني 
در مذاكرات نماينده دبير شوراي عالي امنيت 
و رياســت هيأت ســعودي را رئيس سازمان 

اطالعات اين كشور برعهده داشته است.

دولت: زمان پايان دادن به اختالف هاست
تاكنون وزارت خارجه نيــز از اصل گفت وگو 
با عربستان ســعودي و همچنين تغيير لحن 
وليعهد اين كشور در قبال ايران استقبال كرده 
است. ديگر كشــورهاي منطقه ازجمله قطر، 
پاكســتان و عراق نيز اعالم كرده اند كه از اين 
گفت وگوهــا حمايت مي كنند. سيدحســن 
نصراهلل، دبيركل حزب اهلل لبنان نيز گفته كه 
»مــا از گفت وگوهاي ايران در هر ســطحي، 
بين المللي، منطقه اي يا با كشــورهاي عربي 
پشتيباني مي كنيم. ما بر اين باوريم كه اين امر 
به آرامش منطقه كمك مي كند.« سخنگوي 
دولت هم گفته: »بــاور داريم كه اكنون زمان 
مناســبي براي خاتمه دادن به اين اختالفات 
و احياي سنت همسايگي حســنه و برادرانه 
است.« در سوي مقابل نيز رائدبن خالد قرملي، 
رئيس برنامه ريزي سياست هاي وزارت خارجه 
ســعودي درباره جزئيــات و نتيجه مذاكرات 
ايران و عربســتان گفت: »هنوز براي قضاوت 
دربــاره نتيجه آنها خيلي زود اســت و رياض 
به دنبال مشــاهده »اقدامات قابل بررسي« از 
سوي ايران است.« البته اين مقام سعودي نيز 
ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات هرچه زودتر به 
نتيجه برسد. پيش از اين گفته شده بود كه دور 
بعدي مذاكرات در  ماه جاري ميالدي برگزار 
مي شود. حتي روزنامه نيويورك تايمز ادعا كرده 
كه دور جديد با حضور سفراي 2كشور در بغداد 

برگزار  خواهد شد.

تفاوتآمارثبتناميهایانتخابات96و1400
شمار كل ثبت نام هاي انتخاباتي با اعالم شرايط جديد از سوي شوراي نگهبان امسال به وضوح كاهش 
چشمگيري داشت و جمعيت به نسبت كمتري راهي ميدان فاطمي شده بودند. بررسي هاي همشهري 
حكايت از آن دارد  كه موج ثبت نام هاي 4 روز نخست در مقايسه با سال1396 به يك سوم كاهش يافته 
و 71 درصد كمتر از دور قبل اســت. در انتخابات رياست جمهوري سال96، 1048 داوطلب در 3روز 
نخست ثبت نام ها راهي وزارت كشور شده بودند و امسال اين رقم در مدت مشابه 304 نفر اعالم شد.

ث
مك

كدخدايي:مالكبررسي
صالحيتهاشرايطجديداست

سخنگو و عضو شوراي نگهبان روز جمعه در بازديد از 
ستاد انتخابات كشور گفت: امسال باتوجه به مصوبه 
شــوراي نگهبان، تعبيري كــه در دور قبل مبني بر 
»جشنواره ثبت نام« داشــتم را شاهد نبوديم و طبق 
آماري كه داده شد، حضور و ثبت نام افرادي كه شرايط 
اوليه را نداشتند، كمتر شده است. ما در شوراي نگهبان 
مصر هستيم كساني كه واجد شرايط هستند، حتما 
ثبت نام كنند تا گزينه هاي بيشتري پيش روي مردم 
باشد و كساني كه شرايط اوليه را ندارند، مراجعه نداشته 
باشند بهتر اســت كه ثبت نام نكنند زيرا مالك ما در 
بررسي هاي نهايي شرايطي است كه شوراي نگهبان 

اعالم كرده است.

حل اختالف تهران- رياض از طريق گفت وگو
 مقامات ايراني و عربستاني در روزهاي اخير از بررسي اقدامات اساسي 

براي حل چالش هاي ميان 2كشور خبر داده اند

حمايت از ائتالف هاي انتخاباتي از سنگر بهارستان 
جمعي از نمايندگان در هواداري از رئيسي فعال شده اند، جمعي او را نقد مي كنند و طيفي ديگر پنهاني و غيررسمي به ديدار 

علي الريجاني مي روند

در آستانه ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري، صداهاي گوناگوني از مجلس

مجلــس يازدهم شــنيده مي شــود؛ 
صداهايي كه شبيه نخستين جلسه مجلس يازدهم و 
همان داستان انتخابات رياست مجلس است. آن هم 
درحالي كــه مجلس يازدهم يكي از يكدســت ترين 
مجالس به لحاظ ساختار سياسي محسوب مي شد و 
رئيس  مجلس هــم در نطق انتخاباتي  خــود از لزوم 
اجماع و وحدت در اردوگاه اصولگرايان سخن گفته 
بود؛  در شرايطي كه به نظر مي رسد محمدباقر قاليباف 
هنوز نيم نگاهي به انتخابات1400 دارد و حضورش 
منوط به تصميم دقيقه نودي ابراهيم رئيسي است. 
صف آرايي مجلسيان در هواداري از علي الريجاني و 
ابراهيم رئيســي به عنوان 2 كانديــداي اصولگراي 
شاخص رقابت هاي1400چنان عيان و پرحاشيه شده 
اســت كه هم بر فضاي رقابت ها اثر گذار شــده و هم 
به دليل ورود رسمي و كم سابقه بهارستان نشينان به 
مباحث انتخاباتي، توجه افكار عمومي را به خود جلب 

كرده است.
اين در حالي است كه 220نماينده مجلس هم پيش 
از روزهاي شــلوغ ثبت نام انتخابــات، در نامه اي از 
رئيس دستگاه قضا درخواست كردند تا وارد انتخابات 
شــود؛ اقدامي كه حاكي از ورود آشــكار مجلس به 
انتخابات1400 و البته بي اعتنايي نمايندگان به  شأن 

حقوقي و قانوني شان دارد. 
با اين حال، اين نامه پس از چند هفتــه فراز و فرود 
به امضاي اكثريت نمايندگان رســيد. برخالف اين 
امضاي حداكثري مجلسي ها ذيل دعوتنامه از رئيسي 
اما مواضع اين روزهاي طيفي از نو اصولگرايان و جريان 
نزديك به قاليباف در مجلس و خارج از پارلمان آشكار 
مي كند كه آنها چندان در حمايت از رئيسي مصمم 

نبوده و نيستند.

برخي به مصاف و تضعيف بحث اجماع سازي  رئيسي 
رفته اند و برخي ديگر ميدان حمايتشان از رئيسي را 
به هواداري از علي الريجاني تغيير داده اند و پنهاني 
و غيررســمي به ديدار او مي روند و از حمايتشان از 
دولت او كه با شــعار دولتي فراگير ميان اصالحات، 
اعتدالگرايــان و اصولگرايان به ميــدان آمده، خبر 

مي دهند.

تعلل رئيسي و افسوس حاميان قاليباف 
در كنار حمايت چراغ خاموش شماري از نمايندگان 
از الريجاني، برخي نمايندگان تعلل رئيسي در اعالم 
كانديداتوري اش را محل نقد قرار داده اند. چنان كه 
مجتبي توانگــر، نماينده اصولگراي تهــران، در اين 
زمينه در توييتي ادعا كرده كه رئيس دستگاه قضاييه 
از 30ارديبهشت96 خود را براي حضور در انتخابات 
رياست جمهوري1400 آماده كرده و »كامال با اراده« 
اســت. توانگر البته اين خبر را به دليل »ُشــبهه اي« 
داده كه »آيت اهلل  رئيسي را متهم مي كنند يك شبه 
به فكر رياست جمهوري افتاده و عمال بدون برنامه در 
دولت آينده حضور خواهد داشــت«. سخن يك بام  و 
دوهوايي كه در عين حمايت از رئيسي، درواقع اتهامي 

انتخاباتي به او محسوب مي شود. 
در كنار نقد توانگر به رئيسي، محسن پيرهادي، ديگر 
نماينده طيف نزديك به رئيس مجلس نيز قاليباف را 
تنها فردي دانسته كه به »وحدت جريان« اصولگرايي 
باور دارد و به رغم راي آوري اش از عرصه كناره گيري 

كرده است.
 پيرهادي در هميــن زمينه بــه »فارس« گفته: »با 
وجود اينكه نظرســنجي هاي اخير هــم مثل همه 
نظرســنجي هاي گذشــته، آقاي قاليباف را در همه 
دوقطبي هاي انتخاباتي بــا كانديداهاي اصالحات و 
اعتدال پيروز نشــان مي دهد، بر همان اصلي كه از 
ابتدا تأكيد داشتند، پافشاري كردند و حاضر نشدند 
به فشــارها براي كانديداتوري پاســخ مثبت دهند 
چراكه با جدي شــدن حضور ســيدابراهيم رئيسي 

در صحنه انتخابات، وظيفه اي بــراي كانديداتوري 
احساس نكردند.« چنين اظهارنظرهايي نشان مي دهد 
كه حتي درصــورت كناره گيري قطعــي قاليباف، 
چنددستگي در ســال دوم مجلس يازدهم تشديد 
خواهد شد؛ اتفاقي كه حتي مي تواند كرسي رياست 

قاليباف بر قوه مقننه را هم به خطر بيندازد.

وقتي اختالفات آشكار مي شود
پيش تر نيز با نزديك شــدن به انتخابات، اختالفات 
نمايندگان مجلس به رســانه ها هم كشــيده شده 
بود تا جايي كه مجتبــي توانگر در توييتي خطاب به 
صادق محصولي، دبيركل جبهه پايداري، نوشت كه 
»به نمايندگان همراه خــود در مجلس تفهيم كنيد 
كه مسير پاســتور از تخريب ناجوانمردانه بهارستان 
نمي گذرد«. اشاره توانگر به افشاگري رسانه اي علي 
خضريان، نماينــده مجلس و عضــو جبهه پايداري 
درباره دســتكاري رديف هاي بودجه پس از تصويب 
بود. خضريان قاليباف را از دست اندركاران اين اتفاق 

بي سابقه و غيرقانوني دانسته است.
 در مجلــس يازدهم البته طيفي موســوم به جريان 
مســتقل نيز  وجود دارد كه از اصولگرايان نزديك به 
علي الريجانی تشكيل شده. در چنين شرايطي است 
كه بهارستان سعي بر تأثيرگذاري در انتخاب مهمان 
بعدي پاستور داشته است. تعدد نامزد و چندصدايي 
در اين جريــان حتي صداي محمدباقــر قاليباف را 
هم بلند كــرده. او گفته: »شــرايط االن حتي مثل 
انتخابات سال96 هم نيست چراكه آنجا گرچه تعدد 
در نامزدها داشتيم اما درنهايت با يك نامزد حضور پيدا 
كرديم درحالي كه اكنون هركس احساس مي كند كه 
خودش بايد بيايد جبهه انقــالب را نجات دهد ولي 
با اين وضــع راه به جايي نمي بريــم و بايد در جبهه 
انقالب به گونه اي تدبير مي شــد كه حتي كساني كه 
از اين جبهه نامنويسي مي كنند و در تبليغات حضور 
مي يابند مشخص می شدند تا در رقابت هاي تبليغاتي 

همديگر را تخريب نكنند«.

 اميرمحمد حسيني
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  درخواست عفو و آزادي براي 2دانشجوي نخبه 
جمع كثيري از استادان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه شريف با ارسال 
نامه اي رسمي به مسئوالن عالي رتبه نظام، خواســتار عفو و آزادي 
اميرحسين مرادي و علي يونسي، دو دانشــجوي نخبه و المپيادي 
دانشگاه شريف به مناسبت عيدسعيد فطر شــدند. دربخشي از اين 
نامه كه به امضاي بيش از 1۷0نفر از اعضاي هيأت علمي دانشــگاه 
شريف رسيده آمده است: »مطمئنا اين برخورد پدرانه و بزرگ منشانه 
مسئوالن نظام جمهوري اسالمي در قبال فرزندان اين آب و خاك كه 
گهگاه ممكن است به مقتضاي كم تجربگي و شور جواني، خطايي هم 
مرتكب شوند، نور اميد را در دل جوانان كشور روشن تر مي سازد و بهانه 

فتنه انگيزي را از بدخواهان كشور سلب مي نمايد.« / ايسنا 

  دروغ گفتن براي گدايي رأي بدترين كار است
حسن روحاني، رئيس جمهور با بيان اينكه آنچه از انتخابات در جمهوري 
اسالمي ايران مورد انتظار است، انتخابات باشكوه و سالم توأم با اخالق 
اسالمي است، گفت: انتخابات اخالقي و رعايت اخالق در انتخابات از 
اهميت بااليي برخوردار است و تهمت زدن و دروغ گفتن براي گدايي 
رأي بدترين كار اســت. او افزود: اينها را بايد بدون ترس بيان كنيم، 
اما برخي نگران اين هســتند كه اگر بخواهيم جنايات ترامپ را بيان 
كنيم، آن وقت به چه بهانه اي مي توانيم به دولت فحاشي كنيم. به آنها 
مي گويم كه نگران نباشند هر وقت كه خواستند آزادند تا به دولت هر چه 
مي خواهند بگويند اما اخالق را رعايت كنند و واقعيت ها را بگويند. / ايرنا 
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امروز، روز پاسداشت حكيم فردوسي است؛ روزي 
با اهميت براي فارسي زبانان . آوازه حماسه سراي گزارش

ايران تا آن سوي مرزها هم رفته و حتي مجسمه اش 
را در ديگر شهرها همچون رم ايتاليا نصب كرده اند و به صورتي 
ويژه از آن حفاظت مي كنند. با اين حال به مجسمه فردوسي در 
تهران آنچنان كه بايد و شايد اهميت داده نشده و رويكرد توسعه 
ساختمان سازي در دهه هاي70و 80 باعث شده تا پيكره زيباي 
حكيم سخن در البه الي توده اي از بناهاي بزرگ محصور شود.

به گزارش همشهري، تنديس فردوسي در قلب تهران، جنسي 
از سنگ مرمر  دارد؛ تنديسي به ارتفاع سه متر و ساخته استاد 
ابوالحسن صديقي در سال 1۳۳8. اين تنديس را فرزند استاد 
صديقي، فريدون صديقي، در ميدان فردوســي نصب كرد اما 
بي مهري ها در چند دوره باعث شد تا آسيب هاي فراواني متوجه 
آن شود؛ از شكسته شدن انگشت تنديس درنتيجه آويزان كردن 
پوستر و سپس چسباندن آن با چسب، بدون رعايت تكنيك هاي 
فني و علمي مرمت و ترك برداشتن تنديس درنتيجه گرمايش 
و سرمايش گرفته تا، پوشاندن آن با اليه كنيتكس و رنگ آميزي 
ناشيانه اش. اما آنچه هويت ميدان فردوســي را بيشتر از همه 
گرفته، سازه هاي عظيمي است كه دورتادور آن ساخته شده اند. 
مثل ساختمان مركزي بانك شهر كه در دوره مديريت شهري 
پيشين احداث شــد تا نمادي از زيِر پاگذاشتن هويت تاريخي 
و ارزشمند تهران در آن دوران شــود. اين درصورتي است كه 
از 2ســال پيش تاكنون موضوع ســاماندهي ميدان فردوسي 
در دســتور كار قرار گرفته اما المان هاي موجود كار را بســيار 
دشوار كرده اســت. با اين حال، مديريت شــهري در قالب دو 
طرح ويژه، احياي ميدان و خيابان فردوســي را دنبال مي كند. 

يكي از اين طرح ها TOD يا همان توسعه مبتني بر حمل ونقل 
به حســاب مي آيد كه براســاس آن، سعي مي شــود محدوده 
اطراف ايســتگاه متروي فردوســي جاني تازه بگيــرد. ديگر 
طرح هم مربوط به خيابان فردوســي تا ميــدان امام خميني 
 اســت. طبق اين طرح، خيابان فردوســي، بــه خياباني كامل

 )Complete street( تبديل خواهد شــد تا تمامي ُمدهاي 
حمل ونقل، به ويژه پياده ها، دوچرخه سواران و اتوبوس ها سهم 

قابل توجهی از خيابان داشته باشند.
از سوي ديگر، كميسيون ماده5 شهرداري تهران، طرح تفصيلي 
محدوده ميدان فردوســي را به تصويب رســانده تا ديگر بنايي 
بدقواره و نامتوازن با ميدان احداث نشده يا تغيير كاربري ندهد. 
معاون معماري و شهرســازي شــهرداري تهران در اين باره به 
همشــهري مي گويد: »در سال98 طراحي شــهري بدنه هاي 
ميدان فردوسي به تصويب كميسيون ماده5 رسيد و اين مصوبه 
مالك صدور پروانه براي ساختمان هاي پيرامون ميدان است.« 
عبدالرضا گلپايگاني مي افزايد: »با اصالح ضوابط طرح تفصيلي 
ميدان، ديگر شاهد تكرار بنايي مثل ساختمان بانك شهر در بدنه 
ميدان نخواهيم بود.« معاون شــهردار پايتخت معتقد است كه 
هنوز هم براي زيباســاختن ميدان هايي مانند ميدان فردوسي 
دير نشده و بايد تا جاي امكان آنها را به هويت گذشته بازگرداند و 
منظم كرد؛ »اگر در تهران عناصر اضافه را جمع كنيم، شهر بسيار 
زيباتر مي شــود. مثل همين نرده هاي خيابان آزادي تا ميدان 
فردوســي. من يك بار از ميدان آزادي تا ميدان فردوسي، انواع 
نرده هايي كه براي جداكردن، ســاخته شده را شمردم. تنها در 
همين مسير، بيشتر از 12نوع نرده متفاوت باهم وجود دارد كه 
خستگي و مغشوش شدن ذهن انسان را در پي دارد. اين در حالي 

است كه در شهر انسان گرايانه به اين المان هاي كوچك هم توجه 
مي شود تا المان هاي اصلي كاركرد خودشان را پيدا كنند. مثال در 
شهر رم كه اتفاقا مجسمه فردوسي ساخته استاد صديقي را هم 

دارد، كال يك يا در نهايت دو مدل نرده وجود دارد.«

4مسيراطراففردوسيكاملميشوند
طرح خيابان كامل در خيابان فردوســي تهران مي تواند تا حد 
زيادي اين معبر و ميدان مهم را از آشفتگي هاي موجود نجات 
دهد. در همين خصوص معاونت  شهرسازي و معماري و معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري در همكاري با يكديگر فهرستي 
از خيابان هايي كه بايد تبديل به خيابان كامل شــوند را تهيه 
كرده اند. در طرح ارائه شــده، جزئياتي از كار مشخص شده و 
براي ميدان و خيابان فردوســي، موضوع تردد شــهروندان با 
وسايل حمل ونقل عمومي براي رسيدن آسان تر به ميدان امام 
حسين)ع( از سمت شرق، ميدان انقالب از سمت غرب، ميدان 
امام خميني)ره( از جنوب و خيابان كريمخان از شمال را پايه كار 
درنظر گرفته اند. در اين چهار مسير، مسيرهاي دوچرخه و پياده 
تا پايان سال1401 تكميل مي شود و المان هايي مثل نرده ها يك 
مدل شده و تابلوها و چراغ هاي راهنمايي و رانندگي در هر نقطه 
روي يك پايه تجميع مي شوند. در اين بين، اولويت نخست كار 
با خيابان فردوسي به ســمت ميدان امام خميني )ره( به طول 
1700متر اســت. ناگفته نماند كه طبــق برنامه ريزي صورت 
گرفته، 22خيابان كامل در 18منطقه تهران در مجموع به طول 
۳2كيلومتر ايجاد مي شود كه خيابان فردوسي يكي از آنهاست.

TODفردوسي
تغييــرات ميدان فردوســي در قالب طرح ســاماندهي ميادين 
مصوب كميسيون ماده5 با رويكرد TOD صورت مي گيرد. چنين 

رويكردي توسعه يا تغيير نقاطي از شهر برپايه »پياده مداري« به 
جاي »خودرو محوري« را گوشزد مي كند. بارگذاري ها در اطراف 
ايســتگاه مترو نيز با همين اصل جلو مي رود تا هم دسترسي ها 
به ناوگان ريلي درون شــهري بهبود يابد و هــم فضاهاي خاصي 
براي كسب درآمد پايدار ايجاد شــود. حال سؤال اينجاست كه 
ترافيك محدوده هايي مثل محدوده پرترافيك ميدان فردوسي 
چه وضعيتي پيــدا مي كند و آيا چنين اقدامي به صالح هســت 
يا خير؟ محبوبه ذاكري ســهي، معاون مطالعــات و برنامه ريزي 
ســازمان حمل ونقل و ترافيك در اين رابطه مي گويد: »اصل بر 
همين اســت. شــهرهاي بزرگ دنيا براي ايجاد فضاي باز توأم 
با محدود كردن محور خودرو و گســترش فضــاي پياده محوري 
چاره اي به غيراز  TOD  نداشــتند و حاال مديريت شهري تهران 
براي پياده كردن اين سياســت تمركز زيادي كرده است. نگراني 
عده اي براي سرنوشت ترافيك مياديني مثل ميدان فردوسي هم از 
حاكميت انديشه خودرومحوري در ذهن نشأت مي گيرد. اما اينكه 
با حاكميت هرچه بيشــتر خودروها، پياده ها، دوچرخه سواران و 
وسايل حمل ونقل عمومي چه سرنوشتي پيدا مي كنند، مورد توجه 
قرار نمي گيرد. اين در حالي اســت كه هم علم و هم تجربه ثابت 
كرده كه اعمال هر محدوديتي بر خودروها نه تنها موجب ترافيك 
نمي شود، بلكه از حجم آن مي كاهد«. ذاكري سهي با بيان اينكه 
مطالعات موضوع TOD از سال 1۳98به جد دنبال شده تا تمامي 
جوانب آن بررسي شود، مي گويد: »مطالعات TOD در محدوده 
4ايستگاه متروي شهر تهران شامل ايستگاه هاي توحيد، ميدان 
انقالب اســالمي، چهارراه وليعصرو ميدان فردوسي انجام شده 
است. اين مطالعات سال گذشته تكميل و نهايي شد. بر اين اساس، 
در محدوده مياديــن فوق، تعريض و اصالح پياده روها، توســعه 
مسيرهاي دوچرخه، ايمن ســازي و اصالح هندسي و همچنين 

اصالح گذرگاه هاي پياده صورت خواهد گرفت.« 

طرح ســاماندهي و پروژه TOD ميدان فردوســي تهران با هــدف احياي هويت 
ارزشمند آن و دسترسي بهتر شهروندان به حمل ونقل عمومي در دستور كار است

فردوسيجانميگيرد حمل و نقل

خط10،ناجيترافيكشمالتهران
عمليات اجرايي طوالني ترين خط متروی تهران از شمال 

درياچه شهداي خليج فارس تا تهرانپارس در دامنه جنوبي 
كوه هاي البرز آغاز شد

شروع عمليات حفاري نخستين قطعه از خط 10مترو از منطقه 
22شهر تهران يك اتفاق بزرگ محسوب مي شود. متروی تهران 
براي توســعه، بنا به تحريم ها و كمبود منابع مالي چند سالي 
است كه با مشــكالت بســياري روبه رو بوده و اكنون عمليات 
اجرايي خط 10را استارت زده است؛ خطي كه ۳5ايستگاه دارد 
و پس از تكميل فاز نخست آن، دسترسي ساكنان شمال غرب 

شهر به حمل ونقل ريلي آسان مي شود.

به گزارش همشهري، مراســم آغاز عمليات اجرايي نخستين 
قطعه از خــط10 صبح روز چهارشــنبه برگزار شــد. به گفته 
شــهردار تهران، با احداث اين خط،  ترافيك شــمال تهران به 
مــوازات بزرگراه همت و شــهيد زين الدين تعديل مي شــود. 
پيروز حناچي در اين مراســم گفت: »خوشحالم در منطقه 22 
به يكي از وعده هايي كه داده بوديم عمل كرديم و يكي از خألها 
و مشكالت اين منطقه را حل مي كنيم. اين منطقه در سال هاي 
اخير توسعه زيادي حتي بيشتر از طرح مصوب داشته و متناسب 
با آن فكري براي حمل ونقل عمومي و دسترسي جمعيت به ساير 
نقاط شهر نشده است. همانطور كه مي بينيم نتيجه اش اين است 
كه شريان هاي موجود مثل همت و حكيم در ساعات پيك قفل 
مي شوند.« او تأكيد كرد: »يكي از دستاوردهاي اجراي اين خط 
اين است كه بسياري از تراكم هاي جمعيتي در نقاط ديگر مترو 

مثل ايستگاه صادقيه را تعديل مي كند.« 
شــهردار تهران در ادامه صحبت هايش با اشــاره به اينكه در اين 
دوره به طور متوسط ســاالنه 10 كيلومتر به مترو اضافه كرده ايم، 
توضيح داد: »عالوه بر زحمــات دوره هاي قبل، تالش كرديم اين 
حركت را زمين نگذاريم. هر چند شرايط اقتصادي ما به شدت حاد 
بود و مشكالت ناشــي از تحريم ظالمانه آمريكا و كرونا هم پيش 
آمده بود اما همواره دو موضوع اصلي يعني ترافيك و آلودگي در 
دستور كار شهرداري بوده است. البته بر اين باوريم كه حمل ونقل 
عمومي تهران موضوعي حاكميتي اســت و به اندازه اهميتي كه 
دارد، مورد پشــتيباني دولت قرار نگرفته است.« حناچي با بيان 
اينكه حمل ونقل ريلي در دنيا دو نقش اصلــي را بر عهده دارند، 
گفت: »يا اتصال ها در مناطق توســعه يافته را بهبود مي بخشند و 
يا به واســطه حضور حمل ونقل ريلي و ايجاد ايستگاه هايي در آن 
مناطق مكان هايي واجد سرمايه گذاري مي شوند و مورد توجه قرار 
مي گيرند كه ما در شهرداري تهران درادامه خط ۳ مترو در جنوب 
شهر اين هدف را دنبال مي كرديم.« او با تأكيد بر اتصال شهرهاي 
اقماري تهران به مترو يادآور شد: »به هشتگرد وصل شديم، پرند 
را در دستور كار داريم و ايستگاه فرودگاه امام هم به زودي به پرند 
متصل خواهد شــد و اين اتفاق مطمئنا بهره وري مترو را افزايش 

مي دهد.« 

تجهيزبيآرتيبهاتوبوسبرقي
شــهردار تهران در ادامه به واردات اتوبوس هاي برقي هم اشــاره 
كرد و گفت: »در تالشيم نخستين پارت اتوبوس هاي برقي را وارد 
كنيم و يكي از خطوط اصلي بي آر تي با اتوبوس هاي برقي مجهز 
خواهد شــد. ضمن اينكه با هماهنگي معاونــت علمي و فناوري 
رياست جمهوري اميدواريم مشكل خودروهاي برقي را حل كنيم.« 
حناچي با بيان اينكه 10 درصد آلودگي تهران به موتورسيكلت ها 
بر مي گردد، عنوان كرد: »برقي شــدن آنها تأثير زيادي بر ميزان 

آلودگي هواي تهران خواهد داشت.« 
شهردارتهران گفت: »در اين دوره تصويب طرح جامع ريلي تهران 
را در دســتور كار داشــتيم. اين امر از اين جهت اهميت دارد كه 
امكان حركت هاي ســليقه اي در آينده را به حداقل مي رساند و 
يك مرجع تصويبي عالي در هماهنگي با بقيه برنامه ها خواهد بود. 
منابع محدود و اتصال شبكه حمل ونقل ريلي تهران به اقمار بسيار 
مهم است.« او با اشــاره به پروژه هاي TOD يادآور شد: »اطراف 
ايســتگاه هاي تازه افتتاح شده نســبت به قبل از افتتاح ايستگاه 

متفاوت است و بايد روي اين موضوع سرمايه گذاري كنيم.«
شهردار تهران همچنين در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشي 
درباره اينكه آيــا اتصال خطوط مترو به عمــر مديريت اين دوره 
شــهرداري مي رســد، گفت: »اتصال خطوط ديگر در امتداد اين 
طرح يكي از موضوعاتي اســت كه در اجراي ايــن پروژه اهميت 
زيادي دارد. در مورد هشتگرد اين اتصال اتفاق افتاده است و براي 
پرند هم تالش مي كنيم تا خاتمه دوره انجام شود. ضمن اينكه از 
طرف اسالمشهر هم به سمت خط ۳ مترو در حال كار شدن است 
كه تا آخر دوره مديريت شــهري پنجم اين اتصال برقرار خواهد 
شد.« حناچي اضافه كرد: »كارهايي كه در حوزه مترو انجام شده، 
يكي از اقداماتي است كه با ســرعت باال به اجرا درآمده است. ما 
به طور متوسط ساالنه 10 كيلومتر به متروي تهران اضافه كرديم 

كه بخشي از اين اقدامات در احداث تونل، قبال اتفاق افتاده بود.«
شهردار تهران همچنين با اشــاره به اجراي برنامه ويدئومپينگ 
در برج آزادي براي حادثه تروريســتي كابل اين حادثه را به ملت 

افغانستان تسليت گفت.

افتتاحايستگاهاقدسيهومرزداران؛امروز
امروز 2ايستگاه اقدسيه و مرزداران در خطوط ۳ و ۶ متروي تهران 
به طور همزمان افتتاح مي شــوند و تا شــهريور ماه تعداد افتتاح 
ايستگاه هاي مترو در سال 1400به عدد۶ خواهد رسيد. با افتتاح 
اين دو ايستگاه، شمار ايســتگاه هاي فعال شبكه خطوط متروی 
پايتخت 1۳9ايستگاه مي شــود. طبق آمار تا پايان دوره مديريت 
شــهري فعلي، تعداد ايســتگاه هاي جديدي كه به بهره برداري 
رسيده اند ۳0ايستگاه خواهد بود كه به طور ميانگين هر ايستگاه 
بيش از ۳0هزار مسافر را به شبكه حمل ونقل ريلي اضافه مي كند.
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ادامهاز بــا ورود نــگاه »ســود 
اقتصادي« به فرآيند اداره صفحهاول

شــهر، اقداماتي مانند »پروژه هــاي عمراني«، 
»ساخت وسازها« و »ساخت مال  هاي غول پيكر« 
با مجموعــه اي از منافع عمومــي - خصوصي 
گره خوردندكه خــود را به عنوان نماينده منافع 
عمومي و حل كننده مسائل شهر معرفي مي كرد. 
حتي بخش قابل توجهي از مردم ساخت بزرگراه 
دوطبقه و تونل و برج هاي بلندمرتبه و رقابت در 
ساخت مراكز تجاري شــيك و پرزرق و برق را 
نشانه اي از توسعه شهري پنداشتند. غافل از اينكه 
شهر با اين نگاه هرچه بيشــتر به اشغال آهن و 
سيمان و بتن درمي آمد و ماشين ها و ساختمان ها 
عرصه را براي حضور انسان در سطح شهر تنگ و 
تنگ تر مي كردند. روندي كه به موجب آن »رشد 
شهري« بر »توسعه شهري« پيشي مي گرفت. 
انسان مجبور بود در بازه هاي زماني طوالني درون 
ماشين خود حبس شود و بزرگراه هاي طوالني را 
كه كمتر نشاني از انسان و هويت شهري درون آنها 
يافت مي شد براي رسيدن به مقصد موردنظر خود 
طي كنند. انســان ها فقط تا جايي در اين شهر 
اصالت پيدا مي كردند كه برج ها و مراكز تجاري و 

بزرگراه ها را »مصرف« كنند.
درهم تنيدگي مسئله مهاجرت و افزايش جمعيت 
شهر با منافع اقتصادي اقليت صاحب  سرمايه، 
باعث چشم پوشي از اين مسئله شد كه »ساحت 
مصرف« شهر پاياني نخواهد داشت. چون روحيه 
»مصرف شهر« و كســب درآمد از آن در ميان 
بخشي مهم از شهروندان با سطوح مختلف درآمد 
نهادينه شده و ساخت وساز به بخشي از حيات 
روزمره شهروندان بدل گرديده بود. بزرگراه ها نيز 
با »مصرف« بيشتر اتومبيل ها پر شدند و چالش 
ترافيك نه تنها راه حلي پيدا نكرد بلكه روزبه روز 
وخيم تر شد. اين درحالي اســت كه امروزه دنيا 
نگاهي ديگر به حكمروايي شــهري با محوريت 
انســان به عنوان اصلي ترين ركن اين مديريت 
داشته است. نگاه به انسان به عنوان اصالت دهنده 
به فضاي شهري و حفظ كرامت و منزلت انساني 
در اولويت نظام مديريت شــهري روز دنيا قرار 
گرفته اســت. بگذاريد با مثالي ايــن موضوع را 
شفاف تر كنيم. در سال 1978 در هلند ايده اي 
به نام »وونرف« شكل گرفت كه در آن خيابان هاي 
موجود در محدوده هاي مســكوني به  گونه اي 
طراحي شدند كه اولويت حركت را به انسان ها 
تخصيص دهند. خيابان هايي كه در آن اتومبيل 
حركت مي كند اما اصالت حركت با آن نيست و 
آنقدر مانع وجود دارد كه اتومبيل مجبور است 
با ســرعت كم به گونه اي حركت كند كه انسان 
محور اصلي خيابان باشد؛ يعني اتومبيل و انسان 
با محوريت حركت انسان و اصالت دادن به حضور 
انسان با هم تركيب شدند. موفقيت اين ايده تا 
جايي بود كه باعث شد در يك بازه 10ساله، حدود 
هزار مورد مشابه از اين پروژه ها اجرا شود. هلند 
مسئله شهري خودش را با اصالت دادن به انسان 
و انسان محوري حل كرد. تجربه اي كه در ديگر 
نقاط دنيا تكرار شد و نتايج شگفت انگيزي داشت. 

مديريت فعلي شهرداري تهران نيز با رويكردي رو 
به آينده، »انسان محوري« را ايده اي اصلي براي به 
چالش كشاندن ذهنيت هاي موروثي دهه هاي 
گذشــته معرفي كرد. اين رويكرد نياز به مقابله 
همزمان با نظام فكري موروثي تشــريح شده و 

منافع عيني گره خورده به آن داشت.
بخشي از اين تغيير نظام فكري و بازگشت شهر 
به انســان، در قالب »مبارزه با شهرفروشــي« 
و »بازپس گرفتــن حوزه هــاي عمومي به نفع 
شــهروندان« شــكل گرفت كه شــرح آن در 
گزارش هاي قبلــي آمده اســت. به خصوص 
بازپس گيري فضاهاي عمومــي مانند باغات، 
ميدان گاه ها، بناهاي تاريخي و... به نفع شهروندان 
از شروط اساســي امكان پذيري »رويت پذير« 
شدن شهروندان در شهر و انسان محوري بوده 
است. فارغ از آن دو بعد كالن، ما انسان محوري 
در شهر را در چند بعد ديگر نيز پيش برديم. البته 
اين ادعا مطرح نيست كه در دوره هاي گذشته 
در حوزه  انسان محوري هيچ كاري در شهر انجام 
نشده اســت. آنچه به نظر مفقود مانده، طرحي 
كلي براي نجات شــهر از سيطره ساخت و ساز، 
پروژه هاي عمراني و اتومبيل هاست. مسئله اي 
كه جلوي معنادار شــدن فعاليت هاي ديگر را 
گرفته اســت. در ادامه برخي اقدامات مديريت 
شهري فعلي براي رفع چالش هاي بيان شده را 

شرح خواهيم داد: 
1- جايگزينــی دوچرخه به جــای اتومبيل 
حاكميت ديدگاه »توسعه كالبدمحور« در ميان 
بخش هايی از مديران و سياستگذاران حوزه شهر 
چنان نهادينه بود كه روزهايی كه ايده استفاده 
از دوچرخه در شهر برای نخستين بار به صورت 
جدی مطرح شد و شهردار با دوچرخه در شهر 
حاضر شد، عده ای دوچرخه سواری را نمايش 
و عده ای ديگر بازماندن از امور »اصلی« شــهر 
دانستند. از نظر آنان جايگزين كردن اتومبيل 
با دوچرخه مســئله ای فانتزی و بی اهميت در 
مديريت شهری بود. مسئله ای كه خود حكايت 
از موروثی شدن بين كالبد محور در اداره شهر 
داشت. با وجود اين مديريت شهری باور داشت 
كه حفظ محيط زيست و سالمت شهروندان و 
افزايش كيفيت زندگی در شهر نيازمند تغيير 
سياســت هايی اســت كه برای به بار نشستن 
آنها نيازمند زمان و البته صرف هزينه و فراهم 
كردن امكانات هستيم. مسيری كه در گذشته 
توسط كشورهای بسياری مورد آزمايش قرار 
گرفته و نتايج چشمگيری را در زمينه سالمتی 
شهروندان و انسان محور كردن شهر ايجاد نموده 
است. به منظور تسهيل اســتفاده از دوچرخه 
ما در 2 مســيرحركت كرديم. نخست فراهم 
كردن امكان استفاده عموم مردم از دوچرخه؛ 

دوم فراهم كردن مسيرهای امن و راحت برای 
دوچرخه سواری مردم.

  در زمينه فراهم كردن امكان استفاده عموم 
مردم از دوچرخه؛ سيســتم دوچرخه اشتراكی 
نسل 4 با مشاركت بخش خصوصی با نام بی دود 
در شهر راه اندازی شــد و 75 ايستگاه در نقاط 
مختلف سطح شهر برای استفاده شهروندان از 

دوچرخه ها ايجاد شد. 
  در زمينه فراهم كردن مسيرهای امن و راحت 
برای استفاده از دوچرخه در شهر؛ 175كيلومتر 

مسير ويژه دوچرخه در شهر ايجاد شد. 
اين سياست حتما بايد مراحل توسعه خود را هم 
با گسترش  مسيرها و هم با تقويت دوچرخه ها از 
حيث تكنولوژی و تعداد طی كند تا تعداد بيشتری 
از شهروندان متقاعد شــوند كه در مسيرهای 
روزمره تردد خود می توانند دوچرخه را جايگزين 

اتومبيل كنند. 
2- در نظر گرفتن رفاه اقشــار خاص )معلوالن، 
نابينايان، سالمندان، كودكان، زنان، دانش آموزان 
و اقشارآسيب پذير( در شهر و مخاطب قرار دادن 

آنها:
شهر انســان محور در يك كالم يعني اولويت و 
اصالت دادن به »انسان«. همچنين مخاطب قرار 
دادن گروه هاي انساني و فراهم كردن شرايط براي 
رفاه انساني در شهر. در اين زمينه توجه به اقشاري 
كه به داليل مختلف طبيعي، ساختاري و تاريخي 
بيشتر به حاشيه رانده شده و مورد تبعيض قرار 
گرفته اند يا با چالش هاي بيشتري روبه رو بودند 
براي شهرداري اولويت داشت. براي هر يك از اين 
اقشار سياست هاي ويژه اي به وسيله شهرداري 
پيش گرفته شد. به عنوان نمونه در ادامه به برخي 
از نمونه هاي سياست هاي اجراشده در ارتباط با 

اقشار مختلف اشاره مي شود:
  زنان در شهر تهران ازجمله مهم ترين بخش از 
شهروندان هستندكه متأسفانه به دليل حاكميت 
ديدگاه هاي تنگ نظرانه، بسيار مورد تبعيض قرار 
مي گيرند و ناامني و اضطراب زيادي را در زيست 
روزمره شهري تجربه مي كنند. ما تالش كرديم 
با اجراي طرح »ارتقــاي امنيت اجتماعي زنان 
از طريق شناسايي و بهسازي فضاهاي بي دفاع 
شهري« امنيت خاطر بيشــتري را براي آنها در 

سطح شهر فراهم كنيم.
  در راســتاي توجه به كودكان، مراكزي براي 
آموزش مهارت هاي اجتماعي به آنها در 22منطقه 
شهر تهران ايجاد شــد. همچنين تالش شد از 
طريق برگزاري جشنواره هايي مختص كودكان 
مانند جشنواره نقاشي »شهري كه من دوست 
دارم«، رابطه اي بين آينده شهر و خيال كودكان 
برقراركنيــم. برگزاري 14جشــنواره كودك و 
نوجوان بومي و محلي با مشاركت 245۶00نفر از 

شهروندان بخشي ديگر از فعاليت هاي شهرداري 
در حوزه كودكان بوده است. در كنار آن 5منطقه 
شهر به عنوان مناطق دوســتداركودك تعيين 
شــدند و برنامه اي براي تغييــرات ضروري در 
اين مناطق تهيه شــد. همچنين براي كاهش 
آسيب هاي اجتماعي مراكز پرتو در سطح مناطق، 

ويژه كودكان كار تاسيس شد.
  در ارتباط با سالمندان، 5»سراي تجربه« براي 

حضور سالمندان در 5پهنه شهر احداث شد.
  بــراي فراهم شــدن امكان حضور بيشــتر 
ناشنوايان در محيط هاي اجتماعي، 22مترجم 
ناشــنوايان در محالت منتخب مناطق 22گانه 

تهران مستقر شدند.
  در جهت تســهيل عبور و مــرور معلوالن و 
جانبــازان در شــهر، يك ميليــون و 800هزار 
مترمربع از معابر و مسيرها و بوستان ها براي عبور 
آنان مناسب سازي شد. در اين ميان پارالمپياد 
ويژه جانبازان و معلوالن در 14رشــته ورزشي 
آقايان و بانوان توسط شهرداري تهران برگزار شد. 
همچنين اعتبار ويژه اي جهت خريد خودرو ويژه 
معلوالن اختصاص يافت و نمايشگاه دستاوردهاي 
هنري زنان معلول نيز برگزارگرديد. در اين دوره 
ما تالش كرديم تا بــا اســتفاده از معلوالن در 
سمت هاي مديريتي شهر، از تبعيضي كه بر اين 
قشر از شهروندان روا شده بود، دست كم تا حدي 

كاسته شود.
  براي حضور امن نابينايان در شهر، تابلوهاي 
اطالع رساني خط بريل و كف سازي مناسب در 
ايستگاه هاي خطوط تندرو صورت گرفت و مراكز 
تفريحي، فراغتي و مهارت آموزي ويژه نابينايان 

ايجاد شد.
  در راســتاي حفاظت از اقشارآســيب پذير 
به خصوص در ايام سرما، گرمخانه هايي به ويژه 
براي بانوان تأسيس شــد و ظرفيت گرمخانه ها 
از 500هزار نفر در شب به 700هزار نفر در شب 
و ظرفيت شناســايي و جذب آسيب ديدگان به 
70هزار نفر در ســال افزايش يافت. عالوه بر آن 

مراكزي براي اسكان كارگري ايجاد شد.
۳- مخاطب قراردادن شهروندان در اوقات فراغت: 

پيوند با فرهنگ و هنر 
بخش مهمي از انســان محوري شهري در گرو 
فراهم كردن شرايط براي گذران مناسب اوقات 
فراغت شهروندان در شهر است. عالوه بر توسعه 
مراكز فرهنگي و هنري كه خود يكي از اصلي ترين 
ضرورت ها بــراي بهبودكيفيت گــذران اوقات 
فراغت شــهروندان در شهر اســت، برنامه هاي 
متعدد فرهنگي و هنري توســط شــهرداري 
تهران برگزار شــد. برنامه هايي مانند نوروزگاه 
)نوروزخانه در ايام كرونا( در زمان عيد، )بيش از 
هزار مراسم در مناطق مختلف شهر(، شادستان 

در ايام تابستان)بيش از 4هزار مراسم در مناطق 
مختلف شهر( و برگزاري كنسرت هاي آنالين و 
سينماماشــين در برج ميالد در ايام كرونا از آن 

جمله اند.
برگزاري ششمين جشنواره تئاتر شهر، هفتمين 
جشــنواره بين المللي فيلم شــهر، حمايت از 
جشنواره فيلم فجر، برگزاري جشنواره بين المللي 
تئاتر عروســكي، برگزاري جشنواره قصه گويي 
با موضوع »شــهر من تهران«، راه اندازي موزه 
خوشنويســي، تجليل از مقام هنــري بيش از 
50استاد موسيقي و حمايت از كتابفروشي هاي 
شــهر ازجمله تالش هاي ما براي بــه جريان 
انداختن فرهنگ در زندگي روزمره شهروندان 
است. عالوه بر اين موارد، شرايط مطالعه رايگان 
۳1هزار عنوان كتاب در مترو ، به كمك اپليكيشن 

طاقچه فراهم شده است.
 4-آموزش هاي شهروندي

انسان محوري در شهر، در گرو آموزش نيز هست. 
بدون آموزش هاي الزم نمي توان انتظار داشت 
شهروندان از حقوق و مسئوليت هاي خود در شهر 
آگاه شوند و توانمندي هاي الزم براي مشاركت در 
عرصه هاي مختلف حيات شهري را پيدا كنند. 
آموزش در حوزه هــاي مختلف امري بنيادين و 
درعين حال نيازمند صبر و حوصله و تداوم است. 
در شرايطي كه كشــور با بحران هاي متعددي 
روبه روست، شهرداري تهران دوره هاي آموزشي 
مديريت بحران را براي بيش از 500هزار نفر از 
معلمان سراسركشور و ۳0هزار نفر از دانش آموزان 
شــهر تهران به صورت الكترونيك برگزاركرد. 
به عنوان نمونه، طرح هايي براي آموزش كاهش 
توليد زباله و تفكيك آن از مبدا در شــهرك ها و 
مجتمع هاي مسكوني برگزار شد. شهرك هاي 
آموزش ترافيك در مناطق مختلف شهر تأسيس 
شــدندكه وظيفه آموزش مواجهــه كودكان و 
خانواده آنها بــا عالئم موجود در شــهر و رفتار 

مبتني بر قانون را آمــوزش مي دهد. 42عنوان 
كتاب در حوزه كودك و نوجوان منتشر شد. در 
ايام كرونا، اطالع رساني گســترده اي در زمينه 
آموزش مبارزه با اين بيماري صورت گرفت و با 
راه اندازي مدرســه هاي تابستاني براي استفاده 
عموم شــهروندان، تالش شــد امكان استفاده 
شهروندان از مجموعه اي از كارگاه هاي فرهنگي 

و هنري فراهم شود.
5-تقويت سراهاي محله به خصوص در مناطق 

كم برخوردار شهر
انســان محوري در شــهر بايد  از كوچك ترين 
نهادهاي اجتماعي حيات شهري يعني محالت 
آغاز شود. ســراهاي محله به عنوان اصلي ترين 
ظرفيت شــهرداري تهران در محالت، وظيفه 
تسري انسان محوري در شهر را به عهده گرفتند. 
تجربه  ارزشــمندي كــه در برقــراري رابطه با 
شــهروندان و فراهم كردن امكان حضور آنها در 
محيط هاي اجتماعي بســيار موفق بوده است. 
بسط و تقويت اين تجربه به خصوص در مناطق 
كم برخوردار شــهر براي ما اولويتي مهم بود كه 
با شناسايي و تجهيز محالت كم برخوردار و فاقد 
سراي محله، تالش كرديم زمينه را براي استفاده 
بيشتر شهروندان از اين فضاها و مشاركت آگاهانه 

انساني در فرايندهاي شهري فراهم كنيم.
ما به هيچ وجه ادعا نمي كنيم آنچه در اين دوره 
انجام شد، دربرگيرنده همه نيازهاي شهروندان 
تهراني در زمينه  انسان محوري و يا شايسته  شأن 
و منزلت راستين آنها بوده است. آنچه مهم بود 
شروع مسيري رو به جلو در دوره اي بسيار سخت 
و تداوم رويكردي است كه شهرداري تهران آن را 
براي آينده شهر، ضروري تشخيص داده است. 
تهران امروز نيازمند آن اســت كه با همراهي و 
مطالبه عموم شهروندان و نخبگان، مسيري رو 
به آينده را تثبيت كرده و با كيفيت هرچه تمام 

ادامه دهد.

 انسان محوری در شهر 
 شهروند به جای برج و مال هاي غول  پيكر
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ارسالاخطاريهبرايپرمصرفها
 در شرايطي كه احد وظيفه، رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي تأكيد كرده كاهش بارش ها مي تواند حتي روي تامين آب 
شرب نيز اثرات خود را نشان دهد؛ سيدرسول باقري، مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران مي گويد: ممكن است در تابستان براي تامين آب با 
چالش هايي روبه رو شويم. از اين رو قرار شده كه از اول خرداد براي مشتركان پرمصرف، برنامه هاي جدي اعمال شود. باقري، معاون درآمد و امور مشتركان 
شركت آب و فاضالب استان تهران مي گويد: از اول خرداد ماه به تمام مشتركان پرمصرف و بدمصرف اخطار ارسال خواهد شد و درصورت تداوم، محدوديت 
مصرف را اعمال خواهيم كرد. او با اشاره به روند صعودي افزايش مصرف آب در پايتخت گفت: سناريوهايي براي روزهاي سبز، زرد، نارنجي و قرمز تدوين 
شده است. به گفته او، اولويت برخورد با مصارف فضاي سبز و بنايي، مشتركان تجاري و دولتي و در آخر پرمصرف ها و بدمصرف هاي خانگي خواهد بود. 
باقري با بيان اينكه ۶۰درصد از مشتركان تهراني باالي الگوي مصرف، آب مصرف مي كنند، گفت: اخطاريه هايي براي اين گروه از مصارف خانگي ارسال 
خواهد شد و درصورتي كه در رفتار مصرفي خود تغييري ايجاد نكنند با محدوديت مصرف مواجه خواهند شد. او توضيح مي دهد: الگوي مصرف آب 
براي هر واحد مسكوني در شهر تهران در يك ماه ۱4هزار ليتر )۱4مترمكعب( آب است. واحدهاي مسكوني كه تا ۲۸هزار ليتر )۲۸مترمكعب( آب در 

 ماه مصرف كنند جزو پرمصرف ها و گروهي كه بيش از ۲۸مترمكعب آب در ماه مصرف كنند در رده بدمصرف هاي آب استان تهران قرار خواهند گرفت.

شركت آب و فاضالب استان تهران 
با توجه به روند صعــودي افزايش 
مصرف آب در پايتخت، سناريوهايي 
براي روزهاي ســبز، زرد، نارنجي و 

قرمز تدوين كرده است

افزايش دوبرابري قيمت اجاره نسبت  مسكن
به پارسال، مشهودترين اتفاقي است 
كه از يك ماه پيش در بازار اجاره رخ 
داده؛ اما فعاًل به واسطه مصوبه ستاد مقابله با كرونا 
مبني بــر تمديد اجبــاري قراردادهــاي اجاره و 
همچنين با توجه به اينكه برخي صاحب خانه ها، بر 
همين مبنا، به مستأجران براي جابه جايي مهلتي 
چندماهه داده اند، هنوز تبعات بحراني آن در جامعه 
تخليه نشده است، متوليان حوزه مسكن نيز موضع 

شفافي در مورد آن ندارند.
به گزارش همشــهري، بازار مصرفي مسكن پس 
از جهــش 600درصدي ميانگين قيمت مســكن 
در 3ســال اخير، با چالش هاي بزرگي مواجه شده 
و شرايط بســياري بدي براي مستأجران رقم زده؛ 
به گونه اي كه آنها را وادار كرده  در كنار پرداخت كل 
پس انداز خود بابت رهن، مبالغي فراتر از دستمزد 

8ساعت كار را نيز به عنوان اجاره پرداخت كنند.

ديوار كج بازار اجاره
در بازار ســنتي اجاره ايران، همــواره ارزش واحد 
مسكوني به عنوان مبنايي براي تعيين قيمت اجاره 
مدنظر قرار گرفته و باوجود رشد بسيار باالي قيمت 
ريالي مســكن، هرگز قاعده اي براي درآمدمحور 
كردن بازار اجاره ايجاد نشده است. در اين شرايط، 
باوجود اينكه ارزش دارايي ملكــي مالك )موجر( 
به واســطه تنش تورمي بازار مســكن همواره در 
مسير صعود قرار دارد و سرمايه گذاري او همواره در 
مقايسه با ارزش ريال داراي بازده مثبت است، بازهم 
مستأجر مجبور است به طور ميانگين يك چهارم تا 
يك ششــم ارزش ملك را به عنوان رهن بپردازد يا 
معادل آن را به عنوان اجــاره ماهانه پرداخت كند. 
اين روند به واسطه متناسب نبودن با روند درآمدي 
خانوارهاي ايراني، باعث شده در طول زمان، تأمين 
مسكن استيجاري مناسب نيز به يكي از رؤياهاي 
دست نيافتني يا بســيار پرهزينه خانوارها تبديل 
شود. كوچ اجباري مســتأجران به مناطق پايين تر 
و ارزان تر و پيوستن بخشــي از خانوارهاي مناطق 
فقيرنشين به مناطق حاشيه اي و حومه اي شهرها، 
اتفاقاتي است كه عمداً به واسطه همين كاركرد غلط 
بازار هرسال رخ مي دهد و متوليان حوزه مسكن نيز 
الاقل تاكنون جز گفتار، اقدامي براي جلوگيري از 
آن انجام نداده اند. تاسيس شركت هاي اجاره داري 

حرفه اي به عنوان ابزاري در دســت بازارساز، يكي 
از ايده هاي مدرن براي ســاماندهي بازار اجاره در 
سال98 بود كه از دو سال پيش در مجموعه وزارت 
راه و شهرسازي مطرح شد و اكنون بعد از گذشت 
2سال، حتي دستورالعمل راه اندازي اين شركت ها 
نيز تدوين نشده است. بي توجهي به بازار اجاره طي 
ده ها سال و تورم بسيار شديد اين بازار كه همپاي 
بازار مسكن طعم افزايش قيمت را مي چشد، باعث 
شــده هزينه مســكن در خانوارهاي اجاره نشين 
به قدري افزايش پيدا كند كه گرايش سرپرســتان 
خانوار به شغل دوم و سوم و حتي حذف بخشي از 
نيازهاي اساسي و ضروري براي جبران هزينه مسكن 

امري ناگزير باشد.

مبناي قيمت گذاري اجاره
 قيمت اجاره در كالنشهرها و به خصوص پايتخت، 
به واسطه تخليه تورم مسكن در قيمت پيشنهادي 
فايل هاي اجاره صددرصد رشد كرده و اين افزايش، 
مالك تعيين قيمت در تمديد توافقي قراردادهاي 
موجود قرار گرفته اســت. پيگيري هاي همشهري 
از بازار اجاره و مشــاوران امالك نشــان مي دهد 
نتيجه اين اتفاق، تحميل تورمــي معادل دو برابر 
تورم دستمزد و حقوق به بازار اجاره بوده كه به نظر 
نمي رسد تناسبي باقدرت خريد اجاره نشينان داشته 
باشد. نماي كلي تعيين قيمت به اينگونه است كه 
واحدهاي جديد استيجاري، براساس رابطه تناسب 
ميان قيمت اجاره با ارزش مســكن قيمت گذاري 
مي شــوند و مبناي كلي قيمت پيشــنهادي بازار 
اجاره را معادل تورم بازار مسكن افزايش مي دهند. 

در اين شرايط، قيمت واحدهاي استيجاري جديد 
در مقايســه با قيمت قطعي قراردادهــاي اجاره 
سررسيدشــده حتي از ميزان افزايش يك ســاله 
قيمت مسكن نيز باالتر اســت و عماًل پذيرش آن 
در حد توان مالي مستأجران نيست. در اين ميان، 
واحدهايي كه با سررسيد شــدن قرارداد قبلي به 
بازار عرضه  مي شوند نيز براساس قيمت پيشنهادي 
فايل هاي جديد قيمت گذاري مي شــوند و بخشي 
ديگر از بازار اجاره نيز با تورم سنگين مواجه مي شود. 
درنهايت، بخش عمده مســتأجران به واسطه تورم 
وحشتناك بازار اجاره ترجيح  مي دهند قرارداد فعلي 
خود را براي يك ســال ديگر تمديد كنند تا ضمن 
رهايي از هزينه  و زحمت اسباب كشــي و پرداخت 
حق كميســيون بنگاه، از قدرت چانه زني باالتري 
در گفت وگو با صاحب خانه فعلــي خود برخوردار 
باشند. نكته اينجاست كه به واسطه همسان سازي 
تورم بازار اجاره و مسكن در فايل هاي اجاره، عماًل 
قيمت های تحميل شده به قراردادهاي تمديدي نيز 
ارقام بااليي خواهد بود كه گرچه در مقايسه با قيمت 
پيشنهادي بازار اندكي ماليم تر است اما در قياس با 
رشد درآمد مســتأجران و توان مالي آنها همچنان 
چالش ساز خواهد بود. به گزارش همشهري، به جز 
برخي از مالكان كه به واسطه وجدان و اخالق، شرايط 
مستأجران را در تعيين قيمت اجاره لحاظ مي كنند 
و لقب »صاحب خانه خوب« مي گيرند، اوضاع مابقي 

بازار اجاره بحراني است.

قهر بازار اجاره براي زوج هاي جوان
بررسي هاي همشهري براساس بازديدهاي ميداني 

دومينويافزايشقيمتدربازاراجاره
 با رشد صددرصدي قيمت پيشنهادي مالكان در فايل هاي اجاره، 

ايران ديگــر تــاب مقابله با قيمت هاي مبناي تمديد قراردادهاي موجود نيز تا 70درصد رشد كرده است آب
خشكســالي، بــا تكيــه بر 
روش هاي قديمي را ندارد؛ در 
نتيجه وزارت نيرو جهت را به سمت سازگاري 
با كم آبي و خشكسالي تغيير داده تا از اين پس 
ايران آماده زندگي با شرايط خشكسالي شود. 
رضا اردكانيان، وزير نيــرو در گفت وگويي 
اختصاصي با همشهري كه متن كامل آن در 
روزهاي آينده منتشر مي شود، از جزئيات اين 

تغيير پارادايم پــس از 4دهه خبر مي دهــد و مي گويد: ديگر نبايد 
خشكسالي يا ســيل را حادثه غيرمترقبه تلقي كنيم، بايد بپذيريم 
خشكسالي يا ترسالي شديد همانند سيالب ها همزاد با شرايط اقليمي 
ايران هستند، بايد با اين شرايط سازگار شويم و برنامه ريزي ها و درك 
و آگاهي خود را با اين وضع منطبق كنيم، به هر ميزان كه به اين درك 
و معنا برسيم و آن را به رسميت بشناسيم، مي توانيم بر امنيت پايدار 

آب و برق متمركز شويم.
رضا اردكانيان كه در دولت دوم حســن روحاني به عنوان وزير نيرو 
انتخاب شد، مي گويد: طرح ســازگاري با كم آبي به تصويب دولت 
رسيده و كارگروه ســازگاري با كم آبي در سطح ملي و كميته هاي 
استاني آن فعال شده است. در مقياس ملي شاهد اجراي پروژه ها و 
طرح هاي سازگاري با كم آبي در تمام استان ها هستيم. دستگاه هاي 
اجرايي هم در باالترين سطح، بر سر برنامه ها توافق كرده  اند، طبق اين 
توافقنامه مشخص شده چه ميزان از مصارف آب در بخش كشاورزي 
بدون آسيب به امنيت غذايي بايد كاســته شود، چه اندازه از تلفات 
آب شرب در شبكه مي بايست كاهش يابد، تا چه مقدار صنايع بايد 
به پساب ها متكي باشد و ميزان برداشت آب از دريا و نمك زدايي آن 
براي مصارف خاص مشخص شده اســت. اردكانيان در گفت وگو با 
همشهري مي افزايد: رقم قابل مالحظه اي از نبود تعادل در منابع آب 
زيرزميني ظرف 5سال آينده با اجراي برنامه هاي سازگاري با كم آبي 

جبران خواهد شد.

تغيير وضعيت كشت كشاورزي 
به نظر مي رســد طبق طرحي كه مدنظر وزارت نيــرو قرار گرفته، 

مي بايســت منتظر تغيير الگوي كشت در 
حوزه كشاورزي هم باشيم؛ چنان كه ديروز 
مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران اعالم 
كرد: در اجراي برنامه هاي سازگاري با كم آبي 
بايد از انجام كشت هاي دوم، سوم و نيز ساير 
محصوالت پر آب  بر در ســطح استان امتناع 
شود. يوسف رضاپور افزود: عالوه بر اين بايد 
از كشت محصوالت در بستر رودخانه و نصب 
و استفاده از موتور تلمبه هاي فاقد حقابه در 
سطح استان براي كشــاورزان به دليل محدوديت منابع آبي اعم از 
زيرزميني و سطحي خودداري شود. به گفته اين مقام مسئول تغيير 
الگوي كشت، مسدودكردن چاه هاي غيرمجاز، كنترل اضافه برداشت 
چاه هاي مجاز، نصب كنتور هوشمند روي چاه هاي كشاورزي و تغيير 
آبياري سنتي به مدرن همراه با صرفه جويي آب مصرفي در بخش 
شرب شهري ازجمله اقدامات مؤثر براي مقابله با چالش هاي آبي در 
استان تهران با هدف عبور از شرايط كم آبي امسال و پيك)دوره اوج( 

مصرف در تابستان است.

بحران آب از بحران گذشت
 در شرايطي كه وزير نيرو در گفت وگو با همشهري وعده داده شاهد 
كاهش فرونشست زمين در آينده خواهيم بود. احد وظيفه، رئيس 
مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي ديروز 
اخطار داد: مشكل فرونشست زمين در كشــور بسيار جدي است. 
او با اعالم اينكه ميزان بارش ها در سطح كشور طي سال آبي امسال 
نســبت به ميانگين بلندمدت 41درصد افت كرده، مي گويد: سال 
آبي 1400-1399 يكي از بدترين ســال هاي آبي در ايران است و 
گاهي اوقات كم بارشي در پاييز و زمستان با بارش هاي بهاره جبران 
مي شود، اما متأسفانه در اين فصل نيز بارش خاصي نخواهيم داشت. 
او توضيح مي دهد: در چنين شرايطي به دليل كاهش بارش و ذوب 
برف، ذخيره آبي در مناطق كوهستاني به شدت كاهش پيدا مي كند. 
اين وضعيت، ما را در شــرايط تنش آبي قرار خواهد داد. به گفته او، 
درحال  حاضر بســياري از نقاط ايران در جنوب و شــرق كشور در 

شرايط تنش آبي هستند.

از ســطح بازار، دفاتر مشــاور امــالك و همچنين 
پيام هاي مخاطبان روزنامه حاكي از اين است كه در 
شرايط فعلي، به دنبال تورم 90درصدي بازار مسكن 
در مقايسه با سال قبل، قيمت پيشنهادي اجاره براي 
فايل هاي عرضه شده به بازار صددرصد افزايش پيدا 
كرده و بخش قابل توجهي از اين تــورم در قيمت 
قراردادهاي تمديدي نيز اعمال شده است. مقدم، 
مشاور امالك خيابان پليس )تهران( در گفت وگو با 
همشهري اين موضوع را تأييد مي كند و مي گويد: 
اگر مبناي بازار اجاره، ميزان افزايش درآمدها و توان 
مالي مستأجران باشد، 30 تا 40درصد قيمت هاي 
فعلي اضافه اســت؛ اما بازار اجاره به گونه اي بدون  
متولي رها شده كه هركسي براساس عقيده و متر 
و معيار خود هر قيمتــي بخواهد تعيين مي كند. او 
تخليه كل تورم مسكن در بازار اجاره را يك بحران 
در بازار اجاره امسال مي داند و معتقد است: يكي از 
داليل اين رفتار ناهنجار بازار، طوالني شــدن زمان 
اجراي مصوبه ســتاد مقابله با كرونــا براي تمديد 
قراردادهاي اجاره اســت كه باعث شده عمق بازار 
به شدت كم شــود و قيمت هاي پيشنهادي بدون 
كشف قيمت در معامالت افزايش پيدا كند. به گفته 
او، بازندگان اصلي بازار فعلي، مســتأجران جديد 
به خصوص زوج هاي جوان هســتند كه بايد معادل 
ارزش يك آپارتمان در سال1397 را به عنوان رهن 

آن آپارتمان در سال1400 پرداخت كنند.

شكست پويش مقابله با اجاره نامتعارف
در سال 98، در شرايطي كه قيمت مسكن در مقايسه 
با وقايع اقتصادي آن دوران بــا افزايش قابل توجه 
مواجه شد و مشــاوران امالك نيز به عنوان دالالن 
مسكن متهم به شارژ قيمت بودند، صنف مشاوران 
امالك، پويشي براي حمايت از مستأجران در مقابل 
قيمت هاي نامتعارف بازار اجاره به راه انداختند و با 
نصب نوشته هايي با مضمون »از رهن و اجاره دادن 
ملك هاي با قيمت نامتعارف خــارج از توان مردم 
معذوريم« تالش كردند ظاهر بازار اجاره را اندكي 
مهربان تر كنند. البتــه اطالعاتي از ميزان موفقيت 
اين پويش در دسترس نيســت؛ ولی به راه افتادن 
آن توانســته بود شــرايط بد بازار اجاره را به بخش 
بيشتري از جامعه و مسئوالن نشان بدهد و مشوقي 
باشد براي صاحب خانه هاي خوب. حاال اما، آنگونه 
كه برخي مشاوران امالك به همشهري مي گويند 
اوضاع بازار به  گونه اي شــده كه نصيحت هاي فني 
و كارشناسي اين صنف نيز اثر خود را از دست  داده 
و حتي به واسطه افت كم سابقه تعداد معامالت بازار 
مسكن و اجاره، بخشي از مشاوران امالك و دالالن 
مسكن نيز با قيمت گذاري نامتعارف بازار همراهي 
مي كنند و با تأييد آن تالش مي كنند سهم بيشتري 

از معامالت را به  خود اختصاص دهند.

تحليل همشهري از تغيير سياست هاي وزارت نيرو

وزير نيرو در گفت وگو با همشهري: برنامه سازگاري با كم آبي همه استان ها تعيين شده و در حال اجراست
 آماده زندگي با خشكسالي شويد
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باالخره پس از 50روز نزول مداوم، هفته قبل،  بازار
براي نخستين بار، همه بازارها از جمله؛ طال، 
ارز و سهام با رشد مواجه شدند. طال با كسب 
11.3درصد بازده، بيشترين رشد را به نام خود ثبت كرد. 
بازار سهام هم با 2درصد رشد كمترين بازده را به دست آورد.
به گزارش همشــهري، در هفته سوم ارديبهشت ماه، براي 
نخستين بار در ســال جديد بازده همه بازار ها مثبت شد. 
هفته قبل، در شــرايطي كه قيمت طال 11.3درصد رشد 
كرد سكه نيز با افزايش 8.۷درصدي در جايگاه دوم جدول 
بازده قرار گرفت. اين هفته روند بازار ارز هم صعودي بود و 
دالر با 6.6درصد رشد نرخ مواجه شد و بار ديگر در آستانه 
بازگشت به كانال 23هزار تومان قرار گرفت. قيمت هر يورو 
هم در هفته گذشته ۷.1درصد افزايش يافت.كمترين بازده 
هم در مبادالت هفته گذشته به سهامداران بورس با 2درصد 

اختصاص يافت. 
به نظر مي رســد بازار ها همزمان با نزديك شــدن به زمان 
برگزاري انتخابات رياســت جمهوري و همين طور تعيين 
تكليف مذاكرات هسته اي در وين، به ارزيابي مشخصي از 

اين رويدادها دست يافته اند.
در طول ماه هاي گذشــته اين دوابهام، يعنــي انتخابات 
رياست جمهوري و مذاكرات هسته اي در وين به مانع بزرگي 
پيش پاي بازار ها تبديل شده بود. چنانچه بپذيريم بازارهاي 
سرمايه گذاري به پيشواز نتايج اين دورويداد در خرداد ماه 
رفته اند بايد انتظار داشته باشيم كه روند رو به رشد بازار ها 
در هفته هاي آينــده هم ادامه يابــد و در عين حال انتظار 
داشته باشيم كه بخشي از نقدينگي راهي بازار سهام شود 

كه ميليون ها نفر در آن در انتظار رشد شاخص ها هستند.

نشانه هاي نخست در بورس
آمار ها نشــان مي دهد از ابتداي امســال 10هزار ميليارد 
تومان نقدينگي از بازار سهام خارج شده اما در مقابل حجم 
ســرمايه گذاري در صندوق هاي با درآمد ثابت كه بخش 
عمده دارايي هايشان صرف خريد اوراق بدهي شده افزايش 
يافته اســت. هفته قبل اما يك اتفاق مهم در بازار سرمايه 
افتاد و در جريان آن براي نخســتين بار ورود نقدينگي به 
بورس در برخي روزها تقويــت و در مقابل بر ميزان خروج 
پول از صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت اضافه شد، 
به طوري كه طبق آمار هاي موجود هفته قبل 1200ميليارد 
تومان نقدينگي از ايــن صندوق ها خارج شــد. اين براي 
نخستين بار در چهارهفته گذشته است كه صندوق هاي با 
درآمد ثابت با خروج سرمايه مواجه شده اند. احتمال مي رود 
كه بخشــي از اين منابع خروجي صرف خريد سهام شده 
باشد. معكوس شدن روند سرمايه گذاري اين اميدواري را 

ايجاد كرده كه تزريق نقدينگي جديــد به بورس از هفته 
جاري شتاب گيرد. همه اينها در حالي است كه جريان ورود 

نقدينگي از خارج بورس هم در حال شتاب گرفتن است.

ورود نقدينگي تازه
اطالعات موجود نشان مي دهد به موازات افزايش جريان 
ورود نقدينگي به بازار سهام در هفته گذشته، موانع پرداخت 
اعتبار به سهامداران از شركت هاي كارگزاري هم برداشته 
شده و احتماال اين موضوع در كنار توقف خروج نقدينگي 
و تزريق 200ميليون دالر از منابع صندوق توسعه ملي كه 
هفته قبل دستورش صادر شده، ورود نقدينگي به بورس را 

در روز هاي آينده شتاب مي دهد.
اين موضوع تأثير زيــادي در تقويت طرف تقاضا در بورس 
خواهد داشــت زيرا بخش قابل توجهــي از نقدينگي، از 
طريق اعتبار هايي كــه كارگزاران بورس به ســهامداران 
پرداخت مي كنند، تامين مي شود. از اواسط سال گذشته 
به دليل موانعي كــه بانك مركزي پيش پــاي كارگزاران 
قرارداد، پرداخت اعتبار به ســهامداران عمال متوقف شد. 
اين موضوع تأثير زيادي در كاهش تقاضا در بورس داشت. 
حاال اما براســاس مصوبات شــوراي هماهنگي سران قوا، 
بانك مركزي مكلف است محدوديت ها در مسير پرداخت 
تســهيالت به نهاد هاي مالي، ازجمله كارگزاران بورس را 
بردارد. خبر هاي دريافتي نشــان مي دهد قرار است خيلي 
زود اين محدويت هارفع شود. سال قبل ميزان تسهيالت 
اعطا شده بانك ها به شركت هاي كارگزاري براي پرداخت 
اعتبار به سهامداران به 19هزار ميليارد تومان رسيد، حاال 
به نظر مي رسد درصورت اجرايي شدن اين مصوبه، كه خود 
يكي از مصوبات بسته 10بندي نجات بورس است، منابع 
پرقدرتي براي حمايت از شاخص وارد بازار سهام شود كه 
حتي از تزريق منابع صندوق توسعه ملي به بازار سهام هم 
اثري قوي تر دارد زيرا ارزش كل منابعي كه قرار اســت از 
صندوق توســعه ملي به بورس تزريق شود، معادل 4هزار 
ميليارد تومان است، درحالي كه اين پتانسيل وجود دارد كه 
ميزان اعتبار شركت هاي كارگزاري به سهامداران فقط در 

گام نخست به رقم يادشده برسد.
محمدحسن ابراهيمي سروعليا، نايب رئيس هيأت مديره 
ســازمان بورس، در اين باره مي گويد: بخش قابل توجهي 
از نقدينگي كه به بازار تزريق مي شــود از محل اعتبارات 
كارگزاري هاست و شركت هاي كارگزاري به عنوان نهاد مالي، 
تضمين اين اعتبارات را انجام مي دهند، محدوديت هايي در 
اين باره به وجود آمده بود كه اكنون اين محدوديت ها رفع 
شده و رفع اين ممنوعيت كمك بزرگي به بازارسهام مي كند. 
او مي افزايد: اعطاي اعتبار از كارگزاري ها به چالش تبديل 

شــده بود. همه منابعي كه از طريق سيستم بانكي به بازار 
سرمايه تزريق مي شود به واسطه كارگزاري هاست؛ يعني 
هيچ يك از نهادهاي مالي مستقيم از سيستم بانكي اعتبار 
نمي گيرد. طبيعتا با وجود اين ممنوعيت هيچ كارگزاري 
نمي توانست به عنوان واسطه عمل كند و تضمين اعتبارات 
را انجام دهد چون سيستم بانكي فقط كارگزار را مي شناسد.

   چشم انداز آينده
كارشناسان مي گويند: چشــم انداز اميد بخشي براي تزريق 
نقدينگي به بورس به وجود آمده كه مي تواند شــاخص هاي 
بورس را به تحرك وادارد، به ويژه آنكه با تصويب بسته نجات 
بورس، انتظار مي رود بخشي از نقدينگي نيز از خارج بازار وارد 
بورس شود. فرهنگ حسيني، كارشناس بازارسرمايه، ضمن 
تخمين ميزان ورود نقدينگي به بورس ظرف روز هاي آينده 
مي گويد: برآورد مي شــود ۲۰هزار ميليارد تومان به صورت 
مستقيم وارد بازار سهام شــود، ضمن اينكه انتظار مي رود 
همين ميزان از محل انتشار اوراق صندوق توسعه بازار و ۲۰هزار 
ميليارد تومان هم از محل تسهيالت دريافتي سرمايه گذاري ها 
و بانك ها به بازار تزريق شــود. به گفته او، انتظار مي رود بين 
۱۰ تا ۲۰هزار ميليارد تومان هــم از طريق تخفيف مالياتي به 
سود شركت هاي بورس اضافه شــود. او مي افزايد: با لحاظ 
تزريق سهام به پااليش يكم، در بدبينانه ترين حالت ۷۰هزار 
ميليارد تومان و در يك برآورد معقول تا ۱۰۰هزار ميليارد تومان 
نقدينگي تازه وارد بازار سرمايه خواهد شد.ابراهيم عنايت،  
ديگر كارشناس بازارســرمايه، هم مي گويد: تزريق ۲۴هزار 
ميليارد تومان نقدينگي به بورس با انتشار اوراق بدهي مي تواند 
قفل بازار را باز كند. عليرضا تاج بر، كارشناس بازار سرمايه، اما از 
زاويه ديگري به ماجرا نگاه مي كند، او معتقد است: قيمت ها به 
قدري جذاب شده اند كه مي تواند خود مانع خروج نقدينگي از 
بورس شود. به گفته او، بورس از نظر ارزندگي در بهترين حالت 
ممكن به سر مي برد، اصالح قيمت سهام شركت ها، رقم فروش 
شركت ها و ديگر پارامترها حاكي از بهترين حالت ممكن براي 

سرمايه گذاري در بازار سرمايه است.

احتمال اعالم قيمت جديد نان از امروز 
تا چه حد است؟

هنوز نرخ جديد نان به طور رسمي به اتحاديه نانوايان 
ســنتي ابالغ نشــده، ما نيز از طريق فضاي مجازي از 
احتمال اعالم نرخ جديد نان بعد از  ماه مبارك رمضان 
مطلع شديم. در تير ماه سال گذشته ستاد تنظيم بازار 
مقرر كرد قيمت جديد نان در بهمن ماه99 يا حداكثر 
فروردين و ارديبهشــت ماه1400 و بعد از  ماه مبارك 
رمضان اعالم شود. اكنون نيز قائم مقام شركت بازرگاني 
داخلي ايران از اعالم نــرخ جديد نان بعد از  ماه مبارك 
رمضان خبر داده است. ما نيز منتظر اعالم استانداري 
تهران درباره نرخ جديد نان، از امروز، شــنبه، هستيم. 
اتحاديه پيگير دريافت ابالغيه رســمي نرخ انواع نان 
سنتي، شامل بربري، لواش، تافتون، سنگك و خراساني 
با تعيين وزن چانه خمير و ساير مشخصات توليد نان 

سنتي از استانداري تهران خواهد بود.
چرا اســتانداران متولي اصالح و ابالغ 

نرخ نان شدند؟ 
وظيفه اعالم نرخ نان برعهده كارگروه ملي گندم، آرد و 
نان، متشكل از سازمان هاي حمايت و صمت، شركت 
بازرگاني دولتي ايران، وزارت جهاد كشاورزي، تعزيرات 
و اتحاديه نانوايان تهران، بود. در اين كارگروه با تعيين 
نرخ نان در استان تهران، قيمت نان در ساير استان ها 
نيز بنا بر موقعيت منطقه زير اين قيمت تعيين و ابالغ 
مي شد، اما با تشكيل ســتاد تنظيم بازار، اين كارگروه 
در ستاد ادغام شد. متأسفانه در نشست تير ماه پارسال 
ستاد تنظيم بازار كه با هدف اصالح قيمت نان برگزار 
شد، با بررســي آناليز قيمت اتحاديه نانوايان مقرر شد 
ســازمان حمايت نيز آناليز نهايي را اعــالم كند و نرخ 
اصالح شده نان اعالم شود، اما از ارائه اين آناليز و اعالم 
نرخ تا آذر ماه پارسال خبري نشد. پس از آن ستاد تنظيم 
بازار به جاي اعالم نرخ، كارگروه ملي آرد و نان را متولي 
تعيين نرخ كرد و از ستاد منفك كرد؛ اين كارگروه نيز 
ديگر از نانوايان براي تعيين نــرخ دعوت نكرد، پس از 
پيگيري اتحاديه اعالم شــد كه اختيار تعيين نرخ نان 
به اســتانداري ها واگذار شده اســت. حاال قرار است 
كارگروه اســتاني گندم، آرد و نان به رياست معاونت 
اقتصادي استانداري تشكيل شــود و نرخ اصالح شده 

نان را اعالم كند.

در صورت ابالغ نرخ جديد نان از امروز 
اين نرخ از چه زماني اجرايي خواهد شد؟

معموال نــرخ جديد نان بالفاصله بعد از ابالغ رســمي 
قابليت اجرا دارد، اما از آنجا كه اتحاديه بايد نرخنامه هاي 
جديد و چارچوب و ضوابط تغييــر قيمت احتمالي را 
چاپ و در اختيار همه اعضا قرار دهد، اين كار چند روز 
زمان مي برد. با وجود اين درصورتي كه نرخ جديد نان 
امروز اعالم شود، اعمال آن در واحدهاي نانوايي مجاز 
است؛ مگر آنكه در مصوبه جديد استانداري تهران داراي 
قيد و بندي خــاص براي اعمــال قيمت هاي جديد و 

نيازمند اطالع رساني دقيق تر به نانواخانه ها باشد.
باتوجه به مستندات ارائه شده اتحاديه، 
احتماال قيمت نان ســنتي تا چه ميزان افزايش 

خواهد يافت؟
اتحاديه نانوايان ســنتي در تيرماه پارسال مستندات 
افزايش ۷0 تا 80درصدي نرخ توليد نان را به ســتاد 
تنظيم بازار ارائه كرده، اين مســتندات مورد پذيرش 
نيز قرار گرفته، اگر بخواهيم مستندات افزايش هزينه 
تمام شــده توليد نان سنتي در ســال1400 را به رقم 
پارسال اضافه كنيم، ميزان افزايش هزينه توليد اين نوع 

نان قطعا از 100درصد فراتر خواهد رفت.
يعني نرخ نان ۷۰ تــا ۱۰۰درصد افزايش 

مي يابد؟
خير، معموال در چند دهه اخير هميشه اصالح نرخ نان 

براســاس عدد مورد توافق طرفين تعيين شده است. 
درسال98 نيز آناليز قيمت تمام شــده نانوايان بيانگر 
رشد بيش از 100درصدي هزينه تمام شده توليد نان 
بود ولي در نهايت مجــوز افزايش 45درصدي نرخ نان 
سنتي را، مشــروط به افزايش نيافتن نرخ نهاده هاي 

توليد، صادر كردند.
چه ميزان افزايش نرخ نان، مشــكل 

نانوايان را مرتفع خواهد كرد؟
با توجه به رشد بيش از 100درصدي هزينه توليد، اگر 
ميزان افزايش قيمت مصوب نان سنتي كمتر از 40 تا 
50درصد باشد، مشكلي را حل نمي كند زيرا همين حاال 
هم برخي نانوايي ها، به دليل رشد شديد هزينه تمام شده 
توليد و ناتواني در باز نگه داشتن واحد صنفي خود، به 
افزايش خودســرانه نرخ نان اقدام كرده اند كه حدود 
50درصد بوده و به نظر مي رسد واحدهاي صنفي نانوايي 
نيز به افزايش احتمالي 50درصدي قيمت نان سنتي 
رضايت دارند؛ البته به نظر نمي رسد استانداران نيز مجوز 
افزايش قيمت نان بيش از اين ميزان را با توجه به شرايط 
اقتصادي جامعه بدهند. مگر آنكه دولت بخواهد با حذف 
آرد يارانه اي قيمت نان را آزاد كند كه به نظر نمي رسد 

فعال چنين گزينه اي در دستور كار دولت باشد.
احتمال آزادسازي قيمت نان، با حذف 
آرد يارانه اي و پرداخت يارانه نقدي، به اقشار هدف 

تا چه حد است؟
اتحاديه نانوايــان طرح حذف تدريجــي و پلكاني آرد 
يارانه اي را در اوايل ســال98 ارائه كــرد. در اين طرح 
گفته بوديم امكان ثابت نگه داشــتن نرخ گندم براي 
كارخانه هاي آرد با توجه به مفاســد احتمالي ناشي از 
آن وجود ندارد؛ در نتيجه پيشنهاد شده بود با توجه به 
افزايش نرخ تورم و رشد قيمت گندم و آرد، بهتر است 
دولت به جاي اينكه هر ســال يارانه سنگيني به گندم 
و آرد تخصيص دهد، يارانه مذكــور را در قالب اصالح 
تدريجي نرخ نان، مستهلك كند. بر اين اساس به دولت 
پيشنهاد داديم، در يك دوره زماني 4 تا 5ساله، هرسال 
درصد مشخصي، مثال 5درصد، براي اصالح نرخ و كاهش 
ميزان يارانه گندم، لحاظ و به صورت پلكاني، يارانه گندم 

و آرد را كم كند، اما اين پيشنهاد عملياتي نشد.

در شرايطي كه حجم گاليه هاي نانوايان از اصالح نشدن نرخ نان سنتي افزايش يافته، حسن  گفت وگو
حنان، قائم مقام مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران مي گويد: امسال تصميم دولت بر آن 
بوده است كه تا پايان  ماه رمضان قيمت نان در سراسر كشور بدون تغيير باقي بماند و پس از پايان 
اين ماه، يعني از روز شنبه، استانداران اجازه دارند به تعيين نرخ نان و ابالغ آن اقدام كنند. با بيژن نوروزمقدم، 

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي در اين باره گفت وگو كرده ايم.

بعد از 50روز نزول، در هفته قبل، براي نخستين بار، بازارهاي طال، ارز و بورس دسته جمعي رشد كردند

بيژن نوروزمقدم، رئيس اتحاديه نانوايان سنتي در گفت وگو با همشهري اعالم كرد احتمال افزايش 5۰درصدي نرخ نان از امروزنخستين هفته سبز بازارها در سال جديد

نوروزمقــدم: اگــر 
افزايش هزينه تمام 
شده توليد نان سنتی 

در سال 1400 را به رقم پارسال اضافه كنيم، 
ميزان افزايش هزينه توليد اين نوع نان  از 
100 درصد فراتر می رود. درســال 98 نيز 
آناليز قيمت تمام شــده نانوايــان بيش از 
100 درصد بود كه در نهايت مجوز افزايش 

45 درصدی نرخ نان سنتی صادر شد
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فرهنگ

برگزاری هفته فردوسي در مشهد
بيــش از 2دهــه از زمانــي كه 
شــوراي فرهنگ عمومي كشور 
25ارديبهشــت را به نام حكيــم توس معرفي كــرد، مي گذرد. 
سال هاست در اين ايام عالقه مندان و شــاهنامه پژوهان گرد هم 
جمع مي شوند تا در بزرگداشــت فردوسي سخن سرايي كنند اما 
سال گذشته و امســال اين گردهمايي به جاي آرامگاه و دانشگاه 

فردوسي به فضاي مجازي منتقل شد.
آيين بزرگداشت هفته فردوسي روز گذشــته )جمعه( همزمان 
با اختتاميه سومين جشــنواره ملي شــاهنامه خواني و نقالي در 
بستر فضاي مجازي و از طريق اينســتاگرام در حال پخش آغاز 
شد و با »شب شعر حماسه« در باغ آرامگاه فردوسي ادامه يافت. 
نشست هاي تخصصي هفته فردوســي تا پايان هفته ادامه دارد و 
شهروندان مي توانند هر روز ساعت20 با مراجعه به سايت دانشگاه 

فردوسي در اين برنامه هاي مجازي حضور يابند.
امسال هفته اي براي پاسداشت فردوسي نامگذاري شده است كه 
از امروز )شنبه 25ارديبهشت( آغاز مي شود و تا پايان هفته ادامه 
دارد. هريك از شــب هاي اين هفته در محلي برگزار مي شود و به 

موضوعي اختصاص دارد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان رضوي در اين باره توضيح 
مي دهد: »امسال شيوع بيماري كرونا و مصوبه هاي ستاد ملي مقابله 
با كرونا، برگزاري هر نوع تجمع را محدود كرده است و بنا بر همين 
امر بزرگداشت روزهاي ملي فردوســي و خيام به صورت مجازي 

برگزار مي شود.«
جعفر مرواريــد مي افزايد: »همه مســئوالن در تالش هســتند 
بزرگداشت به بهترين شكل برگزار شــود و ما نيز در انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگي اســتان و اين اداره كل در كنار مســئوالن اين 
شهرستان هستيم. براي همايش ملي شاهنامه و زبان فارسي كه 
به صورت مجازي توسط خردسراي فردوسي برگزار مي شود هم 
اطالع رساني مناسب انجام مي شود تا اكثريت عالقه مندان بتوانند 

در اين همايش شركت كنند.«

به گفته وي، در ابتداي اين هفته پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
همزمان با روز ملي فردوســي و پاسداشــت زبان فارسي خوانده 
مي شود و اين برنامه ها تا 28ارديبهشــت )روز ملي خيام( ادامه 

خواهد داشت.
نكته اي كه مرواريد به آن اشاره مي كند، همان چيزي است كه دبير 

علمي همايش علمي فردوسي هم آن را مورد تأكيد قرار مي دهد.
محمدجعفر ياحقي  معتقد اســت  كه انطباق ما با زمانه شــيوع 
بيماري كرونا همان چيزي اســت كه در جاي جاي شــاهنامه 
فردوسي هم وجود دارد. او فرهنگ شاهنامه فردوسي را فرهنگ 
تطبيق مي نامد و به همشهري مي گويد: »به هيچ وجه انتظار نداريم 
مشابه شرايط امروز را در شاهنامه پيدا كنيم، اما شاهنامه الگويي 

براي انطباق انسان با روز است.«
ياحقي با تأكيد بر اينكه تطبيق يعني اســتفاده بهينه از شرايط 
موجود، توضيح مي دهد: »در شاهنامه هم مي بينيم كه انسان از 
آغاز آفرينش و درحالي كه حتي بلد نبود چطور خود را بپوشاند با 
شرايط تطبيق پيدا كرده است تا روزگاري كه فكر و انديشه را صادر 
مي كند. اقتضاي جهان امروز، شيوع بيماري كرونا و تغيير سبك 
زندگي هم اتفاقاتي است كه مي توانيم از الگوي شاهنامه براي كنار 

آمدن با آن استفاده كنيم.«
عالوه بر برنامه هايي كه از سوي دانشگاه فردوسي برگزار مي شود، 
شهرداري مشهد هم امسال ۶برنامه ويژه بزرگداشت فردوسي دارد 
كه معاون شهردار و رئيس سازمان فرهنگي و اجتماعي به آنها اشاره 
مي كند. به گفته سيدمجتبي منتظري، اختتاميه سومين جشنواره 
شــاهنامه خواني و نقالي به صورت مجازي، شب شعر حماسه در 
آرامگاه فردوسي با ظرفيت محدود، رونمايي از مجسمه هاي رستم 
و سهراب و رستم ديوبند، جشنواره دوساالنه نقاشي شاهنامه در 
موزه بزرگ خراســان، پروژه اتصال جلوخان آرامگاه فردوسي به 
هارونيه و پخش فيلم شاهنامه از رسانه ملي، از جمله برنامه هاي 

شهرداري در اين روزهاست.

 صفحــه ايرانشــهر 
روزنامه همشهري 8 جوابيه

ارديبهشت امسال در 
گزارشي با عنوان »آلودگي نفتي در 
سرخون ادامه دارد« به مشكالت 
مــردم ايــن منطقــه از اســتان 
چهارمحال وبختيــاري در نتيجه 
شكستگي خطوط لوله انتقال نفت 

پرداخته بود.
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران در واكنش بــه اين گزارش 
روزنامه توضيحاتی را ارسال كرده 
اســت: تيتر مطلب بــا واقعيات و 
نتايج آزمايشــگاهي كه با نظارت 
كارشناسان دستگاه هاي محلي و 
اســتاني به صورت منظم و ماهانه 
از 4نقطه از چشمه سرخون گرفته 
مي شود، منافات داشــته و نتايج، 
حاكي از كاهشــي بودن وضعيت 
آلودگي در حد بسيار جزئي و فقط 
در منشــا و مظهر چشمه است كه  
اين ميزان نيز آلودگي محســوب 

نمي شود.

در ابتداي مطلــب نگارنده عنوان 
مي كند كه »هر از گاهي اين خط 
لوله دچار حادثه مي شود ؛ حوادثي 
كه اگرچــه هميشــه دليلي براي 
رخداد آن وجــود دارد...« كه الزم 
است يادآور شــويم اين خط لوله 
در دامنه هاي رانشــي و لغزشــي 
گندمــكار، واقع شــده و به عنوان 
دومين خط لوله صعب العبور جهان 
ياد مي شــود. از اين رو در جلســه 
استانداري چهارمحال و بختياري 
با حضور مديرعامل شركت، پروژه 
تغيير 5كيلومتر از مسير خط لوله 
نفت مــارون در اين محــدوده در 
دستور كار قرار گرفته كه عمليات 

آن از خرداد امسال آغاز مي شود.
در بخش ديگري از گزارش به نقل 
از معاون امور استانداري چهارمحال 
و بختياري گفته شــده »بسياري 
از چشــمه ها از مدار خارج شده« 
ضمن خالف واقع بودن اين ادعا به 
اطالع مي رساند طي سال هاي اخير 
فقط سرچشمه ســرخون متاثر از 

شكستگي خط لوله بوده و آلودگي 
ساير چشمه ها واقعيت ندارد.

گفتني است اين شركت از سال9۶ 
با تجهيز دو دهنه چشــمه با دبي 
آب حدود 40ليتر در ثانيه با تأييد 
نمايندگان وزارت نيرو نســبت به 
تامين آب آشــاميدني و بهداشتي 
مردم سرخون و روستاهاي مجاور 

تا افق1425 اقدام كرده است.
در بخش ديگــري از اين گزارش 
فرماندار شهرســتان اردل عنوان 
كرده اند كه »پاسخ شركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 
همواره انكار خســارت هاي ناشي 
از فعاليــت خود بوده اســت« كه 
الزم اســت به اســتحضار برساند 
اين شركت نســبت به پرداخت و 
جبران خســارت هايي كه توسط 
كارشناســان بي طــرف و مراجع 
ذي صالح تأييــد و تاكنون منجر 
بــه صــدور رأي قطعــي قضايي 
شــده،  اقدام كرده است. در بخش 
پاياني مطلــب به نقــل از رئيس 

جهادكشــاورزي چهارمحــال و 
بختيــاري در پاســخ بــه ادعاي 
خســارت 45ميليــارد توماني به 
اين بخش يادآور مي شــود، درباره 
ادعاي مطروحه موضوع در كارگروه 
استانداري چهارمحال و بختياري 
با حضور نماينــدگان تام االختيار 
شركت متبوعه و ساير ارگان هاي 
ذي ربــط در مرحلــه بررســي و 

رسيدگي است.

در پايان يادآور مي شود كه تاكنون 
جلســه هاي متعددي با مقامات 
اســتاني برگزار و منجــر به نتايج 
مطلوبي شده و اميد مي رود كه با 
همفكري و هم افزايي مســئوالن 
و اجــراي كامــل مصوبه هــاي 
كارگروه هــاي مربوطــه، نظــر 
مجاوران خط، كشــاورزان و ساير 
مردم منطقــه به بهترين شــكل 

ممكن تامين شود.

روند كاهشي آلودگي نفتي در سرخون

سيده زهرا عباسي
خبرنگار

 21 بهمن سال گذشته  با تزریق واكسن به 
كادر درمان، خبر آغاز واكسيناسيون در پيگيری

كشور منتشر شد؛ خبري كه از همان ابتدا 
با اما و اگرهاي بسياری همراه بود و حاال پس از گذشت 
2 ماه از شروع ســال، منتقدان روند آن را ُكند  اعالم 
مي كند. تخصيص واكســن براســاس ســند ملي 
واكسيناسيون ، تعيين اولویت رده ها و گروه هاي سني 
و همچنين ثبت و احراز هویــت ایراني طبق كد ملي 
به عنوان یكي از الزامات دریافت واكسن در مراكز تزریق 

است.
سندي كه به نظر مي رســد 2گروه از ساكنان كشور را 
نادیده گرفته است؛ اتباع خارجي كه به دليل داشتن 
شماره تابعيت در سامانه وزارت بهداشت، ثبت نيستند 
و بي شناسنامه هایي از مادران ایراني و پدران خارجي یا 

افرادي كه هيچ اوراق هویتي ندارند.

80هزار بي شناسنامه 
براساس آخرين سرشماري رسمي كشــور و آنچه مركز آمار 
ايران اعــالم مي كند، حدود 50هزار كــودك و نوجوان بدون 
شناســنامه داراي مادر ايراني در كشــور زندگــي مي كنند. 
اعدادي كه در دي ســال99 بــه حدود 80هزار نفر رســيد. 
باز هم براســاس اعالم مركز آمار ايران از ايــن تعداد، حدود 
30هزار نفر باالي 18سال ســن دارند. سيستان و بلوچستان، 
طاليه دار افراد بي شناسنامه است. از آبان99 كه قانون اعطاي 
شناسنامه به فرزندان مادران ايراني ابالغ و اجرا شد، استان های 
مركزي، همدان، تهران، سمنان، كردستان، ايالم، چهارمحال 
و بختياري، كرمان و اصفهان نخستين شناسنامه ها را براساس 
اين قانون صادر كردند، اما در مجموع صدور شناسنامه حتي 
از واكسيناســيون ُكندتر پيش مي رود. نكته ديگر اينكه حتي 
در همين قانون هم افرادي مانند كپرنشينان كرمان كه بدون 

مدارك مورد نياز هستند، ديده نشده اند.

استان ها تصميم گيرنده نيستند
در سيســتان و بلوچستان معضل بي شناســنامه ها به حدي 
بغرنج است كه فقط در مركز اســتان براي تسهيل در صدور 
شناســنامه 10مركز ثبت احوال فعال شــده. با وجود صدور 
28هزار مورد شناســنامه طي 10سال گذشــته بنا بر اعالم 
استانداري سيستان و بلوچستان هنوز 3درصد جمعيت مركز 
اين استان شناسنامه ندارند؛ موضوعي كه به گفته سخنگوي 
دانشگاه علوم پزشكي، آنها را از گردونه واكسيناسيون حذف 
مي كند. گرچه مشخص نيســت همه اين جمعيت 3درصدي 
الزاما از اتباع بدون اوراق هويتي باشند. محمدهادي عباسي با 
تأكيد بر اينكه واكسيناسيون براساس سند ملي واكسيناسيون 
و دستورالعمل هاي ابالغي آن انجام مي شود، مي افزايد: »طبق 
اين دستورالعمل همه افراد داراي كد ملي ايراني يعني شناسه 
ملي، واكســن دريافت مي كنند. اتباع خارجــي و افراد بدون 
شناسنامه هم شناســه ملي ندارند و بنابراين در شمول افراد 
پيش بيني شــده در ســند قرار نمي گيرند كه اين موضوع در 

اختيار استان ها نيست و بايد در سند ملي گنجانده شود.«

هنوز برنامه اي نداریم
هرچند طي ســال هاي متمادي مســئله بي شناسنامه بودن 
برخي افراد به مشــخص نبودن تابعيت آنها نسبت داده شده 
است، اما در قلب جنگل هاي هيركاني، مردمي ايراني و مهاجر 
به اين منطقه زندگي مي كنند كه شناســنامه ندارند. مردمي 
كه در تابعيت آنها شك و شــبهه وارد مي كنند، اما خودشان 
نياكان شــان را گواه ايراني بودن مي گيرند و گويا شــاهدي 
جز خاطره هاي دور در سيستان وبلوچستان ندارند. رضاآباد، 
بلوچ آباد ســياه خان و بلوچ آباد گردايش در شهرستان راميان 
استان گلستان براي نخستين بار در سال97 توجه رسانه ها را 

به خود جلب كردند.
در سرشماري سال95 جمعيت اين 3روستا، 10هزار نفر اعالم 
شده بود درحالي كه همان زمان بخشدار اعالم كرد: در مجموع 
اين 3روستا 15هزار نفر جمعيت دارند؛ يعني 5هزار بدون اوراق 

هويتي كه حتي در سرشــماري نفوس و مسكن هم شمارش 
نمي شوند. گلستان از استان هاي مهاجرپذيري است كه طي 
15سال گذشته از اتباع افغانستاني و همچنين از استان هاي 
محروم به ويژه سيســتان و بلوچســتان به دليــل قرابت هاي 
خويشاوندی مهاجرپذيري بااليي داشته است. براساس آخرين 
اعالم رســمي اداره كل امور اتباع استانداري گلستان بيش از 
30هزار تبعه اتباع افغانستاني در اين استان تحت حمايت هاي 
اجتماعي و خدمات پزشكي هستند؛ حمايت هايي كه جايي به 

آنها در سند واكسيناسيون نداده است. 
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي گلستان در اين باره مي گويد: 
»واكسيناسيون هنوز در مرحله اي نيست كه بخواهيم درباره 
اتباع يا بي شناســنامه ها و افراد بــدون اوراق هويتي صحبت 
كنيم.« احسان مكتبي درباره اين موضوع كه آيا درخواستي 
از سوي وزارت كشور يا وزارت بهداشــت مبني بر شناسايي 
دقيق افراد بدون هويت به منظور تكميل واكسيناسيون انجام 
شده است يا خير مي گويد: »چنين درخواستي نداشتيم و فكر 

مي كنم هنوز براي چنين اقداماتي زود است.«

كپرنشينان بدون شناسنامه
اما اين تنها مشــت نمونه خروار از بي شناســنامه هاي كامال 
ايراني در كشور اســت كه نه تنها تعيين تكليف نشده اند، بلكه 
به نظر مي رسد به اين زودي ها هم درباره آ ن  تصميمي گرفته 
نخواهد شد. مردم جنوب كرمان و حاشيه جازموريان افرادي 
هستند كه به گفته  مسئوالن اين استان، شناسنامه هاي شان را 
بر اثر فقر فروخته اند يا اوراق هويتي شان در كپرهاي غيرايمن 
سوخته است. وجود يك يا چند شناسنامه ايراني در خانواده اي 
كه بقيه اعضا شناسنامه ندارند، گواه ايراني بودن اين افراد است. 
عدد بيان شده براي بي شناسنامه ها در اين منطقه بين 100 
تا 500 ايراني است و مســئوالن وجود آنها را انكار نمي كنند. 
اعداد وزارت كشور درباره اتباع ايراني به ويژه اتباع افغانستاني 
در كشور دقيق نيســت و بيش از يك ميليون نفر تخمين زده 
مي شــود. اين اعداد وقتي پاي ايراني هاي بدون شناسنامه به 
ميان بيايد، بيشتر است. با اين همه آنچه حقيقت دارد اين است 
كه هيچ كدام از اين اعداد، ارقامي نيستند كه بر كاغذهاي ما در 
رسانه ها يا بر اسناد رسمي دولت مي نشيند. همه اين ارقام دم و 

بازدم هاي حقيقي و تپيدن قلب هاي حقيقي است.

  استان ها هنوز از زیر بار سنگين موج چهارم 
كرونا كه عده بسياري آن را نتيجه سفرهاي گزارش

نوروزي مي دانند، قد راست نكرده اند، اما با 
وجود همه هشدارها مبني بر ممنوعيت سفر در تعطيالت 
عيد سعيد فطر، شهروندان بســياري به سفر رفتند. 
براساس مصوبه ستاد ملي كرونا ســفر بين استاني از 
سه شنبه  )21اردیبهشت( تا ابتداي هفته جاري با هدف 

قطع زنجيره انتقال كرونا ممنوع بود. 
بنابر این مصوبه قرار بود نيروهاي راهور با اســتقرار در 
جاده ها و مبادي ورودي و خروجي شــهرها، رانندگان 
را از ســفر و ورود منع كنند و درصورت  تمكين نكردن 

به مقررات و اصرار، سفري گران را برایشان رقم بزنند.
جریمه تــردد در جاده ها طي ۵روز آینــده براي ورود 
به شــهرهاي قرمز یك ميليون تومان، بــراي ورود به 
شــهرهاي گروه نارنجي و زرد ۵00هزار تومان و تردد 
شــبانه 200هزار تومان بود. با وجود ایــن مصوبه اما 
مسافران این محدودیت را جدي نگرفتند. هرچند آمار 
از كاهش 1۵درصدي سفر در تعطيالت عيد فطر نسبت 
به سال گذشته خبر مي دهد، اما تقریبا همه استان هاي 
گردشگرپذیر به ویژه استان هاي شمالي مانند مازندران 

و گيالن شاهد تردد خودروهاي مسافران بودند.

كاهش ترددها نسبت به سال گذشته 
رئيس پليس راه كشور كاهش سفرهاي تعطيالت عيد فطر نسبت 
به سال گذشته را تأييد مي كند، اما به همشهري توضيح مي دهد 
افرادي كه به هر دليلي در ايام تعطيالت سفر كرده اند، درصورت 

نداشتن مجوز اعمال قانون شده اند.
هادي اميدوار با بيان اينكه در بيشتر استان ها تردد بين استاني 
نسبت به سال گذشته با كاهش مواجه بوده و همچنين ترددهاي 
درون استاني نيز نسبت به سال قبل به طور ميانگين حدود 5 تا 
8درصد كاهش داشته است به همشهري مي گويد: »محدوديت 
تردد بين استاني تا ظهر امروز- شــنبه 25ارديبهشت - برقرار 
است و پس از آن با توجه به رنگ بندي هر شهر اين محدوديت ها 

ممكن است ادامه داشته باشد.«

گالیه علوم پزشكي گيالن از سفرها 
گرچه رئيس پليس راه كشــور معتقد است بســياري از مردم 
در تعطيالت عيــد فطر محدوديت ها را رعايــت كردند و حتي 
گيالن كه معموال در تعطيالت مقصد مســافران بسياري است 
بار ترافيكي خاصي نداشت، اما مديركل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي گيــالن از ورود بيش از 2۶هزار خودرو به اســتان در 
روزهاي گذشــته خبر مي دهد ؛ آماري كه فريبرز مرادي آن را 
با كاهش 54درصدي نسبت به  مدت مشابه تعطيالت عيد فطر 
سال گذشته همراه مي داند، اما با وجود اين ترددها گاليه كادر 

درمان و علوم پزشكي را به همراه داشته است.
معاون درمان علوم پزشــكي گيالن با بيان اينكه سفر، يكي از 
عوامل مهم افزايش كروناست به همشهري مي گويد: »مسافران با 
خودشان سوش هاي جديد ويروس را انتقال مي دهند، همانطور 

كه كروناي انگليسي با مسافران نوروزي وارد گيالن شد.«
آبتين حيدرزاده  با بيان اينكه مسافران گيالن معموال 2دسته 
هستند، مي  افزايد: »يك گروه از مسافران افرادي هستند كه ويال 
دارند و با برگزاري مهماني و معاشــرت با اهالي محل مي توانند 
موجب ادامه چرخه بيماري شوند. گروه دوم مكاني از خود ندارند 
و با ساكن شدن در خانه مسافرها يا مكان هايي كه ثبت نشده اند 
و نظارتي روي بهداشت آنها وجود ندارد، مي توانند خودشان يا 

ساكنان آن مكان ها را دچار خطر كرونا كنند.«
وي با بيان اينكه پاندمي ها ممكن اســت بين 3 تا 7سال طول 
بكشند، مي گويد: »داشتن صبر در اين شــرايط بسيار دشوار 
است، اما اين خود ما هســتيم كه بايد فرهنگ زندگي كردن با 

كرونا را ياد بگيريم.«
حيدرزاده ايجــاد محدوديت هاي انتظامــي در جاده ها را كار 
دشواري مي داند و توضيح مي دهد: »گيالن هزاران راه روستايي 
دارد و مسافران مي توانند حتي بدون جريمه شدن از آنها عبور 
كنند و وارد استان شوند. به عالوه كنترل اين راه ها نيروي زيادي 

مي خواهد كه واقعــا اجراي آن در همه راه هاي كشــور ممكن 
نيست. به نظر من بايد سرمايه اجتماعي ما به حدي افزايش يابد 

كه رعايت پروتكل ها را بيشتر جدي بگيريم.«

اعمال قانون براي 2۵00خودروي متخلف در مازندران 
مازندران هم مانند گيالن در ايام تعطيــالت عيد فطر ميزبان 
مســافران زيادي بود؛ به طوري كه رئيس پليس راه مازندران 
مي گويد با اعمال محدوديت هــاي جديد كرونا ويژه تعطيالت 
عيدفطر 2500خودرو كه قصد ورود به اين اســتان را داشتند، 
جريمه يا به شــهرهاي مبدا بازگشت داده شــدند. بيشتر اين 
خودروها مازندراني هاي مقيم پايتخت يا تهراني هايي صاحب 

ويال در شمال بودند.
عليرضا قدمي با بيان اينكه خودروهايي كه بدون توجه به مصوبه 
ستاد ملي مقابله به اين استان سفر كردند 5ميليون ريال جريمه 
شدند، مي افزايد: »ماموران پليس عالوه بر مبادي اصلي ورودي 
استان در محورهاي هراز، كندوان، سوادكوه، كياسر و گلوگاه در 
مجموع در 57نقطه ورودي استان مستقر بودند و اجازه ورود به  

خودروهاي غيربومي را ندادند.«

كاهش سفر به قزوین
در قزوين به عنوان اســتاني كه عالوه بر گردشگران خود، محل 
تردد مسافران شمالي است، محدوديت ها راهگشاي كار نبود. 
مسئوالن اين اســتان پيش از تعطيالت اعالم كردند كه همه 
مناطق خوش آب وهوا و گردشگري اســتان در اين ايام بسته و 
ورودي ها و خروجي هاي شهرهاي قزوين در تعطيالت عيد فطر 
مسدود است. اما رئيس پليس راه استان قزوين توضيح مي دهد 
كه به هر حال بعضي از مســافران ايــن محدوديت ها را رعايت 
نكردند و وارد اســتان و اعمال قانون شدند. فرهاد ذاكري منش 
درباره تردد مبادي ورودي اين استان در تعطيالت عيد فطر به 
همشهري مي گويد: »در روزهاي گذشــته بدون منع تردد يا 
بازگرداندن مسافران به مبدا كار خود را انجام داديم. سال هاي 
گذشته با پيك مسافران در تعطيالت عيدفطر مواجه بوديم، اما 
امسال ميزان سفرها بســيار كاهش پيدا كرده بود. به هر حال 
با توجه به مصوبه ســتاد ملي كرونا، عبور خودروهاي غيرمجاز 

توسط دوربين هاي هوشمند ثبت شده است.« 
 

  
در 24ساعت گذشته كه جمعيت زيادی از شهروندان كشور با 
وجود هشدارهای بسيار راهی سفر شده اند، 10هزار و 145بيمار 
جديد مبتال به كوويد-19 در كشور شناسايي و 1545نفر از آنها 
بستري شدند. 202بيمار كوويد-19 جان خود را از دست دادند.
5هزار و 4۶8نفر از بيمــاران مبتال به كوويد-19 در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند. آمار 
گرچه نسبت به دو سه هفته قبل كاهشي شده، اما تقريبا كادر 
درمان در همه استان ها اين شرايط را شكننده توصيف مي كنند 
و معتقدند هرگونه بي توجهي به پروتكل هاي بهداشتي از جمله 
مسافرت ها و ترددهای بين شــهری مي تواند دوباره روزهاي 

بحراني را بازگرداند.

ستاره حجتي  
خبرنگار

حميده پازوكی  
خبرنگار

بيشناسنامههاواكسنميزنند؟ محدوديت   مانع سفر نشد 
 بررسي هاي همشهري نشان مي دهد هنوز برنامه ای برای واكسيناسيون افراد بي شناسنامه  

و بدون اوراق هويتي وجود ندارد
محدوديت سفر در تعطيالت عيد فطر مانع تردد در جاده ها نشد و گزارش ها نشان مي دهد بسياري از 

شهروندان با قانون شكني به سفر رفته و جريمه  شده اند

درخواست براي واكسيناسيون اتباع 
درحالي كه  1۴ اردیبهشت 
ســتاد  ســخنگوي 
ملي مقابله بــا كرونا 
درباره واكسيناسيون 
كووید-1۹ براي ایرانيان 
بدون شناسنامه و كارت 

ملي اعالم كرد كه قرار شده از سوي وزارت كشور به این 
افراد كدي تعلق بگيرد كه به عنوان كد فرد مهمان در 
سيستم نظام سالمت مان ثبت شود، اما به نظر مي رسد با 
گذشت بيش از یك هفته وزارت كشور چندان در جریان 
آن یا روال اجرایي آن قرار نگرفته است.عليرضا رئيسي 
در نشستي مجازي درباره وضعيت واكسيناسيون اتباع 
خارجي نيز گفته بود كه براي واكسيناســيون اتباعي 
كه در ایران هستند، درخواستي به مجامع بين المللي 
ارائه شده اســت.این موضوع در حالي است كه روز 
گذشته محمدحسن جابري انصاري، مدیر هماهنگي 
روابط عمومي و اطالع رساني وزارت كشور درباره این 
گفته سخنگوي ملي ستاد كرونا به همشهري مي گوید: 
»طي 2روز آینده پس از ســپري شدن شلوغي هاي 
ناشــي از ثبت نام نامزدهاي ســيزدهمين انتخابات 
ریاست جمهوري، جزئيات بيشتري درباره این موضوع 

مطرح مي كنم.«

ث
مك

روزنامه همشــهري در تمــاس دوباره با 
استانداري چهارمحال و بختياري صحت 
همه آنچه در گزارش خود منتشــر كرده 

است را مجددا بررسي كرد.
مدیــر روابط عمومي و اطالع رســاني 
اســتانداري چهارمحــال و بختياري، 
ضمن تأیيد این نكته كه مشكل آلودگي 
نفتي در ســرخون همچنان برقرار است، 
دليل پروژه هاي آبرســاني محول شده 
به شــركت انتقال خطوط لوله و مخابرات 
 منطقه اصفهان را آلودگي هاي ایجاد شده 

عنوان مي كند.
افشين نيرومند با بيان اینكه ابعاد مسئله 
از نظر اســتانداري و معاونــت عمراني 
اســتانداري چهارمحال وبختياري جدي 
و حل مشكل حياتي اســت، مي افزاید: 
»مشــكل به قدري جدي است كه حتي 
مشــاور وزیر نفت از منطقه بازدید كرد. 
2هفته پيش نيز با حضور نماینده شركت 
جلسه اي تشكيل شــد و شركت ميزان 
خسارت ها را نپذیرفت و قرار بر كارشناسي 
دوباره اســت. موضوع این جوابيه نيز به 
اطالع مقامات عالي استان خواهد رسيد.«

پاسخ روزنامه همشهري 

مسافران با خودشان ســوش هاي جديد 
ويروس را انتقال مي دهنــد، همانطور كه 
كروناي انگليسي با مسافران نوروزي وارد 

گيالن شد

تسليت به همكار

 با نهایت تأسف و تأثر مطلع شـدیم همكارعزیزمان 
آقاي حسين  ارزشمند  در غم از دست دادن  برادر به سوگ 

نشسته است. براي آن مرحوم  رحمت الهي و براي بازماندگان 
صبر از درگاه ایزد منان خواهانيم.
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»بچه دوم را كه حامله شــدم گفت 
نمي خواهمــش، نمي خواهمــت، گزارش

طالقت مي دهم. بايد بچه را بيندازي. 
مي خواســت مجبورم كند تلويزيون يا يك چيز 
سنگين بلند كنم و بچه بيفتد.« موقع حرف زدن 
چشم هايش را مي دزدد، اما باز، اضطراب و بي قراري 
از گوشه چشم هايش سر مي خورد پايين. مي ريزد 
روي لب هاي ترك خورده و بي رنگ، مي ريزد روي 
دســت ها، روي ناخن هاي جويده شده و گل هاي 

رنگ و رو رفته روي پيراهنش.
در ســال ســنگين گذشــته و حتي در همين 
يك  ماه و اندي از ســال1400، كه كرونا با تمام قوا 
هرروز به قصد كشــتن چراغ خانه هاي بسياري 
جوالن مي دهــد، اخبار خشــونت هاي خانگي و 
گرفتاري هاي ميان والديــن و فرزندان كم نبوده 
اســت. نه تنها در ايران كه در بسياري از كشورها. 
تا جايي كه در همان  روزهاي آغازين شيوع كرونا، 
عالوه بر پاپ فرانسيس، دبيركل سازمان ملل هم به 
اين موضوع واكنش نشان داد و از دولت ها خواست 
تدابير الزمي براي كاهش خشــونت عليه زنان و 

دختران اتخاذ كنند.

افزايش تماس با اورژانس اجتماعي
حدودا يك  ماه پيش بود كه محمد علي گو، رئيس اورژانس 
اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در گفت وگو با تسنيم 
از افزايش ميزان خشــونت هاي خانگــي و تماس ها با 
سامانه123 در يك سال گذشته خبر داد و ارائه جزئيات 

بيشتر را به بعد موكول كرد.
حال، او در گفت وگو با همشهري عنوان مي كند كه گرچه 
ميزان خشونت خانگي در قالب »همسرآزاري، كودك 
آزاري و اختالفات خانوادگي حاد« در سال99 به نسبت 
سال98، افزايش يافته اما هر تماسي به سامانه123، به 

مداخله اورژانس اجتماعي منجر نمي شود.
او مي گويد: »در 6 ماه پاياني سال99، اورژانس اجتماعي 
در مورد تماس 24هزارو300نفر مداخله كرده اســت. 
همچنيــن مداخالت آنها در مدت مشــابه ســال98، 
19هــزارو730 نفر بوده اســت.« اين به معني رشــد 
23.1درصدي مداخالت اورژانس اجتماعي در 6ماهه 

دوم سال99 در مقايسه با سال98 بوده است.
او همچنين عنوان مي كند كه ميزان مداخالت اورژانس 
اجتماعي در كل سال99، 49هزار خدمت و در سال98، 

حدود 45هزار خدمت بوده است.
علي گو افزايش مداخالت را متاثر از چند عامل مي داند: 
»بخشي از آن نتيجه افزايش ظرفيت مداخالت اجتماعي 
اســت. االن در همه جاي كشــور قابليت دسترسي به 
ســامانه123 وجود دارد. دليل ديگر نيز افزايش موارد 

خشــونت خانگي و موضوعات مورد نياز براي مداخله 
است.«

با اين حال، او از ارائه ميزان تماس هاي گرفته شــده با 
خط123 پرهيــز مي كند و معتقد اســت برخي از اين 
تماس ها با يك مشاوره تلفني حل شده و به مداخله نيازي 
ندارد. بنابراين، اعالم عددي تماس هاي گرفته شــده، 

روايت دقيقي از مصاديق خشونت خانگي نخواهد بود.

مي سازد و مي سوزد 
زهرا زني 40ساله  است، 20سالي است كه ازدواج كرده و 
بعد از 20سال دويدن در زندگي اي كه به يك تار مو بند 
است، ديگر حال و حوصله حرف زدن از گرفتاري هايش را 
ندارد. گرفتاري ها و غصه هاي ريشه داري كه ارمغان وصلت 
با مردي بوده كه صراحتا مي گويد دوستش ندارد. اما زهرا 
خو گرفته به خشونت، به بي مهري؛ »سر هر چيز كوچكي 
بهانه مي گيرد و دست رويم بلند مي كند. چند سال پيش 
طوري كتكم زد كه دماغم شكست. اما حتي حاضر نشد 
ببردم بيمارستان. خودم با آن حالم زنگ زدم آژانس آمد 
و رفتم بيمارستان و بعد تلفن كردم خواهرم هم آمد. اما 
باز هم راضي به طالق نيستم، به خاطر بچه ها، 40سالگي 

برگردم خانه پدرم؟«
خشــونت خانگي، هزار چهره دارد و زهرا شايد هر هزار 
چهره اش را به جان ديده باشد؛ »نه اجازه مي دهد بروم 
ســر كار، نه پولي به من مي دهد. همه اينها را حاضرم 

تحمل كنم. اما بدبختي بزرگم حاال پسرم است. هماني 
كه مجبورم كرده بود تلويزيون بلند كنم تا بيفتد!.« حاال، 
پسر 17ساله راه و رسم پدرش را پيشه كرده و دست روي 
مادرش بلند مي كند؛ »شوهرم مي خندد، نگاه مي كند 
و تشــويقش مي كند. مي گويد تقصير خودت اســت، 
خودت خواستي به دنيا بيايد.« زهرا مي گويد اين روزها 
كه به خاطر كرونا كار و كاسبي شوهرش به هم ريخته، 

بدخلق تر و بداخالق تر هم شده است.

تشکیل کمیته منع خشونت خانگی در کانون وکال
گرچه آمار ارائه شــده از سوي بهزيســتي، تصويري از 
افزايش خشونت خانگي در يك سال گذشته ارائه مي دهد، 

اين حال، به گفته وكال اين آمار دقيق نيست. با 
ياشار كاظمي، حقوقدان و دبير كميته خشونت خانگي 
كانون وكالي ايران به همشــهري مي گويد: »در مورد 
خشــونت خانگي تا چند وقت پيش به هيچ عنوان آمار 
دقيقي ارائه نمي شــد و مــوارد عنوان شــده هم صرفا 
تماس هاي گرفته شــده با 123 بود. در واقع در ايران، 
مرجع ديگري موارد خشونت خانگي را به صورت دقيق 

اعالم نمي كند.«
او در مــورد تأثير ويــروس كرونا در رونــد اعالم موارد 
خشونت هاي خانگي در كشورهاي مختلف مي گويد: »در 
فرانسه و اسپانيا در اروپا بيشترين ميزان خشونت خانگي 
گزارش شده است. در ايران هم با شيوع ويروس كرونا، 
اطالع رساني ها و انتشار اخبار مربوط به خشونت خانگي، 
قوت بيشتري گرفته اما متأسفانه هيچ آمار مشخصي از 

مراجع قضايي در دسترس نداريم.« 
او به اقدامات كميته خشونت خانگي در كانون وكال هم 
اشاره مي كند: »اين كميته بيشتر اقدامات ترويجي و 
حمايتي انجــام مي دهد و به صورت مشــخص درگير 
پرونده هــاي حقوقي نمي شــود. همچنيــن در اداره 
معاضدت كانــون وكال، كلينيك حقوق شــهروندي 
به منظور خدمت رســاني به مردم تشــكيل شده كه 
كلينيكي نوپاســت. در اين كلينيك هم كميته منع 
خشونت خانگي راه افتاده اما چون تازه 2 ماه است كه 
آغاز به كار كــرده، فعال نمي توان بــه ميزان مراجعين 
اين كلينيك اســتناد كرد.« تأكيد ايــن حقوقدان بر 
خألهاي قانوني آشكاري است كه در اين زمينه وجود 
دارد: »فــرض كنيد زني به دليل خشــونت خانگي به 
دادگاه مراجعه كند، وكيل كه نمي تواند بيش از آنچه 
در قانون آمده به موضوع ورود كنــد. قانون ذكر كرده 
كه خشونت خانگي تنها از طريق موارد مشخصي بايد 
اثبات شود. اما معموال زن و شوهري كه دچار مشكل و 
خشونت شده باشند، در خانه تنها هستند و در خيلي 
از مواقع شاهدي ندارند، براي همين مواد قانوني فعلي 
و موجود، هيچ كمكي به زن يا مردي كه مورد خشونت 
واقع شده نمي كند.« او معتقد است گرچه در ماه هاي 
گذشــته و به واسطه شــرايط كرونايي، انعكاس اخبار 
مربوط به خشونت خانگي بيشتر شــده، اما همچنان 
قبحي در مورد روايتگري آن وجود دارد. بنابراين نياز 
است با آموزش هاي الزم و ورود مشخص قانون به آن، 

حساسيت ها نسبت به اين موضوع افزايش يابد. 

رنا
س: اي

عك

رشد 23درصدي خشونت خانگي 
 گزارش همشهري از افزايش همسرآزاري، كودك آزاري و اختالفات خانوادگي حاد در دوره كرونا 

 و تشكيل كميته منع خشونت خانگي در كانون وكال  

مريم لطفي  
خبر نگار

   كنارم باش، اما تنهاييم را به هم نزن 
»در دوران پاندمي کرونا، احتمال افزايش اختالالت خلقي و اضطرابي وجود دارد. اينها از عوامل ايجاد و تشديد بروز خشونت 
هستند.« اينها را امیرحسین جاللي ندوشن، روانپزشك اجتماعي و روان درمانگر تحلیلي به همشهري مي گويد. او معتقد 
است افزايش تکالیف خانواده ها در دوران کرونا، مي تواند زمینه ساز بروز خشونت شود؛ عواملي مانند »نگهداري از کودکان 
و غیرحضوري بودن مدارس، سخت تر شدن تامین معاش خانواده ها و تنگناهاي اقتصادي، حذف شدن امکان هايي مانند 
مسافرت، مهماني ها و دورهمي ها و حتي مراسم هاي سوگواري که تا حدي موجب تخلیه فشارهاي رواني مي شد.« او يادآوري 
مي کند گرچه در ايران قرنطینه سراسري رخ نداده و بسیاري از کسب وکارها به فعالیتشان مشغولند، اما همچنان، زمان 
حضور افراد خانواده در کنار يکديگر بیشتر شده و اصوال همین موضوع، موجب افزايش تنش و تعارض در خانواده ها خواهد 
شد؛ »اصوال هر آدمي نیاز دارد گاهي اوقات، حتي از نزديکانش هم فاصله بگیرد. ضمن اينکه تمام عواملي که تا پیش از اين 
دوران موجب افزايش خشونت خانگي مي شد، همچنان پابرجا باقي مانده است؛ مسائلي مانند نداشتن مهارت هاي زندگي 
مانند حل تعارض و تنش، کنترل خشم و ساير موضوعاتي که مي تواند زمینه ساز بروز خشونت شود؛ مانند فقر يا اعتیاد که 
حتي ممکن است در بعضي موارد شدت پیدا کرده باشد.« او به اين نکته نیز اشاره مي کند که موضوع خشونت هاي خانگي 
بیشتر زنان و کودکان را نشانه مي گیرد. البته سالمندان که جزء گروه هاي آسیب پذير محسوب مي شوند نیز، از اين موضوع 
در امان نیستند. جاللي ندوشن راهکارهايي هم براي بهبود اين شرايط ارائه مي دهد، گرچه پیش از آن تأکید مي کند تمام 
آدم ها در مواقعي به دريافت کمك نیاز دارند و کمك گرفتن براي حل مشکالت، نبايد به دوران همه  گیري کرونا محدود 
شود. البته دريافت کمك هاي مشاوره اي ممکن است در دسترس همگان نبوده و يا هزينه بر باشد. بنابراين او پیشنهادهاي 
کاربردي و کلي ارائه مي دهد: »هرچه اعضاي خانواده بیشتر با همديگر گفت وگو کنند و مسائل و نگراني هايشان را قبل از 
اينکه به تضاد و تنش جدي منجر شود با يکديگر در میان بگذارند، احتمال بروز خشونت هاي جدي تر را کم مي کنند. از 
سوي ديگر در شرايط کنوني، با افزايش تکالیف خانواده ها، بايد هماهنگي و همکاري در میان اعضاي خانواده بیشتر شود 
تا با تقسیم وظايف، بار رواني و فیزيکي روي يك يا چند عضو خانواده متمرکز نباشد.« اين روان درمانگر تحلیلي به موضوع 
مهم حفظ فاصله در میان اعضاي خانواده هم تأکید مي کند؛ »هر عضو خانواده به فضا و حريم شخصي خود نیاز دارد. در اين 
شرايط برفرض اگر مادري در تمام طول روز، با وجود غیرحضوري بودن مدارس، از فرزندانش مراقبت مي کند، بهتر است 
پدر خانواده فضايي براي مادر فراهم کند تا او نیز در طول روز، چند ساعت مختص به خود داشته باشد. در واقع به عقیده من 

تمام افراد خانواده براي دستیابي به آرامش، به میزاني از تنهايي و خلوت نیاز دارند.«

يادداشت

 شاهنامه و يادآوري
 مسئله ايران

مناسبات قدرت ميان پادشاه و اركان جامعه از  ادامه از 
وزير تا ديگر كارگــزاران و طبقات اجتماعي صفحه اول

همگي در آن به زيباترين صورت به تصوير كشيده شده است.
هر آن چيزي كه در گذشــته ايران از نظر اخالق سياســي قابل 
توجه باشد، در شاهنامه فردوسي به نحوي قابل پيگيري و دريافت 
است. اينكه چطور پادشــاهي بر تخت تكيه مي زند و سپس آن را 
به جانشين خود مي سپارد و آيا آن جانشين به طريق مسالمت بر 
تخت قدرت تكيه زده يا مراحل سخت و خونيني را پشت سر نهاده، 
در شاهنامه مي توان يافت. يكي از مباحث مهم از روايت هاي ملي 
ايرانيان و شــاهنامه فردوسي، موضوع جانشــيني است و اينكه 
چطور قدرت منتقل مي شود. مثال در داستان رستم و اسفنديار 
كه خانم پري صابري هم آن را به نمايش مدون و ماندگاري تبديل 
كرده ، نگراني گشتاسب از آن بود كه اسفنديار در هواي جانشيني 
پدر باشد. از قول نعمان بن منذر گفته اند كه الملك عقيم؛ يعني 
مناسبات قدرت، پدر و پسر و برادر و خواهر نمي شناسد؛ چنان كه 
شيرويه پدرش خســروپرويز را به قتل رســاند و نادر فرزندش 
رضاقلي را از دو چشــم نابينا كرد و در خالفت عباسي مستنصر 

پدرش متوكل و وزير او را در يك مجلس كشت.
شــاهنامه اين روال را چنين بيــان مي كند كه گشتاســب كه 
پيشگويان به او گفته بودند اســفنديار از نبرد با رستم جان سالم 
 به در نخواهد برد، او را به جنگ با اين پهلوان نامدار گســيل كرد 
و از آن سو گمان مي برد كه شايد به دست اســفنديار، رستم كه 
نماد پهلواني و اخالق پهلواني بود و محبوبيت مردمي داشت، از 
گردونه قدرت خارج شود. به هرحال سرانجام اسفنديار رويين تن 
كه جانشيني پدر را در ســر مي پروراند با تيري از چوب گز كه بر 
چشمان او نشست، كشته شد. شگفت انگيزتر آنكه در هنگام مرگ، 
اسفنديار مي گويد اكنون كه كور شــدم، بينا شدم و فقط مرگ، 
توانست به او اين روشــن بيني را بدهد كه قاتل او تير گز و رستم 
نبوده بلكه درواقع پدر و قدرت طلبي او موجب مرگش شده است. 
رستم هم مي دانست كه اگر دست او به خون اسفنديار آلوده شود، 
سرنوشت شوم و تاريكي در انتظارش خواهد بود. او هم به چنين 
سرنوشــتي دچار و در چاه پر از تيغ نيرنگ برادرش گرفتار شد. 

آن كس كه سالم ماند پادشاه بود.
به واقع سراسر شاهنامه آكنده از ماجراها و نزاع ها بر سر چرخش 
قدرت است كه همچون سرنوشتي محتوم پيوسته تكرار مي شود 
و داستاني است كه كمابيش شخصيت هاي آن از پايان آن آگاهي 
دارند با اين همه هركس نقش خود را بــازي مي كند. هيچ اثري 
مانند شاهنامه فردوسي اين چرخه و دور و تسلسل تلخ و شيرين را 
به اين روشني و زيبايي و يكجا به دست نداده است. روز بزرگداشت 

فردوسي گرامي باد.
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 مقامات بهداشتي فدرال 
آمريكا اعالم كرده اند افراد دانش

كامل واكسينه شده ديگر 
نيازي به ماسك و حفظ فاصله اجتماعي 
به ويژه در فضاي بــاز ندارند. به گزارش 
نيويورك تايمز، اين خبــر دنيا را براي 
بازگشت به زندگي پيش از كرونا اميدوار 
كرده اســت. اين توصيه جديد نه تنها 
مشــاغل و مقامات بهداشــتي اياالت 
مختلــف را شــگفت زده كــرده  كــه 
در عين حــال ســؤال ها و ابهاماتي نيز 
 دربــاره احتمال افزايــش مبتاليان به 
كوويد-19 به وجود آورده است. پيش از 
اين متخصصان بارها اعالم كرده بودند 
كه حد نصاب رسيدن به ايمني مناسب 
براي تمام شــدن پاندمي و بازگشت به 
زندگي عادي، واكسينه شــدن حداقل 
70درصد از جمعيت يك ملت است اما 
مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها در 
حالي اين خبر را داده  كه در آمريكا تنها 
در حدود 35درصد جمعيت واكسينه 

شده اند.
دكتر روچل والنســكي، مديــر مركز 
كنتــرل و پيشــگيري از بيماري هاي 
آمريــكا )CDC( در كنفرانس خبري 
روز پنجشنبه كاخ ســفيد، گفت: همه 
ما مدت هــا منتظر اين لحظــه بوديم. 
اگر فردي كامل واكســينه شده است -
به معناي اينكه 2هفتــه از دريافت دوز 
دوم واكســن كوويد-19نيز گذشــته 
است- مي تواند تمام اموري را كه پيش 
از اين به دليل پاندمي متوقف كرده بود، 

از سر بگيرد.
اجازه توقف اســتفاده از ماســك براي 
ميليون ها نفري كه در آمريكا و همچنين 
جهان واكســينه نشــده اند، مي تواند 
انگيزه مضاعفي براي واكسن زدن باشد. 
تا چهارشنبه هفته گذشــته در حدود 
155ميليون نفر از آمريكايي ها حداقل 

يك دوز واكسن كوويد-19 را دريافت 
كرده بودند اما تنها يك ســوم جمعيت 
اين كشــور مســاوي بــا 119ميليون 
نفر كامل واكســينه شــده اند. سرعت 
روند واكسيناســيون كند شــده است 
و تامين كننــدگان به طــور ميانگين 
2/09ميليون دوز در روز واكسن توزيع 
مي  كنند كه نسبت به رقم 3/38ميليون 
دوز كه اواسط آوريل گزارش شده بود، 

كاهش پيدا كرده است.

بازگشت تدريجي به شرايط ماقبل 
كرونا؟

روز پنجشنبه، جو بايدن، رئيس جمهور 
آمريكا از توصيه هاي جديد به عنوان يك 
نقطه عطف در تالش اين كشــور براي 
مقابله با بيماري همه گير استقبال كرد 
و از آمريكايي ها خواست تا آستين هاي 
خود را براي واكسيناســيون باال بزنند. 
درحالي كــه ممكن اســت توجيهات 
علمي براي تغيير دســتورالعمل هاي 
بهداشــتي مقابله با كوويد-19وجود 
داشــته باشــد، اما همچنان سؤاالت و 
ابهاماتي همراه دارد كه پاســخ ساده و 
يكساني هنوز براي آن پيدا نشده است؛ 
چطور مي شــود مطمئن شد كه از اين 
پس همســايه واكسينه نشده از ماسك 
اســتفاده مي كند؟ در مورد كودكان، 

كه هيچ واكسني براي آنها مجاز نيست 
و مدارس چطــور؟ آيا اجــراي چنين 

دستورالعمل هايي امكان پذير است؟
به اعتقــاد برخي  مقامــات آمريكايي، 
درحالي كــه همــه آرزوي بازگشــت 
به زندگــي بــدون ماســك را دارند، 
دستورالعمل مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري ها كمي گيج كننده اســت و 
كارمندان مشاغل اساســي كه  به طور 
مرتب در معرض ارتباط با افراد مختلف 
هســتند را درنظر نمي گيرد. البته اين 
مركز استفاده از ماسك در اماكن عمومي 
پرازدحــام مانند مترو، اتوبــوس و... را 
همچنان براي افراد واكسينه شده توصيه 

مي كند.
والنسكي در كنفرانس روز پنجشنبه 
 عنوان كــرد توصيه هاي بهداشــتي 
جديــد در نتيجه كم شــدن موارد 
ابتالي كرونا و افزايش دسترســي به 
واكسن اعالم شده اســت. اما برخي 
 دانشــمندان، حتي كساني كه با اين 
توصيــه موافقت كردنــد، در تعجب 
هستند چطور آژانسي كه به احتياط 
فراوان معروف اســت، چنين توصيه 
جسورانه اي كرده است. همين 2هفته 
پيش بود كه اين مركز به افراد كامال 
واكسينه شده توصيه كرد مي توانند 
ماسك هاي خود را در فضاي باز اما نه 

در مكان هاي شلوغ از صورت بردارند.
لينسي مار، كارشناس متخصص ذرات 
هوازي در ويرجينيا تك و منتقد جدي 
توصيه هاي گذشــته آژانــس در مورد 
انتقال ويروس گفت: اگر شــما سالم و 
واكسينه شده هستيد و در خانه فردي با 
بيماري زمينه اي نداريد، به نظر مي رسد 
كه مي توانيد به اين توصيه عمل كنيد. 
البته او همزمان هشــدار داد در اماكن 
شلوغ حتي اگر واكســينه هم شده ايد، 

اين كار خطرناك است.
دكتر لنا ون، يكي از مقامات بهداشتي 
سابق آمريكا نيز گفت: من شوكه شده ام. 
ما داريم از ســمت ديگر بام مي افتيم. 
اميــدوارم اين توصيه تنهــا در اياالتي 
اتفاق بيفتد كه حــدود 70درصد افراد 

واكسينه شده اند.
اما دكتر راسموســن، ويروس شــناس 
كانادايــي معتقــد اســت كــه افراد 
واكسينه شــده بســيار كمتــر از افراد 
غيرواكسينه، احتمال ناقل بودن دارند: 
به نظر من مردم هميشه با توصيه هاي 
مركز كنترل و پيشــگيري از بيماري 
مشــكل دارند، هميشه اين مركز متهم 
اســت و مورد انتقاد قرار مي گيرد؛ چه 
زماني كه محافظه كارانه دستورالعمل 
مي دهــد، چه زماني كــه خيلي جانب 

احتياط را نمي گيرد.

درحالي كه مقامات بهداشتي آمريكا اعالم كرده اند افراد واكسينه شده كامل مي توانند بدون ماسك تردد كنند، اما 
گروهي از محققان اين كار را هنوز زود و خطرناك مي دانند

ضربه غيرمنتظره تسال به بيت كوين 
توييت ايالن ماسك درباره توقف فروش غيرمنتظره خودرو با بيت كوين باعث 

ريزش بازار رمزارزها شد، اما اين ماجرا مي تواند آينده ارزهاي ديجيتال را شكل 
دهد 

ترديد در آغاز دنياي بدون ماسك به سوي آينده

اولين پرواز مداري استارشيپ؛ از 
تگزاس به هاوايي

شركت اسپيس ايكس قصد 
دارد نخستين پرواز آزمايشي 
استارشــيپ به مدار را به اجرا بگذارد. استارشــيپ در اين پرواز 
آزمايشي از تگزاس پرتاب مي شود و در آب هاي سواحل جزيره اي 

در هاوايي فرود خواهد آمد.
به گزارش ورج، براســاس سندي كه اين شــركت به كميسيون 
ارتباطــات فــدرال ارائــه كــرده، اســتيج اول يك موشــك 
سوپرهوي)superheavy(، استارشيپ را از منطقه بوكاچيكاي 
تگزاس پرتاب خواهد كرد و تقريبا 3دقيقه پس از پرواز در هوا، از 
آن جدا مي شود. حدود 5دقيقه بعد، استيج اول اين موشك به زمين 
برمي گردد و در خليج مكزيك فرود مي آيد تا براي اســتفاده هاي 

بعدي آماده شود.
در همين حال، استارشــيپ مسير خود را به ســمت مدار ادامه 
مي دهد و تقريبا قبل از بازگشــت به جو و قرار گرفتن در آسمان 
هاوايي يك سفر كامل به دور زمين انجام مي دهد. اين سفر پس 
از پرتاب از تگزاس تقريبا 90دقيقه زمان مي برد. استارشيپ قصد 
دارد يك »فرود هدفمند و قدرتمنــد« را در اقيانوس و در حدود 

100كيلومتري ساحل شمال غربي جزيره كايواي انجام دهد.
در سند مذكور، تاريخ مشــخصي براي پرواز مداري استارشيپ 
ذكر نشده است. ايالن ماسك به عنوان مديرعامل و گوين شات ول 
به عنوان رئيس شركت اسپيس ايكس گفته اند كه اين اتفاق ممكن 
است در پايان سال2021 رخ دهد، اما ايميلي كه حاوي اين سند 
بوده نشان مي دهد كه اين پرواز مداري ممكن است در سال آينده 
و البته قبل از اول مارس2022 انجام شود. در اين ايميل همچنين 
آمده اســت كه حداكثر ارتفاعي كه استارشــيپ تجربه مي كند 
115كيلومتر است كه ارتفاع مداري بسيار كمي محسوب مي شود؛ 
نقطه اي در شمال مرز بين فضا و جو زمين. فضاپيماي استارشيپ 
شــركت اســپيس ايكس اصلي ترين هدف ايالن ماســك براي 
ممكن كردن سفرهاي معمول بين سياره اي است و براي فرستادن 

انسان و حداكثر 100تن بار به  ماه و مريخ طراحي شده است.

زهرا خلجی
خبرنگار

اعالم روز چهارشنبه ايالن ماسك، مبني بر اينكه تسال ديگر 
بيت كوين را به عنوان پرداخت در معامالت خريد وسايل نقليه 
خود قبول نمي كند، باعث ايجاد شوك در ميان سرمايه گذاران بازارهاي پررونق ارزهاي ديجيتال شد. به 
گزارش وب سايت سي بي اس نيوز، ماسك گفت كه تصميمش مربوط به افزايش نگراني هاي زيست محيطي 
بيت كوين است. اما برخي اين پرسش در ذهن شان مطرح شــد كه آيا واقعا چنين است؟ البته بايد درنظر 
داشت كه محصوالت اصلي تســال، خوروهاي برقي سازگار با محيط زيســت و داراي صفحه هاي انرژي 
خورشيدي هستند و هيچ رمز و رازي هم در اين نيست كه استخراج بيت كوين نيازمند برق بسيار زيادي 
است. اما در هر صورت نتيجه، يك سقوط سريع در قيمت ارزهاي ديجيتال بوده كه برابر با صدها ميليارد دالر 
ضرر براي سرمايه گذاران و همچنين دارندگان اين ارزها بود. با وجود اعالم ماسك، تسال اعالم كرده است 
كه قصد دارد سرمايه گذاري خود را در بيت كوين كه در پايان  ماه مارس حدود يك ميليارد و500ميليون 
دالر ارزش داشت، ادامه دهد. سود تسال در سه ماه اول سال2021 به 438ميليون دالر رسيده است؛ يعني 
بيشترين سود شركت در چنين بازه زماني. اما نزديك به يك چهارم از اين سود كه 101ميليون دالر مي شود، 

از فروش بخشي از بيت كوين هاي اين شركت در بازار رمزارزها حاصل شده است.

سقوط همه جانبه
 قيمت بيت كوين اندكي پس از 
اعالميه ماسك، تقريبا 9هزار دالر 
سقوط كرد و به بيش از 46هزار 
دالر رسيد. ساير ارزهاي ديجيتال 
نيز افت كردند. در مجموع، توييت 
ايالن ماسك با توجه به محاسبات 
انجام  شده، باعث پاك شدن حدود 
365ميليارد دالر از بازار رمزارزها 
شد. البته برخي از اين خسارات 
به سرعت جبران شدند اما اعالميه 

ماسك يك خطر آشكار را براي سرمايه گذاران بيت كوين مشخص كرد. اين اواخر قيمت بيت كوين با توجه 
به شكل گيري اين باور كه شركت هاي بزرگ به زودي ارز ديجيتال را نه تنها به عنوان وسيله پرداخت، بلكه 

به عنوان مكاني امن براي ذخيره پول نقد درنظر دارند، حسابي افزايش پيدا كرد.
اوايل فوريه هنگامي كه ماسك سرمايه گذاري شركت خود در بيت كوين را اعالم كرد، قيمت اين رمزارز كمي 
بيش از 37هزار دالر بود. اين قيمت فقط در مدت شش هفته حدود 70درصد افزايش يافت و به باالترين 
سطح خود كه كمي بيش از 63هزار دالر بود، رســيد. در آن زمان دن ايوز، تحليلگر شركت خدمات مالي 
»ودبوش«، اقدام تسال را »تغيير بازي« براي بيت كوين دانست. ايوز اظهار داشت كه ساير خودروسازان براي 
رقابت بايد مجبور به پذيرش بيت كوين شوند. او استدالل كرد كه اين اقدام تسال حتي مي تواند »تأثير موجي 
در شركت هاي سراسر جهان« داشته باشد زيرا شركت هاي بيشتري بيت كوين را به عنوان مكاني امن براي 
ذخيره پول نقد خود درنظر خواهند گرفت. ضمن آنكه در زماني كه مردم نگران تورم هستند، به نظر مي رسد 

ايده ذخيره پول نقد شما در چيز ديگري غير از دالر كه احتماال ضد تورم نيز است، منطقي خواهد بود.
با اين حال عقب نشيني ماسك مســيري را تغيير نمي دهد زيرا بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال به طور 

كلي در حال رشد هستند.
وب سايت كانورسيشن نيز در تحليلي درخصوص عقبگرد ماسك نوشته: باور اينكه ماسك و تسال در ابتداي 
سال از اين مسائل مطلع نبودند، دشوار است. اين واقعيت كه تسال هنوز قصد دارد بيت كوين را در ترازنامه 
خود نگه دارد، باعث آشفتگي بيشتر اين خبر مي شود؛ هم به دليل اينكه با ترس ماسك در مورد انتشار كربن 
متناقض به نظر مي رسد و هم اينكه به دليل كاهش قيمت بيت كوين به سرمايه گذاري تسال آسيب مي رساند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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دیپلماسي شهري؛ سرمایه مردم نهاد

هنگامي كه سخن از ارتباط و ارتباط متقابل سازنده به 
ميان مي آيد ديپلماسي واژه اي پركاربرد و نام آشناست. 
ديپلماسي به چيستي و چگونگي ارتباط ميان كشورها 
و ملت ها بازمي گردد و بيشتر مفهومي بين المللي است. اين مفهوم در معناي پايه 
به چگونگي رابطه  رسمي و بنيادي ميان دولت ها اشاره دارد. افزون بر اين برداشت 
بنيادي از مفهوم ديپلماسي با دگرگوني هاي تاريخي نظام بين الملل و پررنگ شدن 
نقش بازيگران غيردولتي و افكار عمومي گونه ها يا برداشت هاي تازه اي از ديپلماسي 
در كنار ديپلماسي رسمي به ميان آمده است. يكي از گونه ها يا اليه هاي ديپلماسي 
كه از سوي برخي كشورها به خوبي به كار مي رود، ديپلماسي عمومي است. ديپلماسي 
عمومي ارتباط ميان ملت ها و كشورها با به كارگيري توانايي ها و سويه هاي ارتباطي 
عمومي به شمار مي رود. ديپلماســي عمومي را در سپهره افكار عمومي و به مثابه 
پشتيباني كننده  ديپلماسي رســمي و ارتباط هاي بين المللي هم برشمرده اند. در 
ميانه  ارتباط هاي بين المللي اليه هايي مانند ديپلماسي فرهنگي، ديپلماسي هنري و 

ديپلماسي شهري هم نقشي هم افزا در كنار ديپلماسي عمومي دارند.
ديپلماسي شهري را موازي با موضوع هايي كه پيوندي سرراست با شهروندان داشته 
مي دانند كه درآميخته با گردشگري، خواهرخواندگي شهرها و همچنين سازمان هاي 
مردم  نهاد   و تعامالت  فرهنگي و گســترش ارزش ها و هنجارها مي تواند بر  كاركرد  
ديپلماسي عمومي اثرگذار باشد. ديپلماسي عمومي توسعه  و  بهسازي  رابطه هاي 
بين ملت ها و  شــهروندان، ارتباط با افراد  كليدي، برقراري رابطه هاي راهبردي در 
سياست خارجي از دســتاوردهاي ديپلماسي عمومي است كه ديپلماسي شهري 
مي تواند بر چيستي و چگونگي آن نقش آفرين و ســودمند باشد. در اين راستا هر 
چه شهرها بتوانند جايگاه و كاركرد خود را از ســطح ملي به سطح منطقه اي و يا 
بين المللي گسترش دهند بهبود ديپلماسي  )مردم – دولت( رسمي و عمومي در 
كشور چشمگيرتر خواهد شد و زمينه هاي گردشــگري ، سرمايه گذاري، ارتباط و 

همسازي هويت هاي فرهنگي بهتر فراهم مي شوند.
تهران پايتخت جمهوري اسالمي ايران، دربردارنده  جمعيتي نزديك به 10ميليون 
نفر، دربردارنده  سرمايه هاي فرهنگي، هنري و ارتباطي است كه نقش مديريت شهري 
)شورا و شهرداري( آن را فراتر از محدوده ها و حريم شهري بازگو مي كند. تهران از 
زيرساخت هاي ارتباطي، برساخته هاي هنري، فرصت هاي گردشگري و ويژگي هاي 
گيرايي برخوردار است كه در ميان فشردگي هاي روزمره و كدري رابطه هاي اداري 
و فشار سياسي كمتر به چشم آمده اند. در سپهره كار شهري تهران بازيگران محلي 
و كنشگران نهادهاي مردمي شورايي هم از ســرمايه هاي فرهنگي ارزنده اي براي 
پديدآوري و پايداري و گسترش ارتباط ميان شهرها، مردم و فرهنگ ها برخوردار 

هستند كه بر قدرت نرم اجتماعي كشور افزوده است.
ديپلماسي شهر مي تواند برآمده از كار هماهنگ سازمان هاي مردم نهاد هم باشد. 
اين نمود از ديپلماسي در نتيجه اي نوآوري سازمان هاي مردم نهاد به يك همكاري 
فراگيرتر تبديل مي شود  و در واقع ديپلماسي شهري روندي بالنده است كه در آن 
پس از مدتي همكاري به وجود مي آيد و اين ســازمان هاي مدني مردم نهاد بنيان 

ديپلماسي هاي شهر هستند )خسروي و همكاران، 1398(.
شهرها باهدف نشان دادن توانايي ها و عالقه مندي هاي خود، ارتباط و تعهدهايي را 
با ديگر بازيگران بين المللي ازجمله نهادها، سازمان ها و شهرهاي گوناگون به دوش 
مي گيرند. ديپلماسي شهري نوعي از تمركززدايي از ارتباطات بين المللي است كه 
شهرها بازيگران اصلي آن هستند  )نجاتي حســيني، 1390(. ديپلماسي شهري، 
چالش هاي بومي در پيوند با سياســت هاي فرهنگي و اقتصاد  را هم دربر مي گيرد. 
ديپلماسي شهري را در پديدآيي و پايدارسازي صلح و آشتي ميان ملت ها و كشورها 
هم كارا مي دانند. چنان كه بازگو شد امروزه بايستگي ديپلماسي شهري به مثابه 
يك محور برجسته  كار مديريت شهري در پايتخت بر كسي پوشيده نيست. با اين 
همه ديپلماسي شهري پيش بايسته هايي دارد تا بتواند بر رابطه هاي ميان ملت ها و 
دولت ها اثري سازنده و پيش برنده داشته باشد. از برجسته ترين اين پيش بايسته ها 
اين است كه بايد نگهداشت و بالندگي فرهنگي اجتماعي و هنري شهري بخشي 
از كار اصلي، برنامه هاي توســعه شــهري و ركن كليدي مديريت ابرشهري چون 
تهران باشد. گردشگري شهري، بالندگي و فراوري هنري و زيست فرهنگي شهر و 
شهروندان موضوع هايي جانبي و حاشيه اي نيستند بلكه كانون رويكرد جامعه مدار 
و انسان محور شهري به شمار مي روند. روشن است كه پيشبرد ديپلماسي شهري 
تنها از راه سفرهاي متقابل هيأت خارجي شدني نيست بلكه نيازمند بسترسازي 
براي تبادل تمدني و هم سازي فرهنگي اســت. در پيشينه  مديريت شهري تهران 
به ويژه پس از پايان جنگ تحميلي از ديرباز ديپلماسي شهري يكي از كارويژه هاي 
بنيادي بوده است. برپايي فرهنگسراها، خريد و بازسازي خانه هاي تاريخي، فرهنگي 
و هنري، گســترش و بازپردازي پيمان هاي خواهرخواندگي شهري، گسترش كار 
سازمان هاي مردم نهاد شهري برخي از كارهاي اثربخش مديريت شهري به شمار 
مي روند. در دوره شوراي پنجم هم مي توان به كنشگري اعضاي شورا و شهردار در 
ارتباط با نهادهاي جهاني، ارتباط ميان مديران شهري پايتخت هاي جهان، برگزاري 
رويدادهاي فرهنگي و هنري بين المللي و گسترش مناسبات اقتصادي ميان مديران 
شهري بين المللي ياد كرد. كاربست هنر در كاهش آسيب هاي اجتماعي، كارويژه  
هنر عمومي شهري، رويدادها و روندهاي ستاد توان افزايي و هماهنگي سازمان هاي 
مردم نهاد و مصوبه الزام شهرداري تهران به برپايي سازمان گردشگري شهري هم 
برخي از دســتاوردهاي اين دوره از شوراي اســالمي هر تهران بوده كه به راستي 
زيرساخت هايي براي گسترش و بهبود توانايي در زمينه ديپلماسي شهري به شمار 
مي روند. كنشگري از راه پويش هاي فرهنگي و رسانه اي بخش ديگري از ديپلماسي 
شهري و ديپلماسي عمومي است. در اين راستا افزون بر پويش هاي فراگير شهروندي 
و هم پيوند با چگونگي زيست مردم در شهرها، با شدت يافتن تحريم هاي ظالمانه 
عليه مردم ايران و همچنين همه گيري كوويد-19 »نه به تحريم، نه به كرونا« از سوي 
اعضاي شوراهاي شهري و روستايي استان تهران آغاز شد و در سطح كشور گسترش 
يافت. پيام بين المللي به بازيگران و سياستگذاران شهري براي كاهش بازدارندگي 
ميان ملت ها در سويه هايي اثرگذار بود و به بهبود مناسبات ميان مديريت هاي محلي 
و بومي و شوراها يا انجمن هاي شهري انجاميده است. آنچه روشن است ارتباط ميان 
ملت ها و دولت ها امروزه فراتر از چارچوب هاي سنتي رسمي و در بستر رسانه هاي 
گروهي و ميان شهرها و شهروندان جريان دارد. ديپلماسي شهري زمينه اي براي 
كنشگري پويا، توان افزايي و سرمايه سازي و شادابي جامعه در پيوند با ديگر شهرها 
و ملت هاســت. تهران به مثابه پايتخت و هم به منزله  ابرشهري 10ميليون نفري 
برخوردار از پيشينه  و سرمايه هاي تاريخي، هنري، فرهنگي، اقتصادي، آموزشي و 
اجتماعي كم نظير از توان و فرصت ويژه اي در ديپلماسي شهري برخوردار است. اين 
فرصت را نبايد به چند سفر خارجي ميان مديران شهري محدود كرد، بلكه بايد نقش 
شوراهاي شهري را در گسترش و پربارسازي پيوندهاي جهاني و ديپلماسي شهري 

برجسته تر كرد و از اين سرمايه مردم نهاد و كاركرد فرهنگي به درستي بهره گرفت.

يادداشت يك

الهام فخاري
رئيس شوراي استان تهران

بازديد از خانه خاندان هدايت 
بايد براي عموم آزاد شود 
گفت وگو با رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر

تصوير لودري كه زير كاشــي هاي رنگي و آجرهاي پر از خاطره مي افتد و يك 
تاريخ را از بين مي برد، تصوير آشنايي براي همه ماست؛ فارغ از اينكه در كدام 
شــهر زندگي مي كنيم و دل مان در اين ســال ها براي كدام بنا تپيده است. در 
تهران، حفاظت از خانه هاي تاريخي متوليان متعــددي دارد؛ از كميته حفظ 
خانه هاي تاريخي گرفته تا سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري تهران. متولياني 
كه گاهي به واسطه سهل انگاري و كندي، از احياي خانه ها غافل مانده اند و گاهي 
هم به كمك بخش خصوصي يا با بودجه خود از تخريب ابنيه جلوگيري كرده اند.

از بهسازي تا خوداتكايي
مروري بر فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي مديريت شهري در سال هاي اخير

زير پوســت اين شــهر خون هايي در جريان اســت و چه بســا بيماري و 
گرفتاري هايي كه چندان برايمان آشــنا نباشــد. اما براي اداره يك شــهر، 
شهري پويا و شاد، بايد به خيلي چيزها فكر كرد. از خيابان تا گذري كه بتواند 
دغدغه هاي امنيت، رفاه و توسعه محله و مردمش را تامين كند. در هر دوره 
مديريت شهري، تعدادي از اين مشكالت مورد توجه قرار مي گيرد و در پايان 
هر دوره اين كارنامه اعمال مورد بازبيني عموم قرار خواهد گرفت. بايد ديد 
در پايان اين دوره چه فعاليت هايي در قالب كنش هاي فرهنگي و اجتماعي 
در تهران رخ داده و شــهر چگونه مديريت شده اســت. در اينجا به بعضي از 

مهم ترين اين اقدامات اشاره شده است.

آوار هراس هاي شهر بر سر زنان
براساس گفته مديركل امور بانوان شهرداي تهران دسترسي نداشتن به 
وسيله حمل ونقل عمومي، يكي از پرتكرار ترين گزارش هاي شهروندان 

در مورد نقاط ناامن تهران است

ترس هايي وجود دارد كه تنها زنان آن را درك مي كنند، مانند تمام لحظاتي كه چند 
ساعت پس از غروب روي پل عابر پياده اي مي رسند و براي سريع ترين عبور از پل عابر 
خلوت بايد از تمام توان خود استفاده كنند يا مانند تمام صبح هاي خلوتي كه يك 
زن كارمند به دليل در دسترس نبودن وسايل حمل ونقل عمومي بايد از ماشين هاي 
شخصي اســتفاده كند. بدون شــك مردان نيز با چالش هاي مختلفي هنگام تردد 
در شهر مواجه هســتند اما كمتر پيش مي آيد كه يك مرد از ترس ساختمان هاي 

نيمه كاره مسير خود را تغيير دهد تا مبادا خاطره اي تلخ برايش رقم بخورد.
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شباهت، شاید مهم ترین شاخصه براي ایجاد رابطه خواهرانه ميان شهرهاي 
جهان باشد. كافي است به یكي از شهرهایي كه با تهران یا هر شهر دیگري 
در ایران رابطه خواهرخواندگي دارند ســفر كرده باشيد. براي مثال اگر به 
اشتباه در یكي از روزهاي داغ تابستان گذرتان به شهر بوداپست افتاده باشد و در ترافيك خيابان هاي 
باریك آن گير افتاده باشيد، آلودگي و بوي اگزوز اتوبوس ها، گرما، آلودگي صوتي و صداي بوق و فریاد 
رانندگان در دم پرتابتان مي كند وسط یك روز گرم مردادي در دل خيابان هاي شهر تهران. بوداپست به 
همان اندازه شلوغ و پرهياهو و در بيشتر موارد آلوده است كه تهران. اگرچه نباید دیدني هاي تاریخي و 
هنري این شهر را نادیده گرفت، همانطور كه تهران مالك گنجينه اي تاریخي و فرهنگي است. همچنين 
نباید فراموش كرد عالوه بر تشابه ظاهري، شبات هاي فرهنگي، سياسي و حتي ایدئولوژیك یا داشتن 
سمبل هاي مشابه مي توانند روند خواهرخواندگي شهرها را سرعت ببخشند. هدف از امضاي پيمان 
خواهرخواندگي ميان شهرهاي مختلف جهان عموما بهبود روابط فرهنگي و انساني، سرعت بخشيدن 
به توسعه پایدار شهرها، ارتقاي گردشگري ميان دو شهر و تبادل اطالعات در حوزه مدیریت شهري 

است كه به مورد تهران و خواهرانش به ندرت مي توان شكل تحقق یافته این اهداف را مشاهده كرد.

قدمت خواهرخواندگي شــهرها به سال ها پيش 
بازمي گردد. پــس از جنگ جهاني دوم در ســال 
1945 امضاي قرارداد خواهرخواندگي شــهرها با 
هدف ايجاد رابطه دوســتانه و ايجاد درك متقابل 
ميان فرهنگ هاي مختلف و برقراري و احياي صلح 
ميان دشمنان سابق و همچنين همفكري براي حل 
معضالت شهري آغاز شد. اگرچه براساس مدارك 
و اسناد سازمان جهاني شــهرهاي خواهرخوانده، 
نخستين پيمان خواهري ميان دو شهر به نام تولدو، 
يكي در اسپانيا و ديگري در آمريكا در سال 1931 
بسته شده است. خواهري شــهرها درواقع نوعي 
توافقنامه قانوني يا اجتماعي ميان دو موقعيت است 
كه از نظر جغرافيايي يا سياســي مجزا از يكديگر 
هستند تا روابط تجاري ازجمله گردشگري و روابط 
فرهنگي اين دو موقعيت بهبود پيدا كند. اين پيمان 
هيچ تعهدي براي طرفين قرارداد ايجاد نمي كند 
و نوعي پيمان همــكاري در فضايي غيرحقوقي و 
غيررسمي به شــمار مي رود. تا سال 2000 پيوند 
خواهري با هدف ايجــاد روابط تجاري بين المللي 
و استراتژيك ميان شــهرها رواج زيادي پيدا كرد. 
اگرچه ايجاد پيمان خواهري ميان شــهرها گاه با 
اهداف كامال سياسي انجام مي گيرند. براي مثال در 
سال 2013 ميان دو شهر ديونديوش در مجارستان 
و شوشي در آذربايجان پيمان خواهري بسته شد 
كه براساس آن مجارستان شوشي را قانونا به عنوان 
بخشي از آذربايجان به رسميت مي شناخت، اگرچه 
اين شهر تا سال 2020 تحت سلطه نيروهاي ارتش 
ارمنستان بود. به گفته ســازمان جهاني شهرهاي 

خواهرخوانده، روابط خواهري ميان شهرها منفعتي 
دوجانبه و فراتر از تبادل هاي ســنتي براي جوامع 
خواهد داشت و قادر خواهد بود كيفيت زندگي را 

در هر نقطه اي جوامع بهبود بخشد.

خواهرخواندگي و دیپلماسي شهري
عقد پيمان خواهرخواندگي ميان شــهرها اصلي 
حياتي براي تقويت ديپلماسي شهري است كه در 
موازات با ديپلماســي دولتي در حركت است و در 
نهايت قرار است به واســطه تعامل با ديگر شهرها 
و ســازمان هاي مردم نهاد و غيردولتي و گسترش 
ارزش ها و هنجارها به بهبــود روابط ميان ملت ها 
و كشورها منجر شود. تهران در دوره هاي مختلف 
مديريت شهري در اين حوزه اقدامات فراواني انجام 
داده است و با احتساب شهر ماناگوآ كه در دي ماه 
ســال  99 به عنوان خواهرخوانــده جديد تهران 
معرفي شد، نزديك به 22خواهرخوانده دارد. شهر 
ماناگوآ پايتخت نيكاراگوئه است. دوطرف قرارداد 
هدف از امضاي قرارداد تهران با پايتخت نيكاراگوئه 
را همبستگي، همكاري و انتقال تجارب به ويژه در 
حوزه توسعه شــهري و همچنين افزايش دوستي 
و نزديكي ميان دو شــهر عنوان كردند. از آنجايي 
كه پيمان هاي خواهرخواندگي هيچ التزام و تعهد 
حقوقي يا سياسي در خود ندارد، بيشتر پيمان هاي 
خواهرخواندگي تهران هم فراتر از پيماني كاغذي 
نرفته اســت و ردپــاي چنداني از ايــن پيمان ها 
جز ليستي از اسامي شــهرهاي خواهرخوانده يا 
خيابان هايي به نام شــهرهاي خواهر تهران به جا 

نمانده است: سئول، لس آنجلس، بيشكك، پكن، 
هاوانا، پرتوريا، مسكو، كاراكاس، منسك، سارايوو، 
صنعا، خارطوم، قدس، برازيليا، دوشــنبه، مانيل، 
بغداد، كابل، آنكارا، تفليس، بوداپست و به تازگي 

ماناگوآ.

اولين ها
سئول نخستين شهري اســت كه در سال 1351 
به عنوان خواهرخوانده تهران انتخاب شد و به اين 
ترتيب خياباني به نام تهــران در منطقه تجاري و 
گران قيمت گنگنم سئول و خياباني به نام سئول 
در تهران نامگذاري شدند. روابط ميان دو شهر تا 
همين چند سال پيش و پيش از آغاز تحريم هاي 
دوباره آمريكا عليه ايران، بسيار دوستانه و نزديك 
بود اما مكدر شدن روابط دو دولت برسر اموال بلوكه 
شــده ايران در كره جنوبي، بر روابط دو شهر هم 
تأثير گذاشــت. پس از انقالب، بيشكك نخستين 
شهري اســت كه طي پيماني كه در سال 1373 
بسته شد، به سومين خواهرخوانده تهران تبديل 
شد. از آن زمان تا به امروز مشكالتي كه به واسطه 
تحريم هاي طوالني مدت و در ســال هاي اخير به 
واسطه خروج آمريكا از برجام براي روابط ايران با 
ديگر كشورهاي جهان رخ داد، بر ديپلماسي شهري 
و روابط مديران شهري با يكديگر هم تأثير گذاشته 
اســت؛ زيرا پيمان هــاي خواهرخواندگي همواره 
تحت تأثير شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي بوده اند و رونق و ركود اين روابط بر ضعف 
و استحكام ديپلماسي شهرها هم تأثيرگذار بوده 
است. از اين رو شــايد درحال حاضر بهترين شهر 
خواهرخوانده تهران، به واســطه روابط دوستانه و 

پررونق دولت هاي ايران و چين، شهر پكن باشد.

خواهران هفت ساله
تهران و پكن از ســال 1392 طي قراردادي ميان 
محمدباقر قاليباف و وانگ آنشون، شهرداران وقت 
دو شهر، خواهرخوانده يكديگر شدند. از آن سال 
تا به امروز روابط گرم و صميمانه ميان دو كشــور، 
روابط دو شــهر را هم تقويت كرده است و مديران 
شهري مشابه مديران سياســي در دو شهر رابطه  
مســتحكم با يكديگر را حفظ كرده اند. در دوران 
همه گيري كرونا شهرداري تهران به واسطه نمايش 
پيامي روي برج ميالد تهران با مردم چين و پكن 

پكن، بهترين 
خواهرخوانده تهران

تهران نزدیك به 
22خواهرخوانده 

دارد. از آنجایي 
كه پيمان هاي 

خواهرخواندگي 
هيچ التزام و تعهد 
حقوقي یا سياسي 

در خود ندارد، 
بيشتر پيمان هاي 
خواهرخواندگي 
تهران هم فراتر 

از پيماني كاغذي 
نرفته است و ردپاي 

چنداني از این 
پيمان ها جز ليستي 
از اسامي شهرهاي 

خواهرخوانده یا 
خيابان هایي به نام 

شهرهاي خواهر 
تهران به جا نمانده 

است

ابراز همدردي كرد و شهرداري پكن هم در راستاي 
كمك به تهران براي مقابله بــا همه گيري 30تن 
اقالم ضروري بهداشتي را تحويل شهرداري تهران 
داد. همچنين در آبان سال 99 تهران به عنوان يكي 
از خواهرخوانده هاي پكن در نشســتي مجازي با 
حضور 26شــهر خواهرخوانده پكن شركت كرد، 
نشستي كه با هدف تبادل نظر و اطالعات مديران 
شــهري درباره روش هاي پيشــگيري، كنترل و 

مبارزه با ويروس كرونا برگزار شد.

آنكارا و خواهران اروپایي تهران
تهران و آنكارا هــم در ســال 1392 و در دوران 
مديريت محمدباقر قاليباف رابطه خواهرخواندگي 
خود را آغاز كردند. مليح گوكچك شــهردار وقت 
آنكارا هــدف از امضــاي اين قــرارداد را افزايش 
ارتباطات شــهري، افزايش تعامالت و مناسبات 
شــهري و تبادل اطالعات و تجربيــات در حوزه 
مديريت و توســعه شــهر عنوان كرد. بغداد ديگر 
شهر نزديك به ايران اســت كه در سال 1396 با 
هدف گسترش مناسبات با تهران طي قراردادي به 

خواهرخوانده تهران تبديل شد.
بوداپســت و ســارايوو درحــال حاضــر تنهــا 
خواهرخوانده هاي اروپايي تهران به شمار مي روند. 
البته اگــر تفاهمنامه همكاري و دوســتي ميان دو 
شــهر تهران و پاريــس و خواهرخواندگي خطوط 
راه آهن تهــران و پاريس را درنظــر نگيريم. پيمان 
خواهرخواندگي تهران با بوداپست در سال 1394 و 
با سارايوو در سال 1395 به امضا رسيد. از آنجايي كه 
اجراي طرح ها و برنامه هاي مشترك فرهنگي يا هنري 
يا بهداشــتي و حتي اجراي طرح هاي مشترك در 
حوزه توسعه شهري ازجمله نشانگرهاي تأثيرگذاري 
پيمان هاي خواهرخواندگي در ميان شهرهاست، جز 
مواردي خاص مانند رابطه حال حاضر پكن و تهران، 
مي توان با اطمينان گفت كه پيمان هاي شهري امضا 
شده ميان تهران و ديگر شهرها، شايد به دليل وجود 
مستمر تحريم هاي بين المللي و شايد به دليل بي ميلي 
و  همكاري نكردن مديران شــهري، در حد پيماني 
روي كاغذ باقي مانده اند و نتوانسته اند اهدافي مانند 
توســعه صنايع، اقتصاد و گردشگري شهري، بهبود 
روابط مديران شهري و به طور كلي ارتقاي ديپلماسي 
شهري را كه خواهرخواندگي شهرها دنبال مي كند، 

اجرايي سازند.

وقتي تحریم ها بر روابط شهرها هم اثر مي گذارند

سبا ثروتي
روزنامه نگار

 شهر
انسانمحور

این شماره



از بهسازی تا خوداتكايی
مروري بر فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي مديريت شهري در سال هاي اخير
زير پوست اين شــهر خون هايي در جريان اســت و چه بسا بيماري و 
گرفتاري هايي كه چندان برايمان آشــنا نباشد. اما براي اداره يك شهر، 
شهري پويا و شــاد، بايد به خيلي چيزها فكر كرد. از خيابان تا گذري كه 
بتواند دغدغه هاي امنيت، رفاه و توسعه محله و مردمش را تامين كند. در هر دوره مديريت شهري، تعدادي از 
اين مشكالت مورد توجه قرار مي گيرد و در پايان هر دوره اين كارنامه اعمال مورد بازبيني عموم قرار خواهد 
گرفت. بايد ديد در پايان اين دوره چه فعاليت هايي در قالب كنش هاي فرهنگي و اجتماعي در تهران رخ داده 

و شهر چگونه مديريت شده است. در اينجا به بعضي از مهم ترين اين اقدامات اشاره شده است.
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زهرا رستگار مقدم
روزنامه نگار

سرپناهي براي بيماران و همراهانشان
ايده راه اندازي همراه سراي بيماران در تهران از سال 94 اجرا شد و 

اين اقدام بزرگ در پي تفاهم شهرداري و خيرين حوزه سالمت رو به 
گسترش است

خستگي را مي شود هم در چشــمانش، هم در صدايش ديد. اهل 
نيك شهر زاهدان اســت. براي درمان همسرش به بيمارستان امام 
خميني)ره( آمده. 7 ماه پيش همســرش به يكي از پزشكان زاهدان 
مراجعه مي كند و تشخيص پزشك، عفونت پستان بوده و برايش يك سري آنتي بيوتيك تجويز مي كند. بعد 
از يك ماه مصرف دارو، حال زن بدتر مي شود و به توصيه خانواده راهي تهران مي شوند. بعد از انجام آزمايش و 
ماموگرافي مشخص مي شود كه تشخيص بيماري اشتباه بوده! زن دچار سرطان سينه بوده است. جراحي مي شود 
و 6 ماه است كه تحت شيمي درماني و درحال  حاضر تحت پرتودرماني قرار دارد. مرد با ناراحتي مي گويد: »در اين 
مدت مجبور شديم به طور مكرر به تهران بياييم. االن حدود يك ماه است كه در تهران هستيم چون خانمم بايد 
5نوبت در هفته تحت پرتودرماني قرار بگيرد. از طرفي چون شرايط همسرم خطرناك است، به خاطر شيوع كرونا، 
هر بار كه به بيمارستان مي آييم، كلي استرس مي كشيم«. صدايش ضعيف است. با غصه ادامه مي دهد: »مدام 
مي شنوم كه مي گويند چرا اين همه راه آمده ايد و درمان را در شهر خودتان پيگيري نمي كنيد؟! متأسفانه مناطق 
مرزي مخصوصًا سيستان فراموش شده اند. استان ما در محروميت كامل است و در زمينه امكانات پزشكي هم 
شرايط خوبي نداريم. البته االن بيمارستان داريم، اما فقط پزشك عمومي ويزيت مي كند و امكانات و تجهيزات 
تشخيصي و همچنين پزشكان متخصص و ماهر نداريم، براي همين مجبوريم خانه و فرزندانمان را آن هم در 
شرايط پراسترس كرونا رها كنيم و به اينجا بياييم«. مي پرسم در اين مدت كجا اقامت دارند، مي گويد: »خدا را 
شكر مشكل محل اقامت نداريم و از طرف مددكار بيمارستان به همراه سراي جواداالئمه)ع( كه همين روبه روست، 
معرفي شده ايم«. منشي صدايش مي زند. انگار نفس كم آورده، ماسك هاي روي صورتش را جابه جا مي كند. 

عذرخواهي مي كند و مي گويد بايد برود تا همراه همسرش شود.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

 شهر
انسانمحور

این شماره

طبق اعالم اداره 
خدمات و رفاه 

اجتماعي شهرداري 
تهران، درحال حاضر 

در سطح مناطق   
2)2همراه سرا جنب 

بيمارستان رسول 
اكرم(، 3)نزديك 

بيمارستان مفيد(، 
6)جنب بيمارستان 

امام خميني(، 
7)نزديك بيمارستان 

امام حسين( و 
11)نزديك بيمارستان 

فارابي( تعداد 
6همراه سرا با ظرفيت 

260تخت تحت نظارت 
شهرداري، پذيراي 

همراهان بيماران 
هستند و قرار 

است ظرف امسال 
همراه سراي ديگري 

با ظرفيت 80تخت در 
منطقه 12راه اندازي 

شود

اقامت در همراه سراها رايگان است
تهران همچنان قطب پزشكي ايران است و به دليل تمركز 
پزشكان متخصص در پايتخت، بخشي از بيماران شهرستاني 
براي درمان روانه تهران مي شوند. ازآنجاكه بيمارستان هاي 
تهران از داشتن مكان مناســبي براي استراحت و اسكان 
همراهان بيماران محروم هســتند، آنها از يك طرف براي 
نزديكي و رسيدگي به بيمارشــان و از طرف  ديگر به دليل 
كرايه باالي هتل ها و مســافرخانه هاي تهــران، در گرما و 
ســرما مجبورند در اطراف بيمارستان مستقر  شوند و شب 
را در ماشــين يا چادر ســپري  كنند. چادرزني همراهان 
بيماران، عالوه بر تشديد فشــار جسمي و روحي بر آنها، به 
منظر شهري نيز آسيب مي زند و بر ازدحام و ترافيك اطراف 
بيمارستان ها مي افزايد. براي رفع اين مشكالت، چند سال 
است كه با همكاري شهرداري و مؤسسات خيريه، اماكني 
با نام همراه سرا فعال شده اند تا مشــكل اسكان همراهان 
بيماران رفع شود. هر چند مسئوالن شهرداري مي گويند 
كه در مأموريت هاي جاري مديريت شهري، سازوكاري براي 
ارائه خدمات هتلينگ وجود ندارد، اما در تفاهم با مسئوالن 
وزارت بهداشت و خيرين حوزه سالمت در زمينه راه اندازي 
همراه سرا همكاري مي كنند. طبق اعالم اداره خدمات و رفاه 
اجتماعي شهرداري تهران، درحال حاضر در سطح مناطق   
2)2همراه سرا جنب بيمارستان رســول اكرم(، 3)نزديك 
بيمارســتان مفيد(، 6)جنب بيمارســتان امام خميني(، 
7)نزديك بيمارستان امام حسين( و 11)نزديك بيمارستان 
فارابي( تعداد 6همراه سرا با ظرفيت 260تخت تحت نظارت 
شــهرداري، پذيراي همراهان بيماران هستند و قرار است 
ظرف امسال همراه ســراي ديگري با ظرفيت 80تخت در 

منطقه 12راه اندازي شود.

مسئوالن بايد حمايت كنند
همراه سراي جواداالئمه، ازجمله اين همراه سراهاست كه در 
سال 94 به عنوان نخستين همراه سراي تهران در منطقه 6 
جنب بيمارستان امام خميني راه اندازي شد. درحال حاضر 
اين مجموعه با ظرفيت 110تخت فعال اســت و همراهان 
3بيمارستان امام خميني، مركز طبي كودكان و بيمارستان 
شريعتي از سوي مددكاران بيمارستان ها به اين مركز معرفي 
مي شوند. طبق گفته مديريت اين همراه سرا، پيش از دوران 
كرونا، نزديك به 4هزار نفر در  مــاه از امكانات اين مجموعه 
استفاده مي كردند و در يك سال و نيم اخير كه پذيرش بيمار 
در بيمارستان هاي تهران به دليل بستري بيماران كرونايي 
كاهش پيدا كرده اســت، حدود هزار نفر در  ماه در اين مركز 
اسكان مي يابند. سال گذشته در پي بدهي شهرداري به اين 
همراه سرا، صحبت از تعطيلي آن شد، اما ماجرا ختم به خير 
شد و اين مركز همچنان مشغول فعاليت است. اما مديريت 
همراه ســراي جواداالئمه مي گويد همچنان مشكالت مالي 
اين مجموعه الينحل مانده و به سختي هزينه اجاره، پول آب 
و برق و گاز و حتي حقوق پرسنل پرداخت مي شود. با وجود 
اين، اقامت در اين همراه سرا رايگان اســت، البته اگر تعداد 
همراهان 2نفر باشند. اگر بيشــتر از 2نفر باشند، با پرداخت 
هر شب 30هزار تومان به ازاي هر نفر اضافه مي توانند از اين 
ظرفيت استفاده  كنند. با توجه به موقعيت مكاني و ظرفيت اين 
مجموعه، آنچه به نظر ضروري مي آيد اين است كه شهرداري و 
حتي مسئوالن بيمارستان ها و مؤسسات حمايتي ديگر براي 
رفع مشكالت چنين مراكزي مساعدت بيشتري كنند تا اين 
اقدام اثرگذار ادامه پيدا كند و گوشه اي از دغدغه هاي بيماران 

شهرستاني و خانواده آنها كاسته شود.

خدا به باني اش خير دهد
بعد از بيمارســتان امام خميني، روانه بيمارســتان فارابي 
مي شوم كه مراجعه كنندگان بسياري از شهرستان ها دارد. 
جواد از رفسنجان براي پيگيري درمان چشم پسرش به اين 

بيمارستان آمده . مي گويد فرزندش دچار بيماري آب مرواريد 
بوده و در هشت ماهگي عمل مي شود. مي پرسم چرا در همان 
كرمان عملش نكردند، جواب مي دهد: »همسر من زايمان 
سختي داشت و پزشــك او به جاي انجام عمل سزارين، او 
را مجبور به زايمان طبيعي كرد كه خيلي هم طول كشيد. 
بعد هم با وجود معاينات ماهانه، غربالگري بينايي و شنوايي 
فرزندم را به درســتي انجام ندادند و ما در هشت ماهگي اش 
متوجه شــديم كه چشــم پســرم انحراف دارد. تشخيص 
چشم پزشك، آب مرواريد بود و ما را براي عمل به بيمارستان 
فارابي معرفي كرد. قبل از عمل چشم، بايد تأييد دكتر مغز و 
اعصاب كودكان را هم مي داشتيم. دكتر، سي تي اسكن نوشت 
و مشخص شد كه پسرم بر اثر فشار حين زايمان دچار آسيب 
مغزي هم شده است«. ادامه صحبت برايش سخت مي شود. 
نفسي مي كشد و مي گويد 5ســال است كه هر 3 ماه يك بار 
بايد به تهران بياييم. نيكان كوچك االن لنز سخت استفاده 
مي كند و دكترش گفته اســت كه به احتمال بسيار بتواند 
چند ســال ديگر عمل لنز دائم انجام دهد. همچنين تحت 
نظر پزشــك متخصص مغز و اعصاب درحال حاضر داروي 
بيش فعالي مصرف مي كند. از جواد مي پرسم براي اقامت به 
كجا مي روند؟ مي گويد: »سال هاي قبل هر بار كه مي آمديم 
به مســافرخانه مي رفتيم و براي من كه يك كارگر روزمزد 
ساختماني هســتم، هزينه اقامت در كنار هزينه رفت وآمد 
بسيار زياد مي شد. خوشبختانه امسال با معرفي بيمارستان 
به همراه سراي ايوار مي رويم كه يك خيابان آنطرف تر است. 
خدا به باني  اين همراه سرا خير دهد. محيط آنجا بسيار تميز و 
خوب است و اقامتمان هم رايگان است. حتي با وعده صبحانه 

از ما پذيرايي مي كنند.«

همراه سراهاي تهران گسترش مي يابند
همراه سراي مهرباني ايوار توسط يكي از خيرين اداره مي شود 
كه ظرفيت اقامت در آن 20نفر اســت. از مؤسسات خيريه 
فعال در زمينه اسكان بيماران شهرستاني و همراهان آنها، 
مؤسسه رهاست. به گفته جميل مرادزاده، مسئول مددكاري 
رها، عالوه بر همراه سراهاي تحت نظارت شهرداري و بعضي 
مؤسســات دولتي، اين مؤسســه با چند هتل و مهمانپذير 
كه شامل هتل هاي چندستاره مانند هتل هويزه، پارسيان 
انقالب و پارسيان كوثر مي شــود نيز قرارداد دارد. مرادزاده 
مي گويد: ما با تمام بيمارســتان هاي دولتي و دانشــگاهي 
تهران ازجمله علوم پزشــكي تهران، شهيد بهشتي، ايران و 
توانبخشي و ديگر مؤسسات خيريه فعال در بخش سالمت 
ازجمله خيريه محكم، زنجيره اميد و نور براي حل مشكل 
اســكان همراهان بيماران همكاري مي كنيم. مؤسسه رها 
همچنين در شهرهاي ديگر ازجمله مشــهد و شيراز فعال 
است و در پي راه اندازي همراه ســرايي در شهرهاي ايالم و 
اهواز هم است. براي استفاده از همراه سراهاي تحت نظارت 
شــهرداري و مؤسســات خيريه، متقاضيان به مددكاران 
بيمارســتان ها مراجعه مي كنند و بعد از سنجش موقعيت 
آنها، به صورت آنالين از طرف مددكار به همراه سرا معرفي 
مي شــوند. به گفته مرادزاده، اقامت همراهان بيماران براي 
بيشتر افراد رايگان اســت؛ از بعضي همراهان بنا به ارزيابي 
مددكار و برخي به درخواست خودشان، ممكن است مبلغي 
دريافت شود كه آن هم بسيار كم، حدود 30تا50هزار تومان 
است. مدت اقامت در همراه سراها نيز به مدت بستري و طول 
درمان بيماران بســتگي دارد و از طرف سيستم مددكاري 
بيمارستان تمديد مي شود. مسئول مددكاري مؤسسه رها 
در پايان مي گويد: »ضمن رايزني با شهرداري هاي مناطق 
مختلف و اتحاديه هتلداران و مهمانپذيرها، برنامه ديگري 
كه در زمينه توسعه همراه ســراي بيماران داريم، استقرار 
باكس هاي كوچكي مجهز بــه امكانات موردنياز يك همراه 
بيمار در محوطه بيمارستان هاست تا همراهان بتوانند براي 

استراحت موقت نيز از آنها استفاده كنند«.

فتانه احدي
روزنامه نگار 

 از 25سال پيش تاكنون طرحي به عنوان شهردار مدرسه جهت تمرين 
مشاركت در امور مدارس و مسئوليت پذيري اجتماعي در محيط پيراموني 
مراكز آموزشي در حال اجراست. مسئوليت پذيري، تفكر، تعهد و همراهي 
در قالب اين طرح در 440 مدرسه پايتخت به دانش آموزان آموزش داده مي شود. برنامه ريزي براي مهارت افزايي 
دانش آموزان به عنوان قشري آموزش پذير، اثرگذار و آينده ساز مي تواند موجب رشد و شكوفايي شخصيت فردي 
و اجتماعي دانش آموزان باشد. قرار است با اجراي اين طرح دانش آموزان، شهر را بشناسند؛ جامعه پذيري را در 
جامعه كوچك مدرسه تمرين كنند و به وظايف و تكاليف شهروندي خود به عنوان شهروندان مسئول آگاه شوند. 
دكتر مهدي جمالي ن  ژاد، معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و 

دهياري هاي كشور درباره جزئيات اين طرح توضيح مي دهد.

طرح شهردار مدرسه چيست؟
لزوم توجه جدي به بهره مندي 
از ظرفيت مشاركت شهروندي 
در تمامــي عرصه هاي مربوط 
به توسعه كشور هر روز وضوح 
بيشتري پيدا مي كند و سرعت 
تغييرات در شــهرها، اين نياز را بيشــتر نمايان مي كند. 
رويكرد اجتماعي در مديريت  شهري براي تبديل شهرداري 
از يك سازمان خدماتي به نهاد اجتماعي و ترويج اين نگاه؛ 
يعني توجه به موضوع انسان در شهر به عنوان محور توسعه 
در سال هاي اخير، به يكي از شعارهاي محوري فعاليت هاي 
مديريت شهري تبديل شده است. براي دستيابي به اين 
هدف، آموزش هاي شهروندي به عنوان گام اول و مهم ترين 
اقدام براي آگاهي بخشي و ارتقاي مهارت هاي شهروندي 
به شمار مي رود. طرح شهردار مدرسه با اين ديدگاه تهيه 
شده اســت كه جامعه از تعدادي نهاد پيوسته به يكديگر 

تشكيل مي شود و مدرسه را از بقيه نهادها و اركان جامعه 
متمايز نمي كند.

شهردار مدرسه ها چه وظايفي دارند؟ 
براســاس اين طرح دانش آموزان در مقاطــع راهنمايي 
و دبيرســتان ابتدا كانديداتوري خود را بــراي پذيرش 
مسئوليت هاي شــوراي مدرســه، شــهردار مدرسه و 
معاونت هاي آن اعــالم مي كننــد و در فرصت تبليغاتي 
انتخاباتي به معرفي توانايي ها و مطرح كردن برنامه هاي 
خود براي دانش آموزان مي پردازند و با رأي دانش آموزان، 
شــهردار و اعضاي شوراي مدرســه و معاونان شهرداران 
انتخاب مي شــوند. كارشناســان و رابطان اجرايي طرح 
مسئوليت توجيه انتخاب شدگان را به عهده دارند و امكانات 
خود را براي حمايت از طرح هاي شــهردار مدرسه اعالم 
مي كنند. شهردار مدرسه در 8عرصه با هدايت و تصويب 
شوراي مدرسه به فعاليت مي پردازد. فعاليت هاي مربوط به 
حفظ محيط زيست، امكانات بهداشتي، امكانات ورزشي، 

امور فرهنگي و اجتماعي، ترافيك و حمل ونقل و مسائل 
ايمني تحصيلي و پرورشي از مهم ترين مسائل مورد توجه 

اين طرح است.
اين طرح در چه سالي و با چه هدفي اجرا شد؟

اين طرح در سال هاي گذشته به صورت غيرمتمركز توسط 
شهرداري ها با همكاري ادارات آموزش و پرورش اجرايي 
شده است كه تجربيات موفقي را هم به دنبال داشته است. 
بر همين مبنا از سال گذشته براي شكل گيري يك حركت 
منســجم ملي در اين حوزه تفاهمنامه اي بين ســازمان 
شــهرداري ها و دهياري ها و اتحاديه انجمن هاي اسالمي 
دانش آموزان منعقد شد تا با ايجاد هم افزايي و استفاده از 
ظرفيت هاي مشترك، بسترهاي الزم براي اجراي اين طرح 
به صورت ملي فراهم شود. تفاهمنامه همكاري مشترك 
سازمان شــهرداري ها و دهياري هاي كشــور و اتحاديه 
انجمن هاي اســالمي دانش آموزان، با اين اهداف و براي 
تبيين نقشه راه و تدوين برنامه هاي عملياتي است تا بتواند 
زمينه هاي پرورش شايسته ترين افراد را براي مديريت در 

كشور فراهم آورد.
نتيجه اين طرح تاكنون چه بوده است؟ 

در مجموع از دســتاوردهاي بزرگ اين طرح مي توان به 
آشنايي نوجوانان و جوانان با فرايند انتخابات اشاره كرد؛ 
چرا كه در اين فضاي دوســتانه و صميمي، نحوه درست 
رقابت كردن، انتخاب كردن و رفاقت و همدلي پس از آن را 
به خوبي آموزش خواهند ديد و موجب مي شود تا در آينده 
شاهد كاهش بســياري از بداخالقي هاي موجود در اين 
حوزه باشيم. طرح شهردار مدرسه مي تواند زمينه يادگيري 

تمرين مشاركت در مدارس
طرح شهردار مدرسه اقدامي براي آموزش مسئوليت پذيري، تفكر، تعهد و همراهي است

100هزار متر گذر و درنگ گاه  در بافت فرسوده
3 هزار و 268 هكتار بافت فرسوده در پايتخت وجود دارد كه 5 درصد 

مساحت شــهر را به خود اختصاص داده اســت. به عبارتي 15 درصد 1
جمعيت پايتخت در اين بافت سكونت دارند. بافت هاي فرسوده عمدتا 
در مناطق جنوبي و مركزي تهران قرار دارند و 95درصد بافت فرسوده 
در مناطق 7 تا 20 و 85درصد آن در جنوب خط خيابان انقالب- آزادي، مناطق 9 تا 20 قرار 
دارد. در اين دوره مديريت شهري، 100 هزار متر از اين فضاها به گذرگاه و درنگ گاه هايي 

بدل شد كه رفت و آمد و تجمع مردم در اين محالت آسان  و راحت تر اتفاق بيفتد.

ارتقای امنيت اجتماعی زنان
طرح ارتقاي امنيت بانوان در محيط هاي شهري را زهرا بهروز آذر، مديركل 

امور بانوان شهرداري تهران مطرح كرد. او مي گويد: »زنان پايتخت از آزار 2
كالمي، خلوتي معابر، فرورفتگي هاي شــهري و حتي فضاي ســبز و 
شمشادها احساس ناامني مي كنند«. از اين رو قرار شد معابر و نقاط ناامن 
در مناطق 22 گانه تهران، با كمك زنان ساكن همان مناطق شناسايي و سپس اقداماتي براي 
رفع مشكالت و تامين امنيت زنان اجرا  شود. اين دستورالعمل براي بهسازي و رفع فضاي ناامن 
و بي دفاع شهري در سال 1399 تنظيم شــد. براي اين طرح منطقه 10 به صورت پايلوت 
انتخاب شد. سامانه 137 نيز در اين طرح فعال شد. از اين رو 2هزار نقطه بي دفاع شهري در 
پايتخت شناسايي و مشكل حدود 1800نقطه بي دفاع مرتفع شد. بيش از 50 درصد نقاطي 

كه به عنوان فضاي بي دفاع شهري مطرح شده بود مشكل روشنايي داشت.

ح كوچه های دوستی و بازآرايی70كوچه با مشاركت مردم اجرای طر
اداره كل امور بانوان شهرداري تهران طرح »كوچه دوستي« را با 

نگاهي به معضالت فرهنگي و اجتماعي در كوچه، محله و ارتقاي 3
حس تعلق شــهروندي با خالقيت هنري و مشاركت شهروندان 
خصوصاً زنان و كــودكان اجرا كــرد. اين طرح حتــي به عنوان 
پروژه هاي تهران 1400 و اســتقبال از بهار و تحويل قرن مطرح شــد. در اين طرح 
شهروندان تصميم مي گيرند چه طرح و نقشي روي ديوارها حك شود و خودشان آن 

را اجرا مي كنند. در اين طرح 70كوچه با مشاركت مردمي بازآرايي شده است.

توسعه سراهای تجربه  در 5پهنه شهر تهران
ســراي تجربه يكي از مصاديق محيط هاي حامي سالمت با تأكيد بر 

گردهمايي هاي مختلف جمعيتي و كاهــش نابرابري هاي اجتماعي 4
است كه برنامه پنجســاله سوم شــهر تهران و مصوبه شهر دوستدار 
سالمند است. سراي تجربه، برند و ارزشــي به سراي محله هاي شهر 
تهران در راستاي تعريف خدمات تعاملي با ســالمندان و اشتراك تجربيات سالمندان با 
شهروندان محله داده. از اين رو در 5محله شهر تهران سراي تجربه راه اندازي شد. هم اكنون 
حدود 10درصد جمعيت ثابت شهر تهران سالمند هستند، و جمعيت تهران به طور ثابت 

حدود 9ميليون نفر است. اين بدين معناست كه كالنشهر تهران حدود يك ميليون فرد 
سالمند دارد. در اين  راستا 5سراي تجربه در 5 پهنه شهر تهران ايجاد شده است.

بازسازی و ساخت بازارهای جديد  ميوه و تره بار
هم اكنون 247 ميدان و بازار ميوه و تره بار در 217 محله پايتخت مشغول 

به كارند و در 4 سال اخير، مجموعاً 104 بازار جديد ميوه و تره بار ساخته 5
شده و مورد بازسازي، بهسازي و نوســازي قرار گرفته اند. در اين دوره 
مديريت شهري نيز 51بازار بازسازي و 19ميدان ميوه و تره بار تاسيس 
شده است. گفته مي شــود بعد از بهســازي بازارهاي ميوه و تره بار به طور متوسط تعداد 

مشتريان اين بازارها 25 درصد و ميزان فروش آنها 30 درصد افزايش يافته است.

پيرايش يكصد جداره بناهای ارزشمند
مديريت شــهري با توجه به محالت و اولويت دادن پروژه هاي توسعه 

محله اي و تعريف اين پروژه ها در مناطق 22 گانه، 24 پروژه توسعه محلي 6
در حوزه هاي مختلف در ســال 1399 تعريف و اجرا كرد. از مهم ترين 
پروژه ها در اين بخش مي توان به پيرايش شــهري با هدف زيباسازي و 
حفظ جداره هاي ارزشمند تاريخي به جاي مانده از خيابان هاي تهران قديم و احيا و بازسازي 
نماي ساختمان تاريخي و مرمت و نوسازي آن در راستاي احياي بناهاي تاريخي اشاره كرد. 

در اين دوره نيز 100جداره از بناهاي تاريخي مرمت و پيرايش شده است.

احداث مركز  همايش فرهنگی_هنری رازی
مركز همايش هاي 32هزار مترمربعي رازي در جوار برج تاريخي طغرل 

در منطقه 20تهران احداث شد. اين مركز شامل فضاهايي چون كتابخانه، 7
موزه گالري، مراكــز پذيرايي، نمايــش و همايش با 4ســالن اصلي و 
گنجايش هاي مختلف 150تا 1000نفري است. پيشنهاد شده است تا 
مركز تحقيقاتي رازي پژوهشي در شهر ري راه اندازي شود كه اين مركز چندين گروه پژوهشي 
داشته باشد تا به طور تخصصي روي آثار و شخصيت اسالمي، ايراني و بعد شيعي رازي كار شود.

ح شهردار مدرسه  در 413مدرسه تهران اجرای طر
در طرح شهردار مدرسه ابتدا نامزدي دانش آموزان مقاطع راهنمايي 

و دبيرستان براي مسئوليت هاي شوراي مدرسه، شهردار مدرسه و 8
معاونت هاي آن اعالم مي شود و انتخاب شــهردار و اعضاي شوراي 
مدرسه و معاونان شهردار با رأي دانش آموزان صورت گرفته و توجيه 
انتخاب شدگان توسط كارشناسان و رابطين طرح در شهرداري ها و اتحاديه انجمن هاي 
اسالمي دانش آموزان انجام مي شــود. در اين طرح 413مدرسه، شهرداراني براي خود 
برگزيدند تا زمينه يادگيري دانش آموزان مســتعد براي آمادگــي ورود به زندگي در 
جامعه اي بزرگ تر از مدرسه و درك بهتر از مناسبات عميق اجتماعي با افزايش مشاركت 
آنان در امور جامعه و تصميم سازي موفق در برابر مشكالت زندگي اجتماعي فراهم شود.
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آوار هراس هاي شهر بر سر زنان
براساس گفته مدیركل امور بانوان شهرداري تهران دسترسي نداشتن به وسيله 
حمل ونقل عمومي، یكي از پرتكرار ترین گزارش هاي شهروندان در مورد نقاط 

ناامن تهران است
ليال شريف
روزنامه نگار

 شهر
انسانمحور

این شماره

مفهوم آزار و محلي كه 
زنان در آن احساس 
ناامني مي كنند با 
ادبيات فضاهاي 
بي دفاع شهري 
متفاوت است. رويكرد 
فضاهاي بي دفاع 
شهري بيشتر بر اين 
موضوع تكيه دارد 
كه در كدام فضاهاي 
شهري متكديان 
و معتادان متجاهر 
حضور پيدا مي كنند 
و چندان به بحث 
احساس ناامني زنان 
توجه نشده بود، 
بنابراين براساس 
يافته هاي جديد، يك 
ادبيات جديد شكل 
گرفت

ترس هایي وجود دارد كه تنها زنان آن را درك مي كنند، 
مانند تمام لحظاتي كه چند ساعت پس از غروب روي 
پل عابر پياده اي مي رســند و براي سریع ترین عبور از 
پل عابر خلوت باید از تمام توان خود اســتفاده كنند یا 
مانند تمام صبح هاي خلوتي كه یك زن كارمند به دليل 
در دسترس نبودن وســایل حمل ونقل عمومي باید از 
ماشين هاي شخصي اســتفاده كند. بدون شك مردان 
نيز با چالش هاي مختلفي هنگام تردد در شهر مواجه 
هســتند اما كمتر پيش مي آید كه یك مــرد از ترس 
ساختمان هاي نيمه كاره مســير خود را تغيير دهد تا 

مبادا خاطره اي تلخ برایش رقم بخورد.
فضاهاي شــهري همانند دو روي یك سكه هستند و 
همانقدر كه مي توانند نشــان دهنده توســعه شهر و با 
جذابيت همراه باشند، این امكان را دارند كه هراس را در 

دل زنان ساكن شهر بكارند.
همين هراس ها موجب شــد تا طرح بهســازي فضاي 
شهري براي زنان شكل بگيرد، طرحي كه براساس گفته 
زهرا بهروزآذر، مدیركل اموربانوان شهرداري تهران از 
سال 98كليد خورده اســت؛ »تهران شهري براي همه 
شعار این دوره شهرداري اســت و با توجه به این شعار 
و برنامه سوم توسعه شــهر تالش شد تا مشاركت زنان 
در شهر افزایش پيدا كند. احســاس نبود امنيت یكي 
از مواردي اســت كه موجب كاهش مشاركت در شهر 
مي شود. این طرح در سال 98 به شكل پایلوت از منطقه 
10 آغاز شد و در همين راستا با تمام زنان سراي محالت 

گفت وگو كرده ایم تا به اجماع نظري برسيم.«
در این گفت وگو از زنان حاضر در سراي محالت پرسيده 
شد كه »در كدام نقاط محله بيشــتر احساس ناامني 
مي كنند«، پاسخ به این سؤال موجب شد تا دو یافته مهم 
به دست بياید؛ » اول اینكه مفهوم آزار و محلي كه زنان در 
آن احساس ناامني مي كنند با ادبيات فضاهاي بي دفاع 
شهري متفاوت است. رویكرد فضاهاي بي دفاع شهري 
بيشــتر بر این موضوع تكيه دارد كه در كدام فضاهاي 
شهري متكدیان و معتادان متجاهر حضور پيدا مي كنند 
و چندان به بحث احساس ناامني زنان توجه نشده بود، 
بنابراین براســاس یافته هاي جدید، یك ادبيات جدید 
شكل گرفت.« نكته دوم مربوط به شناسایي نقاط قرمز 
شهر بود و از این طریق مشخص شد كه چرا برخي نقاط 
شهر براي زنان، ناامن هستند. براساس اطالعات موجود 
باید گفت كه فضاهاي خالي و بي دفاع، فضاهاي محصور، 
مزاحمت هــاي خياباني،  دســترس ناپذیري، تاریكي، 
بلندي بوته هاي كنار گذرگاه ها و دیگر پوشــش ها ي 
گياهي، خلوتي و یا شلوغي بيش از حد معابر و مشاهده 
اشكال مختلف جرم در معبر، جزء عواملي هستند كه به 

ناامن شدن شهر براي زنان ختم مي شوند.
براســاس گفته بهروزآذر، پس از شناسایي نقاط ناامن 
در منطقه 10، نوبت به حل مشكالت رسيد؛ » با شهردار 
مناطق و معاون هاي شهردار صحبت كرده ایم تا براي 
حل مشكالت راه چاره اي بيابيم. همزمان با این پيگيري، 
بحث توســعه محله اي و پروژه هاي كوچك مقياس در 
شهرداري در حال توسعه بود و ما نيز از این فرصت براي 
رفع نقاط ناامن استفاده كردیم. با استفاده از این ظرفيت 
شهرداري و مشورت با شهرداران مناطق، دستورالعملي 
از جانب معاونت اجتماعي و معاونت امور مناطق آماده 
و به تمام مناطق ابالغ شــد.« قرار بود كه تا پایان سال 
گذشــته تمام نقاط ناامن در مناطق 22گانه شناسایي 
شوند، نكته اي كه با تكيه بر صحبت هاي مدیركل امور 
بانوان شــهرداري تهران، نباید نقطــه پایاني براي آن 
تصور كرد و آنطور كه از روند اجراي این طرح مشخص 
است باید شناسایي نقاط ناامن شهر را یك اقدام دائمي 
و مداوم دانســت؛ » ما از ابتدا هم مدعي كشــف تمام 
نقاط ناامن شــهر نبودیم. تنها مي توانيم بگویيم كه در 
شناسایي بيشتر نقاط ناامن شهر موفق بود ه ایم و نقشه 
اوليه را به دست آورده ایم. این یك پروژه مداوم است و 
نمي توان گفت كه تمام نقاط ناامن یك محله را شناسایي 
و مشكل را رفع كرده ایم چرا كه با خاموشي دوباره یك 
چراغ در محله، ممكن است یك نقطه ناامن جدید ایجاد 
شــود. بنابراین ما باید بهبود مستمر داشته باشيم و به 

همين دليل این پروژه، كوتاه مدت نيست.«
براي اجراي این طرح، 4منبع دست به شناسایي نقاط 
ناامن شــهر زدند؛ شــهرداران نواحي، كالنتري هاي 
مناطق، ســامانه 137و همچنين برگزاري كارگاه هاي 
پيرامون این موضوع در ســراي محالت. هم اكنون نيز 
بيش از 2هزار نقطه ناامن را در شهر شناسایي شده اند؛ 
» ما براســاس این نقشــه ابتدایي، پروژه هاي كوچك 
مقياس را در تمام 22منطقه آغاز كردیم. بســياري از 

معابري كه به عنوان فضاي ناامن براي زنان شناســایي 
شــده بودند، باید تغيير كاربري مي دانند و ما در تالش 
هســتيم تا با ایجاد پاتوق هاي محله اي زمينه را براي 
ایجاد حس امنيت زنــان مهيا كنيم. تكيــه اصلي ما 
براي شناســایي نقاط ناامن مبتني بر نظرات مردم بود 
اما كرونا به ما اجازه نداد تا جلســات را به شكل جمعي 
برگزار كنيم. براي رفع این مشكل از سامانه 137 كمك 
گرفتيم و با اضافه شدن كد 4 به این سامانه، شرایطي 
فراهم شد تا مردم نقاط ناامن محله خود را اطالع دهند. 
این نقاط براساس تعداد تكرار، به عنوان نقطه ناامن محله 
ثبت مي شوند تا همكارانمان در شهرداري مناطق براي 
رفع آن اقدام كنند. برخي از اقدامات مانند كوتاه كردن 
گياهان، روشنایي پارك ها با سرعت بيشتري پيگيري 
مي شوند اما اقداماتي مانند دیواركشي فضاهاي بي دفاع 
شهري به دليل هزینه بر بودن، زمان بيشتري براي رفع 

مشكل طلب مي كند.«
معاونت اجتماعي شهرداري تهران در سال 95 پژوهشي 
درباره »ارزیابي كيفيت زندگي در كالنشهر تهران« در 
مناطق 22گانه تهران انجام داد. براســاس این پژوهش 
مشخص شد كه ميانگين نمره احساس امنيت در سطح 
محالت، 53 از 100 است. مناطق یك، 22 و 5 باالترین 
امتياز را در این شاخص به دســت آوردند و در مقابل نيز 
پایين ترین امتياز به مناطق 13، 12 و 17 تعلق دارد. هر 
چند این پژوهش نشان داد كه كدام مناطق تهران از نظر 
احساس امنيت ضعيف هســتند اما آنطور كه بهروزآذر 
توضيح مي دهد در رابطه با نقاط ناامن شهري براي زنان 
نمي توان منطقه خاصي را به عنــوان بدترین و بهترین 
معرفي كرد؛ »در این رابطه پراكنش وجود دارد و اینگونه 
نيســت كه ما بتوانيم یك منطقه را به عنوان ناامن ترین 
منطقه براي زنان معرفي كنيم اما به طور كلي در حومه 
شهر كه ميزان نظارت اجتماعي پایين و فضاهاي محصور 
كم هســتند، ممكن اســت كه گزارش هاي بيشتري 
را دریافت كنيــم.« نكته قابل توجه ایــن طرح مربوط 
به دســته بندي عوامل اصلي ناامني براي زنان اســت، 
برخالف تصور عمومي كه پل عابر پياده ناامن را به عنوان 
یكي از عوامل اصلي ناامني شهر تلقي مي كنند، بررسي 
گزارش هاي ارائه شده از جانب شهروندان نشان از واقعيتي 
دیگر دارد؛ » گزارش شــهروندان در رابطــه با پل هاي 
عابرپياده ناامن زیر یك درصد است و یكي از گزارش هاي 
جدي كه از جانب شهروندان به دست ما مي رسد، مربوط 
به درخواست افزایش ساعت كار اتوبوس هاست؛ چرا كه 
دسترسي نداشتن به وســيله حمل ونقل عمومي یك از 
مواردي است كه مي تواند موجب افزایش احساس ناامني 
شود، این مطالبه هم اكنون بيش از سایر موارد از جانب 

شهروندان پيگيري مي شود.«

 كاهش آسيب هاي اجتماعي به مدد رفع نقاط ناامن شهر 
شــهربانو اماني، عضو شوراي شــهر تهران نيز ازجمله 
افرادي اســت كه بــا اميــد از طرح بهســازي فضاي 
شــهري براي زنان صحبت  مي كند و از نظر او تبدیل 
فضاي زمخت و مردانه شــهر به یك شهر زیست پذیر 
و انسان محور براي تمام اقشار جامعه به خصوص زنان 
یكي از اهداف مدیریت شهري است و همه اماكن باید 

آرامش خانواده و زنان را تأمين كنند.
در گذشــته به دليل نگاه ســنتي برنامه ریزي شهري، 
تفكيكي ميان زنان و مردان در ســطح شهر ایجاد شد و 
در واقع تصور حضور زنــان در فضاي خصوصي و حضور 
مردان در فضاي عمومي موجب شد تا شهر براي مردان 
مناسب سازي  شود اما گذر زمان و حضور بيشتر زنان در 
فضاهاي شهري نياز به حفظ امنيت زنان را به یك دغدغه 
اساسي زندگي شــهري تبدیل كرد. اماني در این رابطه 
معتقد است: » هم اكنون زنان نيز در كنار مردان در شهر 
فعاليت و تردد مي كنند و چنين طرح هایي عالوه بر اینكه 
امنيت زنان را افزایش مي دهد، مي تواند موجب كاهش 
آسيب هاي اجتماعي شوند. ما شاهد هستيم كه زنان ما 
نيز همچون مردان در مشاغل گوناگون فعال هستند و 
در این ميان بحث رفت وآمد زنان در سطح شهر اهميت 
بيشتري پيدا مي كند و به همين منظور باید شهر از چنان 
امنيتي برخوردار باشد تا زنان با آرامش خاطر دست به 
فعاليت بزنند و در سطح شهر تردد كنند. بحث بي دفاع 
بودن و ناامن بودن فضاي كالبدي شــهر موضوع مهمي 
است كه حتي زنگ خطر را در نقاط پررفت وآمد شهر به 
صدا درآورده است و حتي در برخي از مناطق به دليل نبود 

نور كافي، امنيت مردان نيز تأمين نمي شود.«
در واقع باید مشاركت مردم براي شناسایي و رفع نقاط 
ناامن شهر را به عنوان مهم ترین نكته براي اجراي هر چه 
بهتر طرح بهســازي فضاهاي شهر یاد كرد، طرحي كه 
براساس گفته متوليانش نباید آن را به عنوان یك پروژه 

كوتاه مدت تفسير كرد.

دانش آموزان مســتعد را براي آمادگي ورود به زندگي در 
جامعه اي بزرگ تر از مدرســه و درك بهتر از مناســبات 
عميق اجتماعي با افزایش مشاركت آنان در امورجامعه 
و تصميم سازي  موفق در برابر مشكالت زندگي اجتماعي 
فراهم كند. تمرین كارگروهي، ایجــاد زمينه بروز تفكر 
شورایي، برنامه ریزي گروهي و عمل بر مبناي برنامه براي 
رفع مشكالت و در نهایت سپردن اختيارات به نوجوانان و 
جوانان موجب كشف و پرورش استعدادها و مدیرپروري و 

افزایش حس تعلق در آنها خواهد شد.
اين طرح در چند مدرســه و در چه مناطقي اجرايي شده 

است؟ 
اتحادیه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان به عنوان تشكلي 
ریشه دار در 13هزار دبيرستان كشور و مربيان كار آزموده، 

به واسطه تكاليف قانوني اي كه برعهده دارد، آماده اجراي 
طرح شــهردار مدرسه در سراسر كشور اســت. البته در 
سال هاي اخير شيوع بيماري كرونا، تغيير الگوي آموزش 
حضوري و حذف حضور فيزیكي دانش آموزان در مدارس 
یكي موانع بسيار مهم اجراي این طرح بوده كه اميدواریم 
با مهار این بيماري و بازگشت دانش آموزان به مهد علم و 
تربيت، اجراي این طرح با انگيزه و همت مضاعف ادامه یابد.

آيا اهداف اين طرح محقق شده است؟
این طرح، جنبه تربيتي دارد و موفقيت آن بيشتر وابسته 
به تحولي است كه در شــخصيت دانش آموزان به وجود 
مي آورد و آنها را براي مواجهه مثبت و موفق با مشكالت 
زندگي اجتماعي آماده مي سازد. البته یكي از تبعات اجراي 
اینگونه طرح ها زیبایي و آباداني مدارس اســت. تعيين 

فضاهاي خالي و بي دفاع شهري يكي از مكان هاي نا امن براي زنان است.

درصد مشــخص براي ميزان تحقق اهداف كار دشواري 
است ولي باتوجه به گزارش هاي ارســالي از استان هاي 
مختلف، به نظر مي رســد عمده اهداف تعيين شده براي 
اجراي طرح در بستر همكاري مشــترك استانداري ها، 
شهرداري ها و دهياري ها با اتحادیه انجمن هاي اسالمي 

دانش آموزان محقق شده است.
اجراي طرح شهردار مدرسه چه نتايجي داشته است؟ 

بازدید شــهرداران مدارس از شــهرداري ها و آشنایي با 
بخش هاي مختلف فعاليت مدیریت شــهري، برگزاري 
كارگاه هاي آموزشــي آنالین »مدیریت پــروژه« براي 
شــهرداران مدارس توســط شــهرداري ها، آموزش و 
توانمندسازي شــهرداران مدارس در زمينه مفاهيم پایه 
شهروندي، وظایف شهرداري و حقوق شهروندي، تقویت 
انجمن هاي اسالمي دانش آموزان و مجلس دانش آموزي 
با اســتفاده از ظرفيت علما و روحانيــون، برنامه ریزي 
اوقات فراغت و دایر كردن كالس هاي آموزش مهارتي و 
صنایع دستي مانند خوشنویسي، نقاشي، طراحي، دوخت، 
قالي بافي، ســوزن دوزي و توليد لباس هاي محلي و فرم 
مدارس، به كارگيري مربيان بومي جهت آموزش و اشتغال 
و درآمدزایي، برنامه ریزي ایجاد اشتغال خانگي براساس 
زیست بوم منطقه اي در بخش هاي مختلف صنایع دستي و 
پرورش طيور و دامپروري و كشاورزي با كمك شهرداري ها 
و دهياري ها و پایگاه هاي مقاومت بسيج، انجام فعاليت هاي 
پژوهشي و ایجاد زمينه نوآوري آموزشي و تحول با احداث 
كتابخانه در مدارس شهرها و روستاها، ایجاد كانون هاي 
ورزشي و فرهنگي در مدارس، ایجاد مراكز مشاوره اي در 
مقابله با آسيب هاي اجتماعي و مدیریت فضاي مجازي، 
تشكيل گروه هاي جهادي با هدف شناسایي و كمك به 
دانش آموزان آســيب پذیر و بيماران صعب العالج و رفع 
مشكالت مالي و معيشتي ایشــان با استفاده از ظرفيت 

مجامع خيرین استان نمونه هایي از نتایج این طرح است.

با رأي دانش آموزان، شهردار، اعضاي شوراي شهر مدرسه و معاونان شهرداران انتخاب مي شوند.

مناسب سازی و بهسازی  هزار و 268فضاهای شهری برای معلوالن
هر ســال باید 10 درصــد از فضاهاي شــهري بــراي معلوالن 

مناسب سازي  شود. ماده 2 قانون جامع حمایت از معلوالن مصوب 9
سال 83 نيز نسبت به مناسب سازي فضاهاي عمومي و ادارات تأكيد 
كرده و ستاد مناسب سازي فضاهاي شهري را به ریاست استانداران 
و دبيري سازمان بهزیستي هر شهر تشكيل داده است. تهران نيز در این دوره یك هزار 

و 268فضاي شهري را براي معلوالن و جانبازان مناسب و بهسازي كرد.

ساخت همراه سراها و پذيرش  بيشتر در مراكز اجتماعی
با چادر زدن همراهان بيماراني كه در بيمارستان هاي دولتي تهران 

بستري مي شدند، شرایط ناراحت كننده اي در شهر ایجاد مي شد. 10
اما این مهم به كمك خيران و همراهي شــهرداري كم كم مرتفع 
خواهد شد. شهرداري تهران قصد كرده براي همه بيمارستان هاي 
دولتي چنين همراه سراهایي بسازد. با ساخت این همراه سراها تا امروز این مراكز با 

استقبال و افزایش 50درصدي روبه رو بوده است.

ايجاد فضاهای شهری  پياده راه 
علي اعطا، رئيس كميته معماري شوراي شهر تهران مي گوید، اواسط 

سال 97 به این جمع بندي رسيده اند كه پروژه ميدانگاه ها )پالزاها( را 11
در دســتور كار اصلي كميته قرار دهند و براي حصول نتيجه تالش 
كنند. در ابتدا 3 نقطه پایلوت در مناطق یك، 6 و 11 انتخاب شد. نقطه 
آغازي كه امروز به چند ده هزار متر رسيده است. 50هزار مترمربع در این دوره مدیریت 
شهري به ایجاد فضاهایي براي پياده راه در قالب پالزا، ميدانگاه و گذرگاه درنظر گرفته شد.

مناسب سازی بازارها  و ميادين ميوه و تره بار برای معلوالن
در این دوره 115بازار ميوه و تره بار براي جانبازان و معلوالن بهسازي 

و مناسب سازي  شــده است؛ از ســرویس هاي بهداشتي تا مسير 12
رفت وآمد و تســهيل در خرید. با اجراي طرح HSE در ميادین و 
بازارها، موارد عدم انطباق وضعيت موجود با اســتانداردهاي مورد 
 نظر، شناســایي و نســبت به برطرف كردن بخش اعظم آنها اقدام شــده اســت. 

 
احداث و بازسازی  ابنيه تاريخی و فرهنگی در سطح شهر

یكي از وظایف مدیریت شهري حفظ و نگهداري ابنيه تاریخي است. 

در دوره قبل در این زمينه اقداماتي صورت گرفت و بسياري از این 13
ابنيه از مالكان خریداري و بعضي از آنها به خانه موزه تبدیل شد. كار 
اساسي شورا در این دوره این بود كه اگر خانه اي واجد ارزش تاریخي 
بوده، از تخریب آن جلوگيري كند. مثل خانه نيما كه هم اكنون توسط سازمان زیباسازي 
شهرداري تهران در حال بازسازي است. یا بنگاه فرد شيشه و ساختمان كفش ملي در 

منطقه 12و 2بناي قدیمي در باغ ملك كه بخشي از تاریخ معاصر تهران و شهر ري است.

ودكی احيای  پهنه فرهنگی هنری ر
پهنه فرهنگي رودكي، گذر فرهنگي- هنري تهران است. این گذرگاه از شمال 

به خيابان انقالب، از جنوب به خيابان نوفل لوشاتو، از شرق به خيابان حافظ 14
و از غرب به خيابان حضرت ولي عصر )عج( منتهي مي شــود كه در آن 38 
ساختمان تاریخي و ارزشمند شناسایي شده به همين دليل مرمت و پيرایش 
شهري براي این محدوده قرار گرفته است. این پهنه بزرگ ترین پروژه قطب فرهنگي و گردشگري 
مركز تهران است و عنوان یك گذر فرهنگي- هنري در تهران راه اندازي شده است. راه رسيدن به 

هدف این پروژه با سنگفرش خيابان استاد شهریار و انسداد این مسير براي اتومبيل ها آغاز شد.

احيای محله نفرآباد
پس از 20 سال تكليف خانه ها و ساكنان محله نفرآباد تعيين شد. این محله 

با طراحي شهري و معماري برآمده از الگوي مسكن ایراني – اسالمي احيا 15
مي شود. نفرآباد محله اي در منطقه 20 شهرداري تهران و شهرستان ري 
سند توسعه این منطقه است. طرح ساماندهي و توسعه بافت پيرامون حرم 
حضرت عبدالعظيم حسني)ع( یكي از 3 طرح موضعي پيشنهادي منطقه 20 بوده كه براساس 
پيشنهاد طرح تفصيلي، طرح ساماندهي بافت پيراموني حرم در مساحتي به وسعت تقریبي 
200هكتار ابالغ شد. محله تاریخي نفرآباد وسعتي در حدود 13هكتار دارد. ساكنان این محله 
مي توانند نسبت به احداث خانه هایي با معماري ایراني-اسالمي و نقشه هایي كه با تأسي از 

معماري ایراني-اسالمي طراحي شده، به صورت سه طبقه روي زمين اقدام كنند.

وژه های اجتماع محور  در راستای ارتقای كيفيت زندگی پر
80پروژه اجتماع محور براي ارتقاي كيفي زندگي خانوارهاي كم برخوردار 

در مدیریت جدید شهري اجرایي شد. رویكرد پيشگيري اجتماع محور 16
و ارتقاي ســالمت رواني ـ اجتماعي در ایران به جایي رسيده كه نياز به 
نشان دادن اعتبار و اثربخشي فعاليت ها براي گسترش موقعيت كنوني آن 
بسيار احساس مي شود. هدف كليدي این طرح افزایش توانایي عمومي ساكنان یك منطقه 
نسبتا محروم، در خوداتكایي براي ارتقاي وجوه مختلف شاخص هاي توسعه منطقه اي است.

ارائه خدمات به بی خانمان ها  در شهر و ايجاد گرمخانه 
هر ساله با آغاز فصل ســرما، موضوع اســكان كارتن خواب ها و افراد 

بي خانمان در پایتخت حساسيت برانگيز مي شود. در سال هاي گذشته 17
گرمخانه ها در نيمه دوم سال شبانه روزي شدند. در سال گذشته به بيش 
از 66 هزار نفر، شــبانه روز خدمت ارائه شــد كه بيــش از 30 درصد 
بهره مندان از این طرح، زنان بي سرپناه بودند. در این دوره مدیریت شهري مجموعا به بيش 
از 1.5 ميليون نفر بي خانمان، در شهر تهران براي اسكان در شب، خدماتي ارائه شده و در 

این راستا شهرداري اقدام به ساخت 22گرمخانه در سطح شهر كرده است.



مائده اميني 
روزنامه نگار

چه تعداد گرمخانه و با چه 
ظرفيتي در تهران وجود دارد؟

ما 20گرمخانه در تهــران داريم كه از اين 
تعداد 16گرمخانه براي مردان و 4گرمخانه 
براي زنان اســت. مجموعا هــم 2هزار و 
50تخت گرمخانه اي داريــم كه حدودا 

1750تخت براي آقايان است و 300تخت هم براي بانوان است.
چند سامان سرا در تهران وجود دارد و اين مراكز چه 

تفاوتي با گرمخانه ها دارند؟
دو مركز سامان ســرا داريم كه براي خانم ها در لويــزان و براي آقايان در 
خاورشهر است. اين مراكز مختص كساني است كه امكان نگهداري شان در 
گرمخانه ها نيست. افرادي كه كهولت سن دارند يا عاجز هستند و اختالل 
حواس دارند يا اينكه حضورشان به علت بيماري هاي واگيردار يا اختالالت 
رواني براي بقيه خطر دارد. متكديان حرفه اي هم در اين مراكز نگهداري 
مي شوند. اين افراد را نمي توانيم در گرمخانه ها نگه داريم. لذا با حكم قضايي 
در سامان سرا نگهداري مي شوند و با حكم قاضي براي مدتي معين پيش 
ما مي مانند و در نهايت به بهزيستي ارجاع داده مي شوند يا اگر متكديان 
حرفه اي باشند قاضي برايشان حكم صادر مي كند و وضعيت شان مشخص 
مي شود. در اين دو مركز هم ما نزديك 350تخت داريم كه مجموعا تعداد 
تخت هاي گرمخانه هاي ما براي افراد بي سرپناه در تهران 2400عدد است.
چرا گرمخانه ها در فصول ســرد ســال فقط پذيراي 

بي سرپناهان هستند؟
شرايط پذيرش مددجويان مانند قبل نيســت و تغيير كرده است. تا 
قبل از پاييز 98 ما 8گرمخانه فصلي و 8گرمخانه دائم مانند خاوران، 
گرمخانه منطقه 19و 22داشتيم كه فصلي ها معموال از آذر ماه شروع 
به كار مي كردند تا اواخر فروردين و ارديبهشت خدمات مي دادند. اما با 
پيگيري هايي كه داشتيم خوشبختانه تمامي گرمخانه هاي تهران از 
پاييز 98 شبانه روزي شدند و در 12 ماه سال باز هستند و االن ما ديگر 

گرمخانه هاي فصلي نداريم. قبال وقتي افــراد را پذيرش مي كردند يا 
اينكه گشت هاي ما در سطح شــهر اين افراد را شناسايي مي كردند، 
از ســاعت 17پذيرش شروع مي شــد تا ســاعت 6صبح روز بعد. در 
گرمخانه ها پيش از اين وعده غذايي شــام و صبحانه مي دادند و افراد 
بعد از خوردن صبحانه بايد از گرمخانه خارج مي شدند. اما با همراهي 
معاون امور اجتماعي و فرهنگي و موافقت شهردار و پيگيري از شوراي 
شهر توانستيم اعتبار اين حوزه را افزايش دهيم و با 20درصد هزينه 
تمام شده تمام گرمخانه ها را هم از فصلي تبديل به سراسري كرديم و 

اين مراكز شبانه روزي شدند كه اتفاق بسيار مهمي بود.
االن بي سرپناهان تا هر زماني بخواهند مي توانند در 

گرمخانه بمانند؟
اگر فرد بي خانماني در تهران باشــد و به گرمخانه بيايد و بخواهد 
در تمام طول سال از گرمخانه اســتفاده كند و بيرون نرود، منعي 
برايش وجود ندارد و مي تواند تا هر زمان كه بخواهد بماند. در تمام 
گرمخانه هاي ما 3وعده غذايي سرو و خدمات بهداشتي، مراقبتي و 

درماني هم با كمك خيران داده مي شود.
از كدام گرمخانه هاي تهران استقبال بيشتري مي شود؟

ظرفيت خالي گرمخانه ها زياد اســت و ما امســال در پيك مراجعات 
هم 20درصد ظرفيت خالي داشــتيم. خاوران از گرمخانه هايي است 
كه از گذشــته جزو پر ترددها بود كه 50درصــد مددجويان در آنجا 
جمع مي شدند كه اكنون اين ســهم به 30درصد رسيده است. البته 
براي جلوگيري از مشــكالت ايجاد شــده براي شهرك رضويه سعي 
داريم يك گرمخانه با مقياس كوچك تر در اين محله راه اندازي كنيم. 
در مجموع گرمخانه مردان در خاوران، گرمخانه زنان در مناطق 22و 
12و گرمخانه مردان در مناطق 9، 19و 5و 20جزو پرترددترين هاست. 
طبيعتا گرمخانه هايي كه به پاتوق ها نزديك ترند شلوغ ترند. از عموم 
گرمخانه ها با حداكثر ظرفيت شان استفاده مي شود. البته مراجعه افراد 
عموما در فصل سرما به علت برودت هوا بيش از فصول گرم سال است.

هر قدر دلتان مي خواهد در گرمخانه بمانيد
حسيني، رئيس سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران: 20گرمخانه تهران به صورت شبانه روزي و در 12 ماه سال به مددجويان خدمات ارائه مي دهد
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این شماره

تصوير لودري كه زير كاشي هاي رنگي و آجرهاي پر از خاطره مي افتد و يك تاريخ را از بين مي برد، 
تصوير آشنايي براي همه ماست؛ فارغ از اينكه در كدام شهر زندگي مي كنيم و دل مان در اين سال ها 
براي كدام بنا تپيده است. در تهران، حفاظت از خانه هاي تاريخي متوليان متعددي دارد؛ از كميته 
حفظ خانه هاي تاريخي گرفته تا سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري تهران. متولياني كه گاهي به واسطه سهل انگاري و كندي، از احياي 
خانه ها غافل مانده اند و گاهي هم به كمك بخش خصوصي يا با بودجه خود از تخريب ابنيه جلوگيري كرده اند. واقعيت اين است كه با وجود 
دغدغه مندي نسبي شوراي پنجم شهر تهران و تيم جديد مستقر در شهرداري روند تخريب بناهاي تاريخي كند شده اما هنوز متوقف 
نشده است. درباره اين موضوع با محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر به گفت وگو نشسته ايم. او بر اين 

باور است كه زماني كه شهروندان محور اصلي مديريت شهري قرار نگيرند، روند تخريب تاريخ شهر سرعت مي گيرد.

شوراياري حلقه اي در زنجيره ديپلماسي شهري

شوراياري نيز جزئي از نهادهاي مدني در جوامع است. 
در ايران موضوع شوراياري از سال 78 در شوراي اول 
مطرح شد. در شوراي اول در 10محله، در فاز دوم در 
70يا 80محله شكل گرفت. در شوراي دوم به 300محله رسيد و در شوراي سوم به 
كيفي سازي  اين شوراياري ها پرداختند. موضوع شوراياري ها در دموكراسي يعني 
اينكه بگوييم جايگاه نهادهاي مدني در دموكراسي چگونه است؟ توجه به اين سؤال 
در اين مفهوم قابل توجه اســت كه هر اندازه نهادهاي مدني از نظر تعداد، تنوع، 
مشاركت، حضور و تعداد اعضا عمق بيشتري داشته باشند و بتوانند درون جامعه 
شهري يا ملي فعاليت كنند، نشان دهنده ژرفا و ثبات دموكراسي است و بيانگر آن 

است كه جامعه از استحكامات زيادي برخوردار است.
نهادهاي مدني درون جامعه مانند لنگرهايي هستند كه مي توانند جامعه را به زمين 
متصل كنند و آن را سرپا نگه دارند. به دليل تنوع آرايي كه در جامعه وجود دارد، 
احساس مفيد بودن و حضور داشتن در جامعه در قالب اين نهادها معناي خاص 
و متفاوتي خواهد داشت. انجمن هاي علمي و تخصصي، خيريه ها و انجمن هاي 
مختلف و شوراياري ها كه در جامعه شكل گرفته اند لنگرهايي هستند كه جامعه 
را با ثبات تر هدايت مي كند. اين نشــان دهنده آن اســت كه افراد درون جامعه 
جايي براي گفتن و منظري براي ديده شدن دارند تا امكاني براي تأثيرگذاري و 
تصميم گيري داشته باشند. نهادهاي مدني از اين جهت نقش بزرگي در جامعه 

دارند و امكان دموكراسي را فراهم مي كنند.
البته در قانون اساسي مفهومي به نام شــوراياري نداريم و شوراياري ها براساس 
يك تبصره در قانون شوراها شكل گرفت و خوشبختانه آثار بسياري خوبي برجاي 
گذاشت. اين اتفاق مانند يك نهال جوان نياز به رسيدگي و همدلي داشت تا جايي 
باز كند و به اهداف مورد نظر دست يابد. با اين رويكرد فعاليت آغاز شد و شوراي 
پنجم با باور نقش مؤثر شوراياري ها در اعتماد زايي و تعامل و مشاركت انتخابات دور 
پنجم را با موفقيت برگزار كرد. حضور نمايندگان شوراياري ها در صحن علني شورا 
و ارتباط با نمايندگان شورا فرصتي كم نظير بود كه موضوع اتصال شورا به محالت 
را تبيين كند. شــوراياري همان اليه زيرين در گسترش مشاركت و اعتمادزايي 
ميان مديريت اجرايي شهري فارغ از هر نوع تعلق گروهي و سياسي است. البته 
نقدهايي نيز به شوراياري وجود دارد. در عين حال انتظاراتي نيز از شوراياري ها 
وجود داشت كه در تجربه 5دوره گذشته شايد آنچه از شوراياري انتظار مي رفت با 

آنچه به وقوع پيوست، فاصله پيدا كرد.
شوراياري ها از درون محالت شــكل گرفتند و توانســتند ارتباطي مستقيم با 
شهروندان برقرار كنند. شــايد پيوند اصلي دموكراسي با مطالبات همين گوش 
فرادادن به مطالبات، خواســته ها و نياز هاي محالت و در عين حال تعامل با آنها 
باشد. اين 354شوراياري قادرند بستري براي ديپلماسي شهري ايجاد كنند چرا 
كه مي توان از روي آن الگوسازي كرد و اينگونه ديپلماسي شهري جايگاه خود را 
جست و جو مي كند. البته در ارائه ملزمات شوراياري ها كاستي هاي زيادي وجود 

دارد.
اولين موضوع قانوني بودن آنهاست كه بايد از طريق مجلس شوراي اسالمي صورت 
پذيرد. اين يكي از موانع جدي براي رشد اين نهاد است. در دوره پنجم شوراياري ها 
با شكايت سازمان بازرسي مبني بر غيرقانوني بودن فعاليت آنها، رأي بر اين شد كه 

شوراياري ها جز اين دوره اجازه فعاليت نداشته باشند.
مشكل دوم تمركززدايي بود، سيستم حاكميتي به شكل متمركز است؛ آنهايي كه 

به قدرت دسترسي دارند تمايلي به تقسيم آن ندارند.
مشــكل ســوم اينكه باور مردم با چالش روبه رو بود. مردم هنوز نتوانسته اند از 
شوراياري ها به عنوان فرصتي براي تعامل و بيان مطالبات و ارائه ايده ها براي حل 

مشكالت ارتباط الزم را برقرار كنند.
اين نهاد بايد پابرجا باشد و حلقه اصلي دموكراسي در شهر است. اما اينكه ملزومات 
ادامه كار آن فراهم شود جدي است. شايد بتوان از طريق نظرسنجي و فراخوان 
عمومي مطالبات مردم را جست و جو كرد اما تعامل و ارتباطات نقطه اتكا و سنگ 
زيرين شوراياري ها به عنوان يك نهاد مدني در جوامع شهري، به ويژه جامعه شهري 

تهران است و حلقه اصلي دموكراسي با اين گره پيوند برقرار مي كند.
اين تعامل فرصتي مناسب براي برقراري پيوند مردم و شوراياري هاست كه ميزان 

دسترسي به دموكراسي را عميق تر مي كند.
شوراياري در ديپلماسي شهري نقشــي مؤثر دارد. شايد در مشاهده اي ظاهري 
اين نقش را نتوانيم خوب تشخيص دهيم اما وقتي عميق تر مي شويم، وقتي كه به 
حلقه هاي دموكراسي، تعامل شهروندان و ثبات اجتماعي مي انديشيم و كاركرد 
شوراياري ها را در ارتباط با شورا و نهادهاي تصميم گير درون آن بررسي مي كنيم، 
به نقش مؤثري كه در ديپلماسي شــهري دارند، پي مي بريم؛ چرا كه ديپلماسي 
شهري فرصتي است براي ارتباط با شهرهاي كشورهاي مختلف. ديپلماسي شهري 
فرصتي اســت براي فراملي كردن مطالبات شــهري. قدرت ديپلماسي شهري 

برگرفته از اليه ها و بستر جامعه است.
در واقع موضوعات شــهري و شــهروندان كه در قالب ديپلماسي شهري مطرح 
مي شود، مي تواند ارتباط و پيوند بين شهرها را بيشتر كند؛ چرا كه همه از دردي 
مشترك رنج مي برند و به دنبال كسب تجارب مشــترك هستند. دنبال راه هاي 
نزديك براي بهبود كيفيت زندگي در شهرها هستند. حاال هر چه ميزان نهادهايي 
كه مي خواهند از طريق ديپلماسي شهري با بستر جامعه و شهروندان بيشتر ارتباط 
و تعامالت پيدا كنند افزايش يابد، امكان عملياتي كردن اهداف و دستيابي به حرف 

مشترك بيشتر است.
در واقع اگر شــوراياري را حلقه اي در زنجيره دموكراسي و مردم ساالري درنظر 
بگيريم، پيوند عميقي با ديپلماسي شهري دارد؛ چرا كه سنگ بناي ديپلماسي 
شهري باور به دموكراسي و پذيرش حق شهروندان در ارتباط با شهروندان ديگر 
است. شوراياري كاركردي درون محله اي دارد اما قادر است مباني مطالبه گري، 
مطالبه جويي و گفت وگو را درون جامعه نشر دهد. نهادي كه با هدف بهبود شرايط 
زيست محالت فعاليت مي كند كانوني براي آموزه هاي دموكراتيك است؛ چرا كه 
برخاسته از رأي مردم است. مردمي كه براي خواسته هاي خود رأي مي دهند و 
صندوق رأي را كانون مطالبات خود مي كنند، قادرند در ديپلماسي شهري نقش 
خود را ايفا كنند و مسائل شهري را به دور از روش هاي موسوم ديپلماتيك و ارتباط 
كشورها كه بر مبناي تحميل خواست يك كشور است به كشور ديگر منتقل كنند. 
نهادهايي چون شوراياري شايد نه مستقيم بلكه غيرمستقيم، ارتباط و تعامل را 
بر كانون برنده – برنده معنا مي كنند. اين مهم در ديپلماسي شهري رمز حركت 

به سوي موفقيت در ارتباطات است.

زهرا نژادبهرام
عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران

برگ آخر

گفت وگو با رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر درباره بناهاي 
تاريخي و لزوم احياي آنها 

بازديد از خانه خاندان هدايت بايد برای عموم آزاد شود 

 چندسالي اســت كه به نظر مي رسد 
مديريت شهري نسبت به بناهاي تاريخي موجود در 
شهر حساس تر شده و پيگيري ها براي جلوگيري از 
تخريب بعضي ابنيه راحت تر به نتيجه مي رسد. چه 
تغييراتي منجر به اين حاصل شدن اين دغدغه ها 

شده است؟ 
احياي خانه هاي تاريخي، دغدغه اي فراموش شده بود. 
اين خانه ها كه نمادهاي زندگي در دوره هاي مختلف 
بودند كم اهميت قلمداد مي شدند و در مسير تخريب 
براي تبديل شــدن به برج هاي بتني قرار داشــتند. 
شايد همين وضعيت باعث شد شوراي پنجم بر تغيير 
رويكردي كه سال هاســت از آنها براي اداره پايتخت 
استفاده مي شود، اصرار ورزد. اين شورا بنا داشت كه 
نگاه به مديريت شهري، از نگاه سخت افزارانه به نگاه 
نرم افزارانه برســد و مديريت شهري را بر ريل ديگري 
بگذارد و هدايت كند. در اين نگاه، انســان و شهروند 
به عنوان محورهاي اصلي توجه مديريت شهري قرار 
مي گيرند. اين در حالي اســت كه در گذشته، جايگاه 
اصلي را خودروها، برج ها، اتوبان هــا، تونل ها و موارد 
مشــابه به خود اختصاص داده بودنــد و انگار اصالت 
شهر از آنها گرفته مي شد و اساسا نگاه به شهر، نگاهي 
سوداگرانه بود. نتيجه اين تغيير نگاه آن شد كه به جاي 
آنكه به تخريب خانه هاي تاريخــي و واجد ارزش كه 
نمادي از دوره هاي مختلــف زندگي و معماري بودند 
پرداخته يا نســبت به آنها رويكرد منفعل اتخاد شود، 
اين بناها براي مديريت شــهري اهميــت پيدا كرد و 

حمايت و حفظ از آنها در دستور كار قرار گرفت.

در دوره حضور شما در شورا، از تخريب 
چند خانه جلوگيري شده است؟ چند خانه احيا 
شده  و تبديل به موزه شده اند و چند خانه در دستور 

كار قرار دارند؟ در گذشته اين آمار چگونه بود؟
در گذشــته بين هزار تا دو هزار خانه تاريخي تخريب 
شده اند. امروز اما با فرهنگســازي در اين حوزه موج 
عالقه مندان به سرمايه گذاري در اين بخش را شاهد 
هستيم. در واقع بر تعداد افرادي كه عالقه به مسائل 
تاريخي،  فرهنگي و هنري دارند و دنبال سرمايه گذاري 
در اين حوزه اند،  افزوده شده كه من حضور اين افراد را 

مرهون فرهنگسازي و تسهيالت و حمايت شهرداري 
مي دانم. توسعه اين روند مي تواند اشتغال زايي فرهنگي 
را سرعت ببخشد و از تاريخ ايران محافظت كند. امروز 
مي بينيم در منطقه 12، 11، 6، يك و حتي 20تهران 
خانه ها تبديل به كافه موزه ها يا خانه موزه هايي شدند و 
به شهر و شهروندان، تعلق و هويت تازه اي بخشيده و 

محلي براي كسب درآمد عالقه مندان شده اند.

آمار دقيق تري نمي توانيد در اختيار ما 
بگذاريد؟ 

همين كه روند تخريب كند يا متوقف شده است خود 
به نظرم آمار قابل توجهي است.

هزينه احياي ابنيه تاريخي آيا يكي از 
موانع جلوگيري از تخريب آنها به شمار مي رود؟ 
به خصوص كه دست سازمان هايي مثل شهرداري 
براي هزينه هاي گزاف خالي است. در واقع امروز 
از يك جهت بخش خصوصي و از يك جهت ميراث 
و شــهرداري ها بايد به ميدان آمده و از اين ابنيه 

محافظت كنند.
من فكر مي كنم ورود بخش خصوصي واجد ارزش تر 
است. تصور كنيد سرمايه هايي كه اين روزها راهي بازار 
ارز، سرمايه و... مي شوند به بطن شهر برسند و هم شهر 
را براي شهروندان زيست پذير كنند و هم براي صاحبان 
دغدغه مندشان ســود بســازند و حتي براي جوانان 
عالقه مند به اين حوزه شــغل توليــد كنند. بگذاريد 
مثالي بزنم. اخيرا از خانــه اي در منطقه 12 نزديك 
ميدان فردوسي  بازديد كردم كه به »خانه سرهنگ « 
مشهور است. اين خانه را جواني خالق و با انگيزه كه 
پدربزرگش صاحب اين خانه و سرهنگ شهرباني بوده 
به جاي آنكه تخريب كند و آپارتمان سنگي بسازد، احيا 
و آن را تبديل به مكاني براي دور هم جمع شدن، قهوه 

نوشيدن و... كرده است.

خب اين مثالي كه شما زديد، نمونه يك 
كامال حركت خودجوش است. نقش شهرداري يا 

شورا در اين ميان چيست؟ 
ما نه تنها نهايت همكاري را بــراي صدور مجوزهاي 

الزم انجام داده ايم بلكه فرايند اعطاي تسهيالت به 
اين افراد را هم بسيار آسان كرده ايم. حتي تابلوهاي 
راهنما براي اين بنا در شهر نصب شده است. هر كدام 
از اين خانه ها يك در گرانبهاست و ما از تبديل شدن 
آنها به موزه ها يا اساســا احياي آنها با هر كاربردي 
اســتقبال مي كنيم. خيلي از اين خانه ها مي توانند 
تبديل به هتل هايي شــوند كه گردشــگر نه فقط 
خارجي كه حتي داخلي را جــذب مي كند و از آن 

براي فرد و شهر درآمد مي سازد.

امروز چند خانه يــا بناي تاريخي در 
تهران وجود دارند كه مسئوليت اداره و مراقبت 

از آنها با شهرداري است؟
حدود 50 خانه موزه داريم كه زيرمجموعه بخش هاي 
مختلف شــهرداري اند. مثل خانه مــوزه مطهري، 
شــريعتي، بهشــتي و چمران يا باغ موزه قصر كه 
زيرنظر ســازمان فرهنگي هنري شــهرداري اداره 
مي شوند. بخشي از خانه ها در اختيار شركت توسعه 
فضاهاي فرهنگي است؛ مثل خانه سيمين و جالل يا 
خانه اخوان ثالث... تعدادي از اين خانه ها در اختيار 
سازمان زيباسازي اســت مثل خانه اتحاديه، تئاتر 
نصر يا خانه عالءالدوله. بعضي از اين بناها هم مثل 
خانه لرزاده يا خانه دكتــر معين در اختيار معاونت 

شهرسازي و خود مناطق است.

خب اين مديريت يكپارچه نيســت 
آقاي حق شناس... هم نظارت را سخت مي كند، 
هم احراز ارزشمندي خانه ها را دچار بوروكراسي. 
نبايد همه ابنيه تاريخي تهران ذيل يك مجموعه 

قرار بگيرند؟
حق با شماســت. طرحي در حال تصويب است كه 
به زودي به صحن شورا مي رود و به كمك اين طرح 
مي توانيم به ساماندهي مناســب بناهاي تاريخي 
و موزه ها برســيم. من از روند موجود راضي نيستم 
به خصوص كه خانه موزه ها مي توانند ارتباط بيشتر و 
بهتري با مردم برقرار كنند. نوع نگاه كنوني بي شك 
نياز به اصالح جدي دارد. البته من بر اين باورم كه 
احياي اين محيط ها نياز به حضور بخش خصوصي و 

فعاالن و عالقه مندان به شهر در عرصه شهري دارد.

در پايان گفت وگو مي خواهم از وضعيت 
چند بناي تاريخي كه در سال هاي اخير بسيار 
حاشيه ساز شدند از شما سؤال كنم.  براي مثال 
از آخرين وضعيت خانه پدري فروغ فرخزاد براي 

ما بگوييد.
خانه پدري فروغ با جلب رضايت مالك، خريداري 
شــده و در حال بازسازي اســت. اميدواريم كه در 
نخستين فرصت بتوانيم از آن رونمايي كنيم و آماده 

بهره برداري شود.

خانه صادق هدايت چطور؟
من ترجيــح مي دهم اين بنــا را خانــه »خاندان 
هدايت« بناميم. چرا كه پيش از صــادق، اجداد او 
در آن زندگي مي كردند كه بيشــتر آنها حائز ارزش 
بوده و خدمات بزرگي به تهران كرده اند كه آثار آن 
هنوز در شهر جاري اســت. مثل مسجد هدايت كه 
محل فعاليت هاي سياســي آيت اهلل طالقاني بوده 
يا بيمارســتان هدايت دروس كه يكي از مهم ترين 
بيمارســتان هايي كه به اقشــار نيازمند خدمات 
قابل قبولي ارائه مي دهد. هدايت ها در تاريخ تهران 
جايگاه ويژه اي دارند و متأسفم كه اين خانه مدتي 
به انبار بيمارســتان و حتي مهدكودك تبديل شد. 
امروز درخواست مان از دانشگاه علوم پزشكي تهران 
اين است كه اجازه ندهد با اين خانه نامهرباني شود و 

زمينه را براي بازديد شهروندان فراهم كنند.

 و ســؤال آخرم اين است كه بناهايي 
مثل خانه ملك زاده يا سرلشگر ضرابي  كه البته 
مثال هايي مانند اينها كم نيست در همين دوره 
تخريب شده اند؛ در همين دوره كه شما صحبت 

از تغيير ريل گذاري در آن كرديد.
اتفاق بسيار زشت و تلخ و غيرقابل پذيرشي درباره 
اين دو خانه كه مستقيما به آنها اشاره كرده و از آنها 
نام برديد، افتاد. ما از صاحبان اين خانه و ســازمان 
ميراث فرهنگي و حتي خود شــهرداري گله مندي 

زيادي داريم.

باران شديدي شروع به باريدن كرده بود و 
در گوشه اي زير سقف يكي از شركت هاي 
واقع در خيابان جمهوري در تاريكي و سرما 
روي پله ها كز كرده و از سرما خود را مچاله كرده بود. تختخواب كارتني اش زير باران كامال 
خيس شده بود و ديگر قابل استفاده نبود. موهاي سپيدي داشت و گرد پيري، خستگي و 
خمودگي را حتي در تاريكي شب مي شد به وضوح در چهره اش ديد. دلم برايش مي سوخت 
اما چيزي براي بخشيدن به او نداشــتم، جز دو شكالت در دستانم. كلي با خود كلنجار 
رفتم كه تنها موجودي هايم را در آن موقع شب به او بدهم اما نتوانستم. دلم نيامد چون 
دارايي ام خيلي ناچيز بود و خجالت كشيدم. دلم مي خواست مي توانستم برايش غذا و 
جاي گرم فراهم كنم اما موقعيت چنين كاري در آن تاريكي شب و براي من كه يك زن 

بودم فراهم نبود. كمي كه از او دور شــدم مدام در ذهنم از اين شرايط عصباني بودم؛ از 
اينكه چرا گرمخانه ها فقط در فصول سرد آن هم فقط براي چند ساعت خدمات مي دهند 
لجم مي گرفت. چرا كه كارتن خواب ها و بي پناهان مسن زيادي در شهر وجود داشتند كه 
در اين سن و سال ديگر توان كار نداشتند كه بتوانند در اين گراني ها براي خود سرپناهي 
تهيه كنند. به ويژه اينكه هر لحظه ممكن است هواي باراني اين روزهاي بهار تنها دارايي 
اين افراد را خيس كند و آنها روي آسفالت خيس، سرد و سفت سر بر بالين بگذارند. اين 
دغدغه فكري آن هم در جايگاه يك روزنامه نگار، بهانه اي شد تا براي كسب اطالعات 
دقيق با سيدمالك حسيني، رئيس ســازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران درخصوص دائمي و فصلي بودن گرمخانه ها، ميزان ساعاتي كه پذيراي 

مددجويان هستند و خدماتي كه ارائه مي دهند گفت وگو كنم.

خديجه نوروزي
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با نگاهي گذرا وســط خيابان ها مي توان به اين مهم 
دست يافت كه متأسفانه هم اكنون شاهد افزايش كارتن خواب ها 
هستيم كه اين خود مي تواند نشان از افزايش آسيب هاي اجتماعي 
داشته باشد. آيا در اين گرمخانه ها مددكار اجتماعي هم حضور 
دارد تا بتواند با آسيب شناســي برخي از اين افراد را به كانون 

خانواده هايشان برگرداند؟
تمام گرمخانه هاي ما مددكار اجتماعــي دارند و مددجويان خدمات 
مددكاري مي گيرند. ما از سال گذشــته تا كنون توانسته ايم از طريق 
مددكاري 300نفــر از مددجويان را به خانواده هايشــان بازگردانيم. 
عده اي از خانواده طرد شده اند و برخي از اين افراد روي بازگشت به خانه 
ندارند، برخي فرار كرده اند و نمي خواهند دوباره به آن شرايط بازگردند. 
مددكاران ما درصورت نياز، پيگير اقدامات هويتي افراد مانند شناسنامه 
و كارت ملي و بانكي نيز مي شوند. برخي كارهاي انحصار وراثت دارند 

و مددجويان ما به آنها در اين زمينه كمك مي كنند.
آيا تمام افرادي كه به گرمخانه هــا مراجعه مي كنند 

اعتياد دارند؟
خير. در آقايان 70درصد افرادي هستند كه ســابقه مصرف داشتند و 
ممكن است االن پاك باشــند يا هنوز درگير اعتياد باشند. در خانم ها 

50درصد ممكن است آلوده به اعتياد باشند.
بهتر نيســت حاال كه گرمخانه هــا از حالت فصلي 
درآمده اند و به شــكل دائمي باز هستند نامي متناسب با دائمي 

بودن شان روي آنها گذاشته شود؟
اين مراكز را با نام مددسرا مي شناســيم اما اصطالح »گرمخانه« بين 
عموم مردم جا افتاده است. البته ما چند باري به اين فكر افتاديم كه 
نامي جايگزين براي آن انتخاب كنيم اما راستش را بخواهيد نامي كه 
بتواند به اندازه گرمخانه يادآور آن فضاي متبوع و گرم خانوادگي باشد 
را نيافتيم و ديديم هيچ اشكالي هم ندارد همين نام همچنان روي اين 

مراكز باقي بماند.
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    شوق و ترديد  در اردوي تيم ملي زنان

     ماراتن فوتبال اروپا  در ۱۰۰ متر آخر

تمرينات تيم ملي فوتبال زنان ايران پس از 2سال از سر گرفته شد، فدراسيون      بماند يا برود؟
مي گويد از اين تيم حمايت ويژه مي كند  باورش اما براي زنان آسان نيست

در آلمان، انگليس و ايتاليا تکليف قهرمان فصل مشخص شده اما جنگ 
 سهميه  در اين سه ليگ و قهرمانی در الليگا ممکن است

 به روز آخر كشيده شود

اين شايد مهم ترين تصميم زندگي حرفه اي مهدي طارمي باشد

19

18

سهراب مرادي هم مثل كيانوش 
رستمي نمي تواند در بازي هاي المپيك 
توكيو وزنه بزند.

 هر دو در بازي هاي 2016 مدال طال 
گرفته بودند 

   قصه تلخ سهراب 
به سر رسيد

20

يك گل در 
رينگ بوكس

در روزي كه زد و خورد، پررنگ تر از نكات فني بود 
پرسپوليس با گل عيسي آل كثير، استقالل را 

شكست داد و به صدر جدول برگشت
نبرد صدرنشين هاي آسيايي در ليگ برتر با برتري يك بر صفر پرسپوليس به پايان 

رسيد تا كورس قهرماني به نوعي براي استقالل و فرهاد مجيدي تمام شده باشد. 
قرمز ها كه در آخرين لحظات داربي رفت، برد را با مساوي عوض كرده بودند، در 
اين ديدار از گل دقيقه 55آل كثير به بهترين شكل ممكن دفاع كردند و در نهايت 
با تفاضل گل بهتر جاي سپاهان را در صدر جدول گرفتند. نكته ويژه اين داربي 

 كه موقعيت هاي خيلي كمي داشت، نوع قضاوت اكبريان و اعتراضات شديد
 2 تيم بود.

   برخالف پيش بيني ها فرهاد مجيدي تيمش را با تغيير سيستم به ميدان 
فرستاد. آبي ها كه با سيستم 2-4-4به ذوب آهن باخته بودند، با سيستم 
2-5-3وارد داربي شــدند، آن هم در شرايطي كه سرمربي آبي ها هم از 
نادري و هم از ميليچ در خط مياني استفاده كرده بود و خبري از فرشيد 

اسماعيلي در تركيب نبود.
   داربي 95با يك اتفاق جنجالي در همان دقيقه دوم آغاز شد. مهدي 
قائدي كه در محوطه جريمه پرســپوليس صاحب توپ شده بود، پس از 
برخورد با وحيد اميري روي زمين افتاد. استقاللي ها در اين صحنه اعتقاد 
به خطاي پنالتي داشتند اما داور مسابقه چنين نظري نداشت و دستور به 

ادامه بازي داد.
   نيمه اول داربي به جز اشتباهات و ســوت هاي پرتعداد اكبريان و چند 

موقعيت نصفه و نيمه چيز خاصي نداشت. اعتراضات بازيكنان و كادرفني 2 تيم در 
اين نيمه باعث شد بازي به نوعي از كنترل داور مسابقه خارج شود.

   پرسپوليس كه نيمه دوم را با 2 تغيير آغاز كرده بود )سيامك سرلك به جاي كاميابي نيا و فرزاد 
فرجي به جاي سيامك نعمتي(، روي نخستين موقعيت جدي به گل رسيد. در دقيقه پنجاه و پنجم 
وحيد اميري با استارتي سريع توپ را تا پشت محوطه جريمه استقالل جلو آورد و با يك پاس دقيق 
به مغانلو، پايه گذار گل قرمز ها شد. در اين صحنه مغانلو با شوتي محكم از پشت محوطه جريمه 
دروازه استقالل را هدف گرفت تا پس از دفع توپ توسط مظاهري، آل كثير پشت شش قدم صاحب 

توپ شود و با ضربه اي دقيق دروازه آبي ها را باز كند.
   مجيدي بالفاصله پس از گل، فرشيد اسماعيلي و دياباته را به زمين فرستاد تا تيمش را به بازي 
برگرداند. اين تعويض در ابتدا براي آبي ها يك موقعيت عالي به همراه آورد كه دياباته روي پاس 
اســماعيلي از داخل محوطه جريمه توپ را به باالي دروازه فرستاد. البته اين پايان ماجرا نبود؛ 
چراكه استقالل پس از موقعيت دقيقه 65دياباته، كنترل بازي را از دست داد و نتوانست مالكيت 

توپ را در اختيار بگيرد.
   ارسال مهدي قائدي از روي نقطه كرنر مي توانست استقالل را به بازي برگرداند اما علي شجاعي 
تنها يك دقيقه پس از حضور در زمين، توپ را از روي خط دروازه برگشت داد تا دروازه لك كماكان 

بسته بماند. در اين صحنه ضربه سر سياوش يزداني فاصله اي تا گل شدن نداشت. بازيكني كه از 
همان دقايق ابتدايي مشغول كل كل با بازيكنان پرسپوليس و اعتراض به داور بود.

   عقب رفتن پرسپوليس در دقايق پاياني باعث شد تا استقالل باالخره مالكيت توپ را در 
اختيار بگيرد اما اين برتري هم براي آبي ها فايده اي نداشت. مجيدي در دقايق پاياني تمام 
بازيكنان بلند قدش ازجمله محمد دانشگر و آرمان رمضاني را هم به زمين فرستاد تا شايد 

از روي هوا به بازي برگردد اما در نهايت اين اتفاق رخ نداد.
   با تكل محمد نادري در آخرين ثانيه هاي بازي، داربي 95به جنجال كشيده شد و چند 

اخراجي روي دست 2 تيم گذاشت. فرشاد فرجي از پرسپوليس و بهزاد غالمپور نفراتي 
بودند كه پس از درگيري لحظات پاياني، از زمين مسابقه اخراج شدند.

   در ديگر بازي هاي ديروز، گل گهر با امير قلعه نويي با نتيجه يك بر صفر ذوب آهن را 
شكست داد تا صاحب رتبه سوم شود. آلومينيوم اراك هم با همين نتيجه از سد پديده 

گذشت تا با رسيدن به رده چهارم، مقدمات سقوط استقالل به رده پنجم فراهم شود. 
نساجي هم يكي ديگر از بردهاي مهم ديروز را به دست آورد و موفق شد در خانه، 

فوالد را با نتيجه يك بر صفر شكست دهد. تراكتور هم كه به نظر مي رسد ديگر ليگ را 
جدي نمي گيرد، مقابل تيم بحران زده نفت آبادان به تساوي يك-يك رضايت داد.

استقالل 10پرسپوليس
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تفضليچرابهايرانميآيد؟
رايان تفضلي مدافع تيم فوتبال  وايكمپ واندررز انگليس با انتشار يك پست اينستاگرامي از سفر به ايران خبر داد. پست اينستاگرامي 
تفضلي، تصويري از اين مدافع بلندقامت است كه ايموجي هواپيما و پرچم ايران را در خود دارد و همين موضوع سبب شده تا شايعاتي 

پيرامون اين بازيكن شكل بگيرد. هواداران تيم هاي مختلف و به خصوص پرسپوليسي ها براي حضور تفضلي در تيم خودشان 
گمانه زني مي كنند اما احتمال دارد سفر وي به ايران، براي اتفاق ويژه تري باشد. تفضلي در دوران كارلوس كي روش مورد 

توجه سرمربي پرتغالي بود اما يك مصدوميت سبب شد تا پروژه حضور اين بازيكن در ايران هرگز عملي نشود. حاال 
احتمال دارد مدافع شاغل در چمپيونشــيپ، يكي از دعوت شدگان به تيم ملي توسط دراگان اسكوچيچ باشد. 

هرچند كه تاكنون حتي يك خبر رسمي هم در اين خصوص منتشر نشده است. البته تفضلي درصورت دعوت 
به تيم ملي از جايگاه ثابتي برخوردار نخواهد بود چرا كه مدافعاني چون مرتضي پورعلي گنجي، سيدمجيد 
حسيني، شجاع خليل زاده و محمدحسين كنعاني زادگان گزينه هايي جدي براي حضور در تركيب اصلي 
هستند و رقيبان سرسخت او محسوب مي شوند.چند روز قبل سقوط  وايكمپ واندررز به ليگ دسته دوم 

انگلستان قطعي شد و تيم تفضلي نتوانست در چمپيونشيپ بماند. اين بازيكن اما هنوز يك سال ديگر با اين 
تيم انگليسي قرارداد دارد و بايد ديد براي فصل بعد چه تصميمي خواهد گرفت. بحث حضور تفضلي در ايران 
باعث شد شايعاتي درخصوص حضور اين بازيكن در پرسپوليس هم مطرح شود ولي يكي از مسئوالن اين باشگاه 
به خبرنگار همشهري خبر داد كه هيچ مقام مسئولي در پرسپوليس با اين بازيكن مذاكره نكرده و كادر فني هم 

هنوز ليستي درخصوص بازيكنان موردنظرشان براي فصل آينده به باشگاه ارائه نداده اند.

نكته بازي

آماربازي

خودتاناجازهنميدهيد

4درجواني،هيسدرميانسالي

حسرتهيأتمديرهپولداررانخوريد

حاشــيه هاي بــازي ســپاهان و 
پرســپوليس تا چنــد روز بعد از 
مسابقه ادامه داشت و كم كم بيم 
آن به وجود آمد كــه اين حرف و 
حديث ها روي عملكــرد اين تيم 
در داربي تهران سايه بيندازد. به همين 
دليل هم لحن مسئوالن تيم تغيير كرد؛ به طوري كه حميد 
مطهري پيش از بازي با استقالل گفت: »حرف در مورد بازي 
با سپاهان زياد است، اما االن وقت گفتنش نيست.« ابراهيم 
شكوري هم گفت: »از هواداران مي خواهم بحث بازي با سپاهان 
را تمام كنند.« آفرين؛ اما نكته اينجاست كه خودتان اجازه اين 
كار را نمي دهيد. سياست اين فصل باشگاه پرسپوليس برخالف 
گذشته حضور فعال در حاشيه ها بوده؛ مثل فضاي بعد از داربي 
رفت، ديدار با پديده و مسابقه با سپاهان. طبعا اگر اهالي تيم 

كمتر مصاحبه كنند، هواداران هم زودتر فراموش مي كنند.

فرهاد مجيدي انصافا طي دوره جديد 
حضورش در استقالل رفتارهاي 
پخته تري نشان مي دهد. ازجمله 
اينكه او بيشــتر در نشست هاي 
خبري حاضر مي شود و پذيرفته 
هدايت تيمي به بزرگي اســتقالل با 
پنهان شدن دائمي از رسانه ها ممكن است. فرهاد پيش از داربي 
هم مصاحبه كرد و در بخشي از مطالبش در مورد نشان دادن 
عدد 4 گفت: »آن مال دوران جواني ام بود.« خيلي هم خوب. 
فقط چيزي كه مجيدي يادش رفت بگويد اين اســت كه در 
دوره ميانسالي، عدد 4 جاي خودش را به عالمت »هيس« داده 
است. حاال بايد منتظر ماند و ديد مجيدي در دوران سالمندي 
چه نمادي را جايگزين مي كند! خارج از شوخي، هر تغييري به 
سمت حرفه اي شدن قابل تقدير است. كاش همه آدم هاي اين 

فوتبال در جايگاه خودشان نسبت به قبل رشد كنند.

اين چند وقت اسماعيل خليل زاده در 
كانون حواشي بسيار زيادي بوده و 
كار به جايي رسيده كه حتي منابع 
رسمي و خبرگزاري هاي معتبر هم 
اخباري در مورد بازداشت او منتشر 
كرده اند. مســئله گويا بــه بدهي هاي 
خليل زاده در حوزه فعاليت هاي تجاري اش مربوط مي شود و از 
قرار رقم آن هم بسيار چشمگير است. همين چند ماه پيش بود كه 
يحيي گل محمدي سرمربي پرسپوليس در اوج اختالف با اعضاي 
هيأت مديره اين باشگاه طعنه زده بود كه: »در هيأت مديره حريف 
افراد متمولي حضور دارند كه به تيم كمك مي كنند، اما شرايط 
ما اينطور نيست.« احتماال منظور يحيي همين آقاي خليل زاده 
بوده، اما باز هم مثل هميشه روشن مي شود تيم ها نبايد حسرت 
چنين مديراني را بخورند. اغلب آنها محض رضاي خدا در فوتبال 

پول خرج نمي كنند. حسين هدايتي را كه يادتان نرفته!

متريكا

همه حرف ها شــيرين است و دلنشــين. مي گويند 
همه  چيز عالي است و قرار است اتفاقات خوب بيفتد. از 
تغيير حرف مي زنند، از روياهايي كه هميشه داشته اند 
و قرار است اين بار تعبير شود و... و تو همه اين حرف ها 
را قبال هم شنيده اي؛ 4ســال پيش، 8سال پيش و... 
مي خواهي باورشان كني، اميدوار بماني و به  خودت 
بگويي شايد اين  بار حرف و عمل يكي باشد ولي باز ته 

دلت مي گويی مي شود باور كرد؟
اولين تمرين تيم ملي فوتبال زنان اســت؛ تمريني 
كه بعد از 2ســال تعطيلي از آخرين روز كاري هفته 
در كمپ تيم هاي تيم ملي آغاز شــده است. بادهاي 
عصرانه اين روزهاي ارديبهشــتي شــروع به وزيدن 
كرده است كه دختران وارد زمين مي شوند. از ديدن 
خبرنگاران و عكاســان جا خورده اند. هيجان دارند و 
سربه سر هم مي گذارند. مي خواهند از حسشان بگويند 
كه متوجه مي شوند اجازه حرف زدن ندارند. اين اجازه 
بهانه شوخي هايشان مي شود؛ »اجازه داريم بنشينيم؟ 
اجازه داريم ماسك برداريم؟ اجازه داريم لباس هايمان 

را عوض كنيم؟...«
مربيان تيم ملي )مريم آزمون، سرمربي تيم جوانان و 
مريم ايراندوست سرمربي تيم ملي( از تغييرات خوب در 
فوتبال زنان حرف مي زنند؛ از قول هايي كه فدراسيون 
بهشان داده است. نخستين و مهم ترين اتفاقي كه همه 
منتظرند عملي شده باشد، اين است كه اين مربيان با 
قراردادي محكم كارشان را شروع كرده اند. مربيان ملي 
سال ها يا با يك ابالغ عنوان سرمربي را مي گرفتند يا با 
يك قرارداد يكي دوماهه. ايراندوست مي گويد مشكوك 
به كرونا بوده و فرصت نشده اســت پاي ميز مذاكره 
بنشيند و قراردادش را امضا كند اما چرا فدراسيون با 

آزمون قرارداد نبسته؟ او كه در جلسه مربيان با رئيس 
فدراسيون حاضر بود. سؤال خبرنگاران اين است كه چرا 
مربيان قبول مي كنند بدون قرارداد كار را آغاز كنند و 
چرا از حق خودشان دفاع نمي كنند؟ جواب آزمون اين 
است: »قرار است قراردادمان حداقل يك ساله باشد و 
حداقل به قرارداد آقايان نزديك.« شايد بشود اميدوار 
بود كه فدراسيون قرارداد يك ســاله با مربيان ببندد 
اما قراردادي نزديك به قــرارداد مربيان مرد؟ قبولش 

سخت است.
اما اگر اين قرارداد بسته نشــود، اين مربيان حاضرند 
بمانند و كار را ادامه بدهند يا داشتن عنوان سرمربي 
كافي اســت؟ براي آزمون، اولويت فوتبال است: »ما 
عاشق فوتباليم ولي ديگر به هيچ عنوان اجازه نمي دهم 

قراردادم يك ماهه باشد.«
ايراندوست غير از قرارداد حرف هاي خوب ديگري هم 
دارد كه بزند. او از واقعي شدن روياهاي هميشگي زنان 
مي گويد؛ تيم ملي با يك تيم اروپايي بازي دوســتانه 
برگزار مي كند و اين بازي در اســتاديوم آزادي برگزار 
مي شــود تا زنان به آرزوي ديرينه شان برسند. همه 
تيم هاي ليگ برتري مردان به اجبار فدراسيون بايد در 
ليگ زنان هم تيمداري كنند و... اين وعده هايي است كه 
فدراسيون به ايراندوست داده و از حاال زنان، تيم هاي 
پرسپوليس و استقالل و كري هايشان را در فوتبال زنان 
تصور مي كنند. اين وعده ها را روساي قبلي فدراسيون 
هم داده بودند؛ وعده هايي كه كمتر عملي شد. اين بار 
فقط اسم تيم اروپايي عوض شده. به اعتبار مالك ايراني 
باشگاه شالرواي بلژيك، قرار است اين تيم مهمان ايران 
باشد. اما عمر اين وعده ها اين بار كوتاه تر از هميشه است.

عزيزي  خادم، رئيس فدراسيون در نخستين تمرين 
تيم حاضر شده است. ايراندوست براي استقبال مي رود 
و از كارهايي كه انجام شــده و قرار است انجام شود، 
تشكر مي كند ولي وقتي ايراندوست به بازي با شالروا 

و بازي تيم زنان در اســتاديوم آزادي اشاره مي كند، 
عزيزي خادم جا مي خورد: »فعال چيزي قطعي نيست.« 
يكي مي گويد: »اين حرف ها چه بود كه ايراندوست زد؟ 

حرف هاي خصوصي را كه به خبرنگاران نمي گويند.«
اردو خوب شروع شــده، تيم به جاي خوابگاه فرسوده 
ســالن بانوان آزادي در هتل المپيــك اردو زده و به 
ايراندوست قول داده اند كه برابري بين تيم زنان و مردان 
رعايت شود. او مي گويد: »اگر قرار نبود اين چيزها ادامه 
داشته باشد، سراغ مريم ايراندوست نمي آمدند، مي دانند 
كه مريم ايراندوست سكوت نمي كند. ايراندوست آبروي 
باشگاه ملوان را كه مثل بچه اش بود، سال ها حفظ كرد 
ولي يك جايي ديگر حرف زد تا بتواند حقش را بگيرد. 

فكر مي كنم اتفاقات خوبي مي افتد.«

  واكنش به حضور پدر
دختران در حال گرم كردن هستند و زير لب غري هم 
مي زنند. حضور آدم هاي متفرقه طوالني شــده و آنها 
نتوانسته اند تمرين جدي داشــته باشند. كنار زمين 
هم بقيه از آنها ايراد مي گيرند. بازيكنان از اسفند كه 
ليگ تمام شده، تمرين نداشــته اند و آماده نيستند، 
حتي بعضي ها اضافه وزن هم دارند. تازه بدن هايشان 
گرم شده كه عزيزي خادم، سراغشــان مي رود و آنها 
مجبور مي شوند تمرين را قطع كنند. رئيس فدراسيون 
بازيكنان را نمي شناسد؛ يكي يكي خودشان را معرفي 

مي كنند.
در اين جمعي كه بيشترشــان درگير گرفتن عكس 
يادگاري اند، جالل بشرزاد و شاگردانش جدي تمرين 
مي كنند: »كاري به باد نداشته باشيد، توپ را بگيريد.« 
بشرزاد مربي دروازه بان هاست و بايد 4 دروازه بان را آماده 
كند. او تنها مربي مرد تيم نيست، قرار است روزهاي 
آينده ايراندوست پدر )نصرت( هم به عنوان كمك مربي 
به تيم اضافه شود. بعضي ها ايراد مي گيرند كه چرا مربي 

مرد؟ و مريم جواب مي دهد: »چه ايرادي دارد؟ پيشينه 
فوتبال آنها بيشتر از زنان است، تجربه بيشتري دارند و 
اگر مي خواهيم حرفه اي شويم بايد كنار هم كار كنيم.«

   احوالپرسي وسط تمرين
ايراندوست از نگاه متفاوت فدراسيون به فوتبال زنان 
مي گويد؛ از نگاه برابري. او از پيشرفت حرف مي زند؛ 
اينكه ديگر دوراني كه زنان با خودشــان قابلمه، پياز 
و سيب زميني بار مي كردند و به اردوها مي بردند تمام 
شده، اينكه ديگر ميني بوس سوار نمي شوند، خودشان 
براي خودشان هزينه نمي كنند و... ولي او هم مي داند 
كه  هنوزخواسته هاي زنان در حد نيازهاي اوليه است؛ 
اردوهاي تيم ملي منظم برگزار شــود، ليگ تعطيل 
نشود، بازي ها فيلمبرداري شود و... او اميدوار است با 

نگاه متفاوت فدراسيون اتفافات خوب بيفتد.
عزيزي خادم و گروهــش از زمين بيــرون رفته اند و 
بازيكنان تمرينشان را از سر گرفته اند. بدن ها دوباره گرم 
شده كه اين بار شهره موسوي، نايب رئيس فدراسيون 
مي خواهد حالــي از آنها بپرســيد. زنــي مي گويد: 
»نايب رئيسي كه نداند وسط تمرين نبايد وارد زمين 
 شــود، مي تواند اين فوتبال را اداره كند؟« كفش هاي 
پاشه بلند موســوي و همراهانش با چمن زيرپايشان 

خيلي جور نيست.
تيم ملي براي باز ي هاي دوستانه اي كه قرار است خرداد 
با بالروس و ازبكستان داشته باشد تمرين مي كند و بعد 
از آن هم بايد براي مقدماتي جام ملت هاي آسيا آماده 
شود. افسانه اقبال، تنها بازيكني كه اجازه پيدا كرده با 
خبرنگاران صحبت كند، بيش از همه نگران دوستان 
سابقش است. اســتعدادهايي كه به خاطر تعطيلي 
دوساله تيم ملي انگيزه شــان را از دست دادند و حاال 
جايي در تيم ملي ندارند. او و هم تيمي هايش مي توانند 

به آينده اميدوار باشند؟

فردا )يكشنبه( در ادامه هفته بيست وسوم 

ليگ برتر، سپاهان ميزبان مس رفسنجان 03
است و اين ســومين مصاف اين دو تيم در 
فصل جاري خواهد بود. سپاهان بازي رفت 
را در رفسنجان 2بريك پيروز شد و برد باارزشي به دست آورد. اين دو تيم 
در نخســتين بازي جام حذفي هم به يكديگر برخورد كردند كه اين بار 
سپاهان ميزبان بود و اين بار هم 2بريك پيروز شــد. البته اين بازي در 
اصفهان برگزار شد. امشب 2تيم در شرايطي به مصاف هم مي روند كه مس 
آن شرايط خوب نيم فصل اول را ندارد. تيم محمد ربيعي در نيم فصل اول 
به رتبه هشتم رســيد اما در جدول نيم فصل دوم فعال سيزدهم است. 
سپاهان هم با 17امتياز از 7بازي صدرنشين نيم فصل دوم است حتي اگر 

امشب شكست بخورد.

يكــي از بازي هــاي باقيمانــده هفتــه 

بيست وســوم ليگ كه فردا شــب برگزار 02
مي شود، جدال 2 تيم پايين جدولي نفت 
مسجدسليمان و ماشين سازي است. اين دو 
تيم اگرچه در رتبه هاي پايين قرار دارند و به خصوص ماشين سازي شرايط 
خوبي در جدول ندارد اما يك وجه مشــترك دارند. هر دو تيم به تازگي 
سرمربي خودشان را تغيير داده اند، هر دو تيم با سرمربي جديدشان 2بار 
به ميدان رفته اند و هر دو تيم در اين دو بازي شكست نخورده اند. جالب 
اينكه سرمربيان جديد هر دو تيم هم از استقاللي هاي سابق هستند. نفت 
مسجدســليمان با محمود فكري به يك برد و يك مســاوي رسيده و 
ماشين سازي هم با عليرضا اكبرپور 2مساوي كسب كرده است. البته به نظر 
نمي رسد اكبرپور با اين روند بتواند ماشــين را در ليگ برتر حفظ كند. 

مديران اين تيم هم انگيزه اي براي ماندن در ليگ برتر ندارند.

تيم سايپا ضعيف ترين تيم ليگ بيستم در 

نيمه اول بوده و تنها تيمي است كه در پايان 00
45دقيقه اول هيچ مســابقه اي برنده به 
رختكن نرفته است. ســايپا طي 21بازي 
گذشته 13بار با نتيجه مساوي راهي رختكن شده و 8بار هم نيمه اول بازي 
را به حريفش باخته است. اين ضعيف ترين عملكرد يك تيم در نيمه هاي 
اول اين فصل است. حريف امشب ســايپا، تيم پيكان است كه با 5برد و 
11مساوي در نيمه هاي اول در رتبه نهم قرار مي گيرد. در عوض سايپا در 
نيمه دوم تيم بهتري بوده اســت. اگر نتايج نيمه دوم را فارغ از نيمه اول 
مالك يك جدول رده  بندي قرار دهيم، سايپا در اين جدول ششم است و 
پيكان رتبه هفتم را در اختيار دارد. سايپا در نيمه دوم 5برابر نيمه اول گل 

زده است.

يکشنبه ۲۶ ارديبهشت  ۱۴۰۰

دوشنبه ۳ خرداد۱۴۰۰

دوشنبه ۳ خرداد۱۴۰۰

نفت  مسجدسلیمان-ماشین سازی

سايپا-پیكان

سپاهان - مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان - استقالل

فوالد - تراکتور

19:20

19:25

21:30

20:45

هفته  بيست و سوم

معوقه  هفته بيستم

شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰

سايپا - فوالد

تراکتور- ماشین سازی

19:40

19:00

معوقه هفته بيست و يکم

سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

شاهین بندرعامری - پرسپولیس

قشقايی شیراز- فوالد 

آلومینیوم اراک- تراکتور

استقالل -  ذوب آهن

20:30

19:15

19:35

جام حذفي مرحله يك هشتم

پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۰
پديده -گل گهرسیرجان

19:00

هفته  بيست و دوم

پنجشنبه۱۲ خرداد ۱۴۰۰

دوشنبه ۱7 خرداد ۱۴۰۰

 جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

 سه شنبه ۲۵خرداد ۱۴۰۰

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

17:30

19:30

17:30

19:30

مقدماتي جام جهاني

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم
امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازيها تیم رتبه 

1845 11 29 1 9 12 22 پرسپولیس 1 
1745 20 37 3 6 13 22 سپاهان 2 
435 21 25 7 5 10 22 گل گهرسیرجان 3 
135 -23 22 4 11 8 23 آلومینیوم اراک 4 
734 15 22 5 7 9 21 استقالل 5 
630 12 18 4 9 7 20 فوالد 6 
29- 19 19 6 8 7 21 تراکتور 7 
128- 16 15 8 7 7 22 مس رفسنجان 8 
327- 23 20 7 9 6 22 پیكان 9 

226- 18 16 8 8 6 22 صنعت نفت آبادان 10 
325- 23 20 8 7 6 21 شهر خودرو 11 
324- 17 14 7 9 5 21 نفت  مسجدسلیمان 12 
822- 26 18 13 4 6 23 نساجی مازندران 13 
621- 27 21 9 9 4 22 ذوب آهن 14 
719- 19 12 8 10 3 21 سايپا 15 

1811- 33 15 12 8 1 21 ماشین سازی تبريز 16 

شوق و ترديد در اردوي تيم ملي زنان
 تمرينات تيم ملي فوتبال زنان ايران پس از 2سال از سر گرفته شد، فدراسيون مي گويد از اين تيم حمايت ويژه مي كند

  باورش اما براي زنان آسان نيست

ليلي خرسند 
روزنامه نگار

ذوب آهن - پرسپولیس

19:30
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الليگا
الليگا امسال ديوانه شده است. 
هيچ وقت اين همه رقابت بر سر 
قهرمان نشدن بين غول هاي 

اسپانيايي در جريان نبود. بارسلونا 
با تساوي 3-3 مقابل لوانته كه اين 

فصل 8 امتياز از 3تيم باالي جدول 
گرفته، تقريبا شانس قهرماني را از دست 

داد. البته روي كاغذ هنوز شانس دارد، به شرطي كه رونالد 
كومان روي كاغذ تركيب نچيند! بارسا به هانسي فليك، سرمربي 
بايرن مونيخ پيشنهاد داده؛ مربي اي كه از يوونتوس هم پيشنهاد 

دارد اما ترجيح مي دهد جاي يواخيم لوو را در تيم ملي آلمان بگيرد. 
الپورتا مي خواهد در پايان فصل انقالبي در رختكن تيم ايجاد كند و 14بازيكن 

را بفروشد. آگوئرو و ممفيس و اريك گارسيا فعال محتمل  ترين گزينه هاي خريد 
هستند؛ همگي رايگان. اتلتيكو سخت ترين ديدار پايان فصلش را از سوسيداد كه زورش فقط 
به رئال مي رسد، 2 بر يك برد و حاال تنها درصورت لغزش در يكي از 2ديدار ساده باقيمانده اش 

قهرماني را به رئال مادريد تقديم مي كند. رئال موفق شد گرانادا را 4 بر يك ببرد. بازي هاي 
همزمان يكشنبه شب شايد معادله قهرماني را ساده تر كند. در پايان هفته قبل كريم بنزما 

با 234 گل، دومين گلزن برتر فرانسه در تاريخ 5ليگ معتبر اروپا قرار گرفت. او تيري 
هانري )233( را شكست داده و به برنارد الكومب )255( نزديك است. مودريچ هم 

تعداد گل هايش براي رئال را به 27 و تعداد بازي هاي اين فصل خود در همه 
رقابت ها با رئال و كرواسي را به 55رساند. از 11بازيكن تركيب رئال 

مادريد در اين بازي 7تاي آنها سابقه پوشيدن پيراهن كاستيا 
- تيم دوم باشگاه - را داشته اند يا همچنان عضو 

اين تيم هستند.

    شنبه 25  ارديبهشت 1400   شماره 8219 

بماند يا برود؟
اين شايد مهم ترين تصميم زندگي حرفه اي مهدي طارمي باشد

گزارش

شجاعيخداحافظيميكند؟

اشكان دژاگه و مسعود شــجاعي 2كاپيتان سرشناس 
تراكتور بــا غيبت چندهفتــه اي در تمرينــات، پيغام 
واضح و روشــن خود را به مالك باشــگاه رسانده اند كه 
ديگر قصد ادامه همكاري با باشــگاه تبريزي را ندارند. 
در فصل نقل وانتقاالت نيم فصل احســان حاج صفي از 
تراكتور جدا شد و حاال نوبت اشــكان و مسعود است تا 
قبل از اتمام فصل همكاري شان را با باشگاه تراكتور به 
پايان برســانند. دژاگه در ليگ قهرمانان آســيا حضور 
موفقي در تركيب تراكتور داشت اما به مسعود شجاعي 
فرصت چنداني براي بازي نرســيد و فقط در يك بازي 
در تركيب ثابت قرار گرفت. بحــران مالي در تراكتور و 
البته حضور رســول خطيبي روي نيمكت، 2 عامل مهم 
در جدايي شجاعي و دژاگه است و بعيد به نظر مي رسد 
آنها دوباره بــه تبريز برگردند. اخيرا يــك فايل صوتي 
بحث برانگيز از شــجاعي منتشر شده كه در آن به پايان 
كار خودش و دژاگه در تراكتور اشاره مي كند. شجاعي 
در اين فايل صوتي كه به صورت ناقص منتشــر شــده 
مي گويد: »ديگر با اين شرايط قابل تحمل نيست، ماندن 
من هم جايز نيست. همينطور آقااشكان كه خصوصيات 

اخالقي اش را مي شناسم.«

   پايان دوران زنوزي؟
جدايي حاج صفي و شــرايطي كه براي دژاگه و شجاعي 
ايجاد شده اســت، به شــدت باعث نارضايتي هواداران 
تراكتور شــده و آنهــا در صفحات مجــازي انتقادهاي 
شــديدي از زنوزي و ديگر مســئوالن تراكتــور انجام 
داده اند. جالب اينجاســت كه تراكتور دوباره چند روز 
پيش با تغييرات مديريتي مواجه شد و قرار است دوباره 
زنوزي با رقم زدن يك داستان تكراري، مديران جديدي 
انتخاب كند. او در اين ســال ها بارهــا تصميم به ايجاد 
تغيير در كادر فني و مديران باشگاه گرفته و بي ثباتي او 
در تصميمات مهم باعث شد تراكتور غير از يك قهرماني 
در جام حذفي، هيچ موفقيتي به دســت نياورد. بحران 
مالي در تراكتــور، جدايي كاپيتان ها و برخي مســائل 
ديگر باعث شده بســياري از هواداران تراكتور خواهان 
بازپس گيري مالكيت تراكتور از زنوزي باشند؛ هرچند 
كه اين موضوع به ســادگي امكان پذير نيست. چند روز 
پيش هم بازيكنان تراكتور با منتشركردن يك استوري 
مشترك، از وجود مشكالت مالي و بي تعهدي باشگاه در 
مورد پرداخت حق و حقوقشان انتقاد كردند؛ موضوعي 
كه به مذاق زنوزي و مديران تراكتور خوش نيامده است.

   كاپيتان در آستانه خداحافظي
مسعود و اشكان همچنان حضور در تمرينات تراكتور را 
تحريم كرده اند ولي هنوز جدايي آنها جنبه رسمي پيدا 
نكرده و بايد ديد واكنش باشــگاه تراكتور نسبت به اين 
اتفاق چه خواهد بود. نزديكان اشكان خبر مي دهند كه 
او قصد ماندن در فوتبال ايران را ندارد و هدف مهمش 
بازگشــت به آلمان اســت تا در كنار فوتبال، به تجارت 
و كار هاي شــخصي اش برســد. شــجاعي اما وضعيت 
مبهمي براي آينــده دارد. وقتي او به عنوان ســرمربي 
موقت تراكتور انتخاب شــد، زنوزي تالش زيادي كرد 
تا مســعود از فوتبال خداحافظي كند و هدايت اين تيم 
را بر عهده بگيرد؛ موضوعي كه شــجاعي با آن مخالفت 
كرد. ولي حاال شــايعاتي درخصــوص خداحافظي اين 
فوتباليســت 36ســاله از دنياي فوتبال مطرح است و 
البته برخي نزديكان مســعود نيز اين موضوع را تكذيب 
مي كنند. شجاعي در صورتي  كه تصميم به خداحافظي 
نگيرد، بدون شــك از تيم هاي ليگ برتري پيشــنهاد 
خواهد داشــت. البته اين موضوع هم بسيار مهم است 
كه شــجاعي تصوير روزهاي خوبــش در فوتبال را در 
ذهن هواداران فوتبال از بين نبرد. گذر زمان مشــخص 
خواهد كرد كه شجاعي تصميم به خداحافظي مي گيرد 
يا اينكه در فصل آينده هم شــاهد حضور او در ميادين 

خواهيم بود.

ماراتن فوتبال اروپا در ۱۰۰ متر آخر
در آلمان، انگليس و ايتاليا تكليف قهرمان فصل مشخص شده اما جنگ سهميه در اين سه ليگ و قهرمانی در الليگا ممكن است به روز آخر كشيده شود

اميرحسين اعظمي
خبرنگار

بهروز رسايلي
خبرنگار

در طول يك ماه گذشته 2بازيكن پيشين پرسپوليس 
صراحتا اعالم كردند در گذشــته هوادار اســتقالل 
بوده اند. ابتدا علــي دايي پرده از ايــن راز تاريخي 
برداشــت و مصاحبه او ســر و صداي زيادي هم به 
پا كرد. در ادامه نوبت به سوشــا مكاني رســيد كه 
هواداري اش از آبي ها را در زمان كودكي علني كند. 
با اين همه واكنش اغلب هواداران نسبت به اين دو 
اعتراف متفاوت بود. بعد از مصاحبه دايي، خيلي ها 
صراحت و صداقت او را ســتودند و اين اظهارنظر به 
نوعي حتي به ارزش هاي كاراكتر دايي اضافه كرد. 
ماجراي سوشــا اما فرق داشت و او به شدت از سوي 
هواداران پرسپوليس مورد انتقاد قرار گرفت. اينكه 
چرا چنين واكنشــي نســبت به 2 اعتراف مشابه  
وجود داشــت، دســت كم 2 دليل دارد.  1- شايد 
پرسپوليسي ها به داليلي از علي دايي انتقاد داشته 
باشند، اما ترديدي نيست كه او طي دوران حضورش 
در پرسپوليس نهايت تالشش را به كار بسته و مهره 
مؤثري هم بوده است. دايي اساسا پيراهن هر تيمي 
را كه پوشــيد با جان و دل بازي كرد و پرسپوليس 
هم از اين قاعده مســتثني نبود. مهاجم پيشــين 
تيم ملي كشــورمان طي 2 مقطع، مجموعا 3 فصل 
براي پرســپوليس بازي كرد و 43گل به ثمر رساند 
كه اصال عدد كمي نيســت. جايگاه دايي در فوتبال 
ايران مشخص است. در نقطه مقابل اما سوشا مكاني، 

براي هواداران پرسپوليس يادآور يك كابوس تمام 
عيار است. عملكرد فني ضعيف او در ليگ پانزدهم 
نهايتا باعث شد پرسپوليس يك جام قهرماني را از 
كف بدهد. فقط هم مســئله فني نبود. سوشــا غير 
از گل هاي بدي كه خورد، حاشــيه هاي زيادي هم 
داشت كه تا مرز بازداشت اين بازيكن وسط مسابقات 
پيش رفت. بنابراين او خاطره خوشي از خودش به 
جا نگذاشــته بود و حاال هم اعترافش به هواداري از 
تيم رقيــب، تصوير آقاي دروازه بــان را مخدوش تر 
مي كند. 2- علي دايي بدون نيت آزار ديگران پرده 
از اســتقاللي بودنش برداشــت. هدف او صرفا يك 
روشــنگري ســاده بود و بعد هم اعالم كرد از زمان 
پوشيدن پيراهن پرسپوليس تا االن، هوادار اين تيم 
بوده اســت. با اين حال به نظر مي رسد نيت مكاني 
از مانور روي اين داســتان، انتقام جويي از هواداران 
پرسپوليس باشد. او بابت انتقاداتي كه از عملكردش 
در قفس توري سرخ ها مي شود عصباني است و شايد 
راه تالفي را در حمايت از استقالل ديده باشد. مكاني 
حتي براي دوره اي كه به هر حال پيراهن پرسپوليس 
را بر تن داشته و از اين تيم حقوق گرفته ارزشي قائل 
نيست و اين مســئله موجب خشــم افكار عمومي 
مي شود. به اين ترتيب سوشــا - پرسپوليس، يك 
رابطه پر از ضرر بوده است؛ تصويري سياه در كارنامه 

هر دوطرف.

اعتراف زشت، اعتراف زيبا
2تفاوت بين استقاللي بودن علي دايي و سوشا مكاني

سري آ
در اينتر پس از بيستمين قهرماني و ثبت 

دومين ستاره روي پيراهن اين تيم، جاروجنجالي بر پا 
شده است. الئوتارو مارتينس كه گفته مي شود مورد توجه رئال 

و بارسلونا قرار دارد، هنگام تعويض در آخرين مسابقه اينتر با كونته 
مشاجره داشته است. سرمربي اينتر كه سابقه درگيري لفظي با بازيكنان 

و مربيان حريف را هم دارد، در نخستين جلسه تمريني با وساطت لوكاكو كه 
تولد 28سالگي اش را جشن مي گرفت، با مهاجم آرژانتيني آشتي كرد. لوكاكو 

و 23نفر ديگر )از جمله بازيكنان اينتر( براي مهماني در هتل ميالن جريمه شدند. 
جشن به خاطر تولد روملو لوكاكو بود. حاال ساعت 20:30امشب يك ديدار حساس بين اين تيم 
و يوونتوس برگزار مي شود كه به داربي ايتاليا شهرت دارد. حساسيت اين ديدار از لحاظ نتيجه 

تنها براي يوونتوس است. يووه فقط 2 بازي فرصت دارد تا خودش را به جمع 4تيم باالي جدول 
اضافه كند و به ليگ اروپا تبعيد نشود. درصورتي كه نتواند از آتاالنتا، ميالن يا ناپولي جلو بزند، 

فصل آينده احتماال جذاب ترين ليگ اروپاي تاريخ را در كنار ليورپول، دورتموند يا حتي چلسي 
و تاتنهام برگزار خواهد كرد. اينتر ديدار رفت را برده اما در جام حذفي مقابل بانوي پير حذف شده 
است. يووه هم اكنون با توجه به بردهاي عجيب و پرگل ناپولي در رده پنجم جاي دارد و بازي هاي 
سخت تري هم در پيش رويش مي بيند. در برد 3 بر يك يووه مقابل ساسولو كريستيانو رونالدو به 

نخستين بازيكن تاريخ تبديل شد كه در 3باشگاه مختلف و تيم ملي حداقل 100گل به ثمر رسانده است؛ 
منچستريونايتد 118گل، رئال مادريد 450گل، يوونتوس 100گل و تيم ملي پرتغال 103گل. آمار 100گل رونالدو براي 
يووه؛ ۹3گل از داخل محوطه )شامل پنالتي ها(، 7گل از خارج محوطه، 18ضربه سر، 21گل با پاي چپ، 2۹گل از روي 

نقطه پنالتي و ۶1گل با پاي راست بوده است. همزمان ديباال هم تعداد گل هايش با پيراهن اين تيم را به عدد100 
رساند. برد پرگل ميالن مقابل تورينو هم نخستين پيروزي با اختالف 7گل در سري آ پس از پيروزي 7 - صفر 

مقابل اودينزه در سال1۹5۹ بود. ربيچ در 12دقيقه مقابل تورينو هت تريك كرد. اين سريع ترين 
هت تريك يك بازيكن ميالن در سري آ از زمان شوچنكو است كه در ژانويه2000 در 7دقيقه 

3گل زد. زالتان هم فصل و حتي يورو را از دست داد. مهاجم سوئدي ميالن قرار است 
پيش همان پزشكي كه پارگي رباط صليبي او در سال2017 را درمان كرده و 

باعث شده بود اين بازيكن زودتر از موعد به فوتبال برگردد، جراحي 
كند. بازي هفته آخر ميالن و آتاالنتا ممكن است يكي از اين دو 

تيم را از سهميه ليگ قهرمانان اروپا دور كند؛ به سود 
يوونتوس. البته اگر يووه با پيرلو داربي امشب ايتاليا 

را ببرد.
بوندس ليگا

دورتموند ظرف يك هفته براي 
دومين بار اليپزيش را شكست داد؛ 

اين بار در فينال جام حذفي و با دبل هالند 
و سانچو. ناگلزمان به اين ترتيب بدون كسب 

هيچ جامي در عمر مربيگري اش، در پايان فصل به 
بايرن مونيخ مي رود. ارلينگ هالند در اين فصل براي 
دورتموند طي 3۹بازي، 3۹گل به ثمر رسانده است. 

اليپزيش تا پيش از بازي فينال در جام حذفي تنها يك 
گل دريافت كرده بود. جيدون سانچو با ۶ گل زده آقاي گل 
جام حذفي آلمان شد. جدا از اين ستاره انگليسي با 21سال 
و 4۹روز به جوان ترين بازيكن تاريخ دي اف بي پوكال تبديل 
شد كه در فينال دبل مي كند. اين پنجمين قهرماني زنبورها در 
جام حذفي آلمان بود. دورتموند براي باقي ماندن در جمع 4تيم 
باالي جدول و كسب سهميه ليگ قهرمانان فردا به مصاف ماينس 

مي رود. زردها يك امتياز از فرانكفورت رده پنجمي بيشتر دارند و 
2 امتياز كمتر از ولفسبورگ. لواندوفسكي هم كه مصدوميتي 

جزئي داشت، به بازي امروز بايرن با فرايبورگ مي رسد. 
او با 3۹گل از 27تيم حاضر در ليگ هاي 

اروپايي بيشتر گل زده است.

ليگ يك
هر 4تيم ليل، پاري سن ژرمن، 

موناكو و حتي ليون روي كاغذ شانس 
قهرماني دارند. در ديدارهاي همزمان فرداشب شايد 

تكليف يك تا 3 تيم از اين جمع مشخص شود. پاريس بايد با 
تيم رده دوازدهمي رنس بازي كند و ليل با تيم دهمي سن اتين. 

فاصله 3 امتيازي پاريس با ليل با اين حال بعيد است كه در 2 بازي 
باقيمانده تا انتهاي فصل پر شود. در پاريس همه آماده مي شوند 
براي فصل هيجان انگيز. مسي در پايتخت فرانسه دنبال خانه 
مي گردد و راموس هم درصورت جدايي مقصدش پي اس جي 
خواهد بود. شايد واران هم در معامله امباپه با رئال مادريد 

جذب اين تيم شود. ناصرالخليفي، مالك باشگاه به كادرفني 
پاريس گفته اگر امباپه مي خواهد به رئال مادريد برود 

ايرادي ندارد، خب ما رئال مادريد را به اينجا 
مي آوريم! 

طارمــي  مهــدي 
خبرسازترين بازيكن 
ايراني يك سال اخير 
بوده است؛ ستاره اي كه در نخستين فصل حضورش 
در اروپا با پيراهن ريوآوه برترين گلزن ليگ پرتغال 
لقب گرفت و در فصل دوم با لباس پورتو كوالك كرد. 
از زدن آن گل حيرت انگيز به چلسي در يك چهارم 
نهايي ليگ قهرمانان اروپا تا آمار درخشان گل و پاس 
گل، طارمي هر هفته بهانه اي براي تمجيد از خودش 
دست رســانه هاي گروهي داده است. حاال اما فصل 
فوتبالي در اروپا به روزهاي پاياني نزديك مي شود و 
در اين شرايط جدي ترين پرسش اين است؛ طارمي 
درصورت دريافت پيشنهاد از يك ليگ خوب اروپايي 
بايد پورتو را ترك كند يا بهتر است در اين تيم باقي 
بماند؟ اين سؤال بسيار دشواري است، اما پاسخي 
كه طارمي به آن مي دهد مي تواند در حكم مهم ترين 

تصميم زندگي حرفه اي اش تلقي شود.

   چرا بايد برود؟
بسياري بر اين باورند كه سطح توانايي هاي مهدي طارمي 
باالتر از ليگ پرتغال است و اگر او در اين كشور به كارش 

ادامه بدهد، به معناي واقعي كلمه »حيف« خواهد بود. 
بازيكني كه در 2 فصل ابتدايــي حضورش در اين ليگ 
هر سال در مســابقات مختلف حدود 20گل زده و سال 
دوم عالوه بر كورس گلزني، در كورس بهترين پاسورها 
هم قرار گرفته است، طبيعتا نياز به سقف بلندتري دارد. 
اساسا روند حركتي طارمي در كل فوتبالش دير و كند طي 
شد. او حتي خدمت سربازي اش را هم به شكل معمول 
در پادگان نظامي پشت سر گذاشت و بعد هم در حوالي 
23سالگي به سطح اول فوتبال ايران رسيد. تازه از آنجا 
تا اروپا هم 4 ســال راه بود. اگر طارمي زودتر رفته بود، 
احتمال قابل توجهي وجود داشت كه االن هم در يك تيم 
بهتر و ليگ معتبرتر بازي كند. با وجود اين شايد هنوز هم 
دير نشده باشد و مهدي بتواند در 28سالگي سر از يك 
تيم اسم و رسم دار در بياورد. فراموش نكنيم علي كريمي 
هم در 27ســالگي به عضويت بايرن مونيخ درآمد. پس 
طارمي مي تواند با دل كنــدن از پورتو و به جان خريدن 
سختي هاي يك چالش جديد، راهي تيمي ديگر، در ليگي 

پرسروصداتر شود.

   چرا بايد بماند؟
گروهي ديگر اما عقيده دارند طارمــي همين حاال هم 

در يكي از بزرگ ترين تيم هــاي اروپايي بازي مي كند و 
نبايد او را با اسامي خوش آب ورنگ وسوسه كرد. پورتو 
2بار قهرمان ليگ قهرمانان و 2بار هم قهرمان ليگ اروپا 
شده است و در مسابقات داخلي هم به دفعات سابقه فتح 
عناوين ريز و درشــت را دارد. اين تيــم همين حاال هم 
كيفيت خوبي دارد و در فصل جاري با حذف يوونتوس به 
يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان رسيد. آنها در اين مرحله 
به چلسي باختند؛ تيمي كه عملكردش كامال مشخص 
است و حاال به فينال اين ديدارها راه پيدا كرده. در كنار 
اين، طارمي براي جا افتادن در خط حمله پورتو مرارت 
زيادي تحمل كرد و تقريبا نيم فصل طول كشيد تا خودش 
را به كادر فني تحميل كند. حاال شرايط خوب است و با 
جدايي بازيكني مثل مارگا، اوضاع براي طارمي بهتر هم 
خواهد شد. مارگا به الهالل پيوسته و گويا اعالم زودهنگام 
اين خبر، باعث خشم كادر فني و حذف زودهنگام مارگا از 
تركيب پورتو شده است. پس همه  چيز مهياست تا مهدي 
به دوران خوب حضورش در اين تيم ادامه بدهد. به عالوه 
تضميني هم وجود ندارد كه او درصورت حضور در يك 
ليگ ديگر همين قدر موفق باشد و به سرنوشت عليرضا 
جهانبخش دچار نشــود. فراموش نكنيم پورتو مدام در 
ليگ قهرمانان حاضر است و به اندازه كافي دوئل بزرگ 
براي خودنمايي طارمي وجود دارد. نهايتا بايد ديد خود 
اين بازيكن براي فصل بعد چه تصميمي مي گيرد؛ هرچند 
خيلي چيزها به نوع و شرايط پيشــنهادي كه مي رسد 
بســتگي دارد. اميدواريم براي اين ستاره ايراني بهترين 

اتفاق ممكن رخ بدهد.

ليگ هاي اروپايي به روزهاي آخر خود نزديك مي شود. در پرتغال 
تيم اسپورتينگ ليسبون پس از 1۹سال قهرماني اش را قطعي كرده 
و مادر كريستيانو رونالدو هم در جشن قهرماني اين تيم احساساتي 

شده و قول داده پسرش را براي بازگشت به ليسبون متقاعد كند. 
منچسترسيتي و بايرن مونيخ و اينترميالن هم زودتر از پايان فصل 
قهرمان ليگ برتر و بوندس ليگا و سري آ شده اند اما رقابت هاي اين 

ليگ ها برهه حساسي را براي مدعيان كسب سهميه  هاي اروپايي 
سپري مي كند. در الليگا و ليگ يك فرانســه هم به نظر مي رسد 

قهرمان تا هفته آخر مشخص نشود.

ليگ برتر
منچســتريونايتد كه ظرف يك هفته مجبور شد 4بازي انجام 

دهد، دومين باخت پي درپي خود را در ليگ تجربه كرد؛ به لستر و 
ليورپول. ليورپول با اين برد، به كسب سهميه ليگ قهرمانان اميدوار 

شد. اين بازي با دخالت هواداران يونايتد باز هم نزديك بود لغو شود اما 
اتوبوسي كه هواداران جلوي ورود آن به ورزشگاه اولدترافورد را گرفته بودند، 

فيك و تقلبي بود و براي ردگم كني به ســمت هواداران معترض هدايت شده بود. 
محمد صالح در چهارمين فصل حضور خود در ليورپــول به ركورد 200بازي براي 
اين تيم رسيد و گل چهارم تيمش را هم زد. ســاديو مانه هم بعد از بازي با كلوپ 

بي محلي كرد و اين رفتــارش صداي هواداران 
را درآورد. ســرمربي ليورپول گفت كه تقصير او 
بوده كه دليل نيمكت نشــيني مانه را به او توضيح 
نداده است. مصدوميت بدموقع مگواير هم كار دست 
اوله گونار سولسشائر داد. پيش از مصدوميت كاپيتان اين 
تيم در 11ديدار ۶گل خورده بود؛ بــه همان اندازه ۶گلي كه در 
2 بازي آخر بدون او دريافت كرده است. فقط نيوكاسل )2۹( و وست برومويچ )34( 
در اين فصل ليگ برتر بيشتر از منچستريونايتد )27( در بازي خانگي گل دريافت 
كرده اند. چلسي پس از برد ســزاوارانه مقابل رئال مادريد و منچسترسيتي مقابل 

آرسنال كم آورد و درحالي كه مي توانست بردي پرگل به دست آورد، مقابل سبك 
تدافعي آرتتا تسليم شد. حاال امشــب بازيكنان توماس توخل فينال جام حذفي 
را ساعت20:30 روبه روي لســتر برگزار مي كنند. شايد توخل ظرف 3هفته بتواند 
2جام را در مدت كوتاه حضورش روي نيمكت اين تيم به دست آورد. چلسي هشتم 
خرداد با سيتي فينال ليگ قهرمانان را برگزار مي كند. ميزباني فينال به خاطر كرونا 
از استانبول پس گرفته و به پورتو داده شد. به هر يك از تيم هاي چلسي و من سيتي 
در ورزشگاه دراگائو 4500 تا ۶000 بليت اختصاص داده مي شود. متئو الهوس، داور 
جنجالي اسپانيايي براي قضاوت اين ديدار انتخاب شده و داوري فينال ليگ اروپا 

ميان منچستريونايتد و ويارئال به كلمنت تورپين فرانسوي سپرده شده است.
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والديمير آلكنو، 17بازيكني را كه قرار اســت در ليگ  ملت ها 
بازي كنند، انتخاب كرد ولي اين انتخاب او همه را راضي نكرده 
است. در ليستي كه فدراســيون ايران براي فدراسيون جهاني 
ارسال كرده اســت، نام ميالد عبادي پور، رضا عابديني، سعيد 
معروف، محمد موسوي، پوريا فياضي، محمدرضا حضرت پور، 

مسعود غالمي، امير غفور، صابر كاظمي، محمدجواد معنوي نژاد، 
علي اصغر مجرد، علي شــفيعي، ميثم صالحــي، محمدطاهر 
وادي، آرمان صالحي، اميرحســين اســفنديار و برديا سعادت 
ديده مي شود.آلكنو به بازيكنان گفته مسئوليت انتخاب با خود 
اوست. او پيش از اين از فدراسيون خواسته بود در ليگ ملت ها 

انتظار نتيجه گيري نداشته باشد. آلكنو گفته بود در ايتاليا، محل 
برگزاري ليگ ملت ها به دنبال اين است كه تيم را براي بازي هاي 
المپيك آماده كند. در تيم او هم بازيكنان اصلي حضور دارند و 
هم بازيكنان جوان اما باز هم جاي بعضي از بازيكنان خالي است. 
سؤال كارشناسان اين است كه چرا بازيكني مثل جواد كريمي به 
تيم ملي دعوت نشده است. برخي معتقدند كريمي بعد از سعيد 

معروف بهترين پاسور واليبال ايران است.
پيمان اكبري هم از كادر فني حذف شده است. وعده فدراسيون 

اين بود كه 2 مربي داخلي روي نيمكت بنشينند اما تنها مربي 
ايراني حاضر در تيم، محمدرضا تندروان اســت. گفته مي شود 
فدراسيون به اجبار اكبري را كنار گذاشته است. ترجيح آلكنو 
اين بوده كه مانلي كسرايي مترجم همراه تيم باشد. با توجه به 
اينكه تعداد محــدودي مي توانند در كادر فني حاضر باشــند، 
كسرايي جايگزين اكبري شده است. البته شايعه شده افرادي 
كه خيلي با اكبري ارتباط خوبي ندارند، الكنو را متقاعد كرده اند 

كه او را كنار بگذارد.

  چند چهره واليبال از سفر به ايتاليا بازماندند

بخنديم يا گريه كنيم؟ 

نگران بم باشيم؟

هفته اي كه گذشــت براي تيم فوتســال زنان حفاري پر بود از 
حاشيه و جنجال. ســرمربي اين تيم مينا باراني به دليل كسب 
نتايج ضعيف در دور نهايي ليگ برتر )يك تساوي و يك شكست( از 
تيم اخراج شد. باراني هم براي تالفي كاري كه باشگاه كرده بود، در 
مصاحبه اي حسابي از خجالت مسئوالن درآمد و هرچه را كه بود 
رسانه اي كرد. او از نداشتن خوابگاه تا خوردن سوسيس و تخم مرغ 
در شب قبل از بازي گفت، هرچند مهسا كمالي، بازيكن اين تيم 
گفته آن شب شام سوسيس با تخم مرغ نبود بلكه با سيب زميني 
بود. حاال اين وسط مســئله اصلي اين شده كه آن شب بازيكنان 

شام سيب زميني خورده اند يا تخم مرغ!

فيفا از زري فتحــي و گالره ناظمي براي قضاوت در مســابقات 
انتخابي جام جهاني فوتسال مردان قاره آسيا دعوت كرده است. 
خنده دار است اگر بگوييم اين دو داور بين المللي ايران با گذشت 
1۳هفته از ليگ برتر فوتسال زنان حتي ۵قضاوت هم نداشته اند. 
از هفته اول ليگ با قضاوت هاي ضعيف بعضي از داوران درجه2 
اعتراض به داوري ها آغاز شد و همچنان ادامه دارد. بهانه كميته 
داوران هم اين اســت پول براي پرواز داوران بين المللي نداريم؛ 
پس بهتر است آنها خانه نشين شوند. از دعوت اين دو به مسابقات 
انتخابي بايد خوشــحال باشــيم، بخنديم يا گريه كنيم؟ كاش 

فدراسيون هم به اندازه فيفا قدر داشته هايمان را مي دانست.

امتياز پرافتخارترين تيم فوتبال زنان ايران، شهرداري بم، به بخش 
خصوصي واگذار شد. اين تيم از سال1۳88 وارد ليگ برتر فوتبال 
زنان شد و با 7دوره قهرماني باثبات ترين تيم تاريخ فوتبال زنان 
ايران است. مرضيه جعفري از بدو شــكل گيري اين تيم، نه تنها 
به عنوان سرمربي بلكه همه كاره و نفر اول تيم بود. با توجه به اينكه 
جزئياتي از اين انتقال منتشر نشده است و درست پس از فوت پسر 
مرضيه جعفري اين اتفــاق رخ داده، اين ترديد وجود دارد كه آيا 
پرافتخارترين مربي زن ايراني قصد دارد با خداحافظي دختران 
بم را تنها بگذارد؟ بايد نگران آينده اين تيم و دخترانش باشيم يا 
بمي ها قرار است همچنان با اقتدار در ليگ باشند؟ كاش كسي بود 

كه به اين سؤاالت جواب بدهد.

سهراب مرادي هم مثل كيانوش رستمي نمي تواند در بازي هاي المپيك توكيو وزنه بزند.
 هر دو در بازي هاي 2016 مدال طال گرفته بودند 

گل زن

تخم مرغ يا سيب زميني؟

الهام محمودي 
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ســهراب مرادي، قهرمان المپيك 
ريودوژانيرو نتوانست براي بازي هاي 
توكيو ســهميه بگيرد. سهراب تا 
آخرين روز براي گرفتن سهميه جنگيد اما مصدوميت  هاي پياپي اجازه نداد وزنه هايي 
را كه نياز داشت، باالي سر ببرد. قبل از اين وداع تلخ، كيانوش رستمي، ديگر قهرمان 
وزنه برداري ايران در ريو، با توكيو خداحافظي كرده بود. او كه مي دانست در آخرين 
مسابقه گزينشي هم نمي تواند به سهميه برسد، تسليم شرايط شد. با حذف اين دو از 
المپيك، همه منتظرند فدراسيون توضيح قانع كننده  اي براي اين اتفاقات ارائه دهد 
اما تا عصر ديروز فدراسيون سكوت كرده بود.سهراب مرادي حدود ۳هفته پيش در 
مسابقات قهرماني آسيا كه گزينشي المپيك بود، با وجود اينكه به مدال نقره مجموع 
رسيد، اما نتوانست سهميه را به دست بياورد. آخرين فرصت او مسابقات گزينشي 
المپيك در كالي كلمبيا بود. مرادي براي رفتن به توكيو نياز داشت در مجموع ركورد 
۳88كيلوگرم را به ثبت برساند، اما هنوز رقابت در حركت يك ضرب دسته 96كيلوگرم 
تمام نشده بود كه سهراب از ادامه مســابقات انصراف داد.او براي حركت يك ضرب 
وزنه 170كيلوگرمي را انتخاب كرد. از همان ابتدا مشخص بود فشار زيادي را زير اين 
وزنه تحمل مي كند و مصدوميتي كهنه دارد آزارش مي دهد. داوران حركت اولش را 
خطا اعالم كردند. در حركت دوم وزنه 170 كيلوگرم را باالي سر برد و ۳چراغ سفيد 
گرفت، اما درد مچ نگذاشت به كارش ادامه دهد. سهراب براي حركت سوم روي تخته 
نيامد و اين پايان همه تالش هاي او براي رسيدن به توكيو بود. مسئوالن فدراسيون  
دليل از دست رفتن سهميه المپيك را به كادر فني واگذار كرده اند و حاضر نيستند در 
اين باره حرفي بزنند. كادر فني هم در ماه ها و هفته هاي گذشته كمتر حاضر شده در 
اين باره اظهارنظري داشته باشد. اما برخي از كارشناسان معتقدند تمرينات سنگين 
محمدحسين برخواه، سرمربي تيم ملي سبب مصدوميت هاي متعدد ملي پوشان 

به خصوص سهراب شده است. سهراب مرادي در مسير كسب سهميه المپيك 2بار 
كتفش آسيب ديد و براي درمان راهي آلمان شد. چندي بعد كمر و پشت ران پايش 
مصدوميت جدي پيدا كرد. اين بار در كلمبيا هم مصدوميت مچ دست سبب شد بليت 

توكيو را از دست بدهد.
حاال وزنه برداري ايران در المپيك 2نماينده دارد. در دسته فوق سنگين علي داوودي 
وزنه مي زند. نفر دوم هم از بين علي هاشمي و علي ميري انتخاب خواهد شد. گفته 
مي شود با توجه به آناليز رقبا شانس ميري براي رفتن به توكيو بيشتر از هاشمي است. 
اما واقعيت اين است كه از تيم دونفره ايران در المپيك نمي شود توقع كسب مدال 
داشت و اين ضربه بزرگي به كاروان ايران در بازي هاي توكيو است كه از سال 2000 

هميشه از مدال هاي المپيك سهم قابل توجهي داشته است.

  خسته نباشيد صالحي اميري به سهراب
بعد از ناكامي سهراب مرادي، رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك در پيامي 
از تالش هاي خستگي ناپذير سهراب مرادي براي حضور در رقابت هاي كسب سهميه 
المپيك توكيو تقدير و تشكر كرد. در بخشي از متن اين پيام آمده است: »سهراب مرادي 
پوالدمرد افتخار آفرين و با اخالق كشورمان به رغم آسيب ديدگي مزمن براي حضور در 
بازي هاي المپيك توكيو، دالورانه با تحمل درد و رنج فراوان پنجه در پنجه پوالد سرد 
با حريفان سر سخت خود نهاد تا بتواند بار ديگر پرچم پر افتخار ميهن عزيزمان را در اين 
ميدان بزرگ برافراشته كند. ياد و نام سهراب قهرمان و پهلوان نامدار ايران زمين تا ابد بر 
تارك اذهان مردم نقش بسته و ماندگار خواهد ماند.« زحماتي كه سهراب براي گرفتن 
سهميه داشت، بر كسي پوشيده نيست اما سؤال اين است كه چرا رئيس كميته ملي 
المپيك در زمان كسب ۵سهميه المپيك توسط كشتي گيران تبريك نگفت يا در زمان 

از دست رفتن تك سهميه كشتي فرنگي از كسي دلجويي نكرد.

قصه تلخ سهراب به سر رسيد
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  اگر قيمت نان اضافه شده، اعالم شود
به نظر مي رسد قيمت نان افزايش پيدا كرده ولي اعالم عمومي نشده 
است. تقاضايم اين است كه اگر مصوبه اي براي افزايش قيمت نان است 
بايد اعالم رسمي شود تا مردم تكليف خود را بدانند و از درگيري و نزاع 

بر سر قيمت نان در نانوايي ها پيشگيري شود.
رضازاده از تبريز

  مشكالت خانه هاي واقع در حريم راه آهن تهران
چند سال قبل اعالم كردند خانه هاي نزديك خط آهن، حريم است 
و هرگونه ساخت وســاز در آنها منوط به پرداخت هزينه به راه آهن و 
شهرداري و... است، درحالي كه طبق قانون، راه آهن 43سال قبل بايد از 
اين مسير منتقل مي شد ولي بعد از چهاردهه نه تنها اين كار انجام نشده 
بلكه اكنون خانه هاي مردم حريم اعالم شده است. اغلب خانه هاي اين 
محدوده احتياج به نوسازي دارند و ما به دليل هزينه هاي سنگيني كه 
بايد بپردازيم قادر به تامين هزينه نوسازي نيستيم. يا بايد اين محدوده 
را از حريم خارج كنند كه مثل باقي شهروندان بتوانيم نوسازي كنيم يا 
خانه معوضي به ما بدهند كه بتوانيم مسكن ديگري تهيه كنيم. اكنون 
سقف خانه هر آن در حال ريختن است و پولي هم نداريم كه به راه آهن 

بپردازيم. لطفا صداي ما را بشنويد.
قره داغي از ساكنان حريم راه آهن تهران 

  چراغ هاي خيابان هفده شهريور برعكس عمل مي كنند
مدتي است چراغ هاي خيابان هفده شهريور بر عكس عمل مي كنند؛ 
يعني شب ها خاموش و روزها روشن هســتند! اگر برق اين چراغ ها 
شب ها با هدف صرفه جويي قطع مي شود، كسي هم نظارت كند كه 

چرا در روز روشن می شوند.
موسي گودرزي از تهران

  ممنوعيت صيد ماهي در ماهشهر به چه علت است؟ 
اخيرا صيد ماهي در شهرستان ماهشهر ممنوع اعالم شده كه اين كار 
سابقه نداشته است و باعث شــده روزي عده اي در معرض خطر قرار 

گيرد. مسئوالن درخصوص علت اين تصميم توضيح دهند.
ميرگن از ماهشهر

  اتوبوسراني، مسير رسالت به پارك وي را نيز پوشش دهد
از مسئوالن ســازمان اتوبوســراني تقاضا داريم يا خط مستقيمي از 
ميدان رسالت براي پارك وي و مدرس شمال درنظر بگيرند يا اينكه 
از ساير اتوبوس هايي كه احتماال مي توانند اين مسير را پوشش دهند 
استفاده كنند تا مسافراني كه روزانه به پارك وي مي روند بتوانند از اين 
اتوبوس ها استفاده كنند. با توجه به نزديكي ميدان رسالت به بزرگراه 

مدرس به نظر اين كار شدني است.
همايوني از نارمك

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

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

با مردم

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

بازداشت دزدان مسلح طالفروشي پيش از سرقت پنجم

آتش سوزي مرگبار 
در كمپ ترك اعتياد

معتادان كمپ تــرك اعتيادي در 
حوالي مشــهد با آتش زدن پتو و داخلي

ملحفه هاي خود باعث آتش سوزي 
بزرگي در كمپ شــدند. هرچند آتش نشانان در 
كمترين زمــان ممكن خود را بــه محل حادثه 
رساندند اما اين حادثه موجب جان باختن 3نفر از 
مددجويان و مصدوم شدن دست كم 24نفر ديگر 

شد.
به گزارش همشــهري، اين حادثــه در يكي از 
كمپ هاي اجبــاري ترك اعتياد در روســتاي 
دســتگردان در جاده ميامي در حوالي مشــهد 
اتفاق افتاد. آن شب 2 نفر از معتادان بستري شده 
در كمپ نقشه فرار از آنجا را كشيدند. آنها دور از 
چشــم نگهبانان كمپ از ديوار باال رفته و تالش 
كردند خود را به آن ســوي ديوار برسانند. يكي 
از آنها خودش را از روي ديوار پايين انداخت و به 

آن طرف ديوار رسيد، اما دومين نفر درحالي كه 
روي ديوار آويزان شــده بود توســط نگهبانان 
دستگير شد. به دنبال اين حادثه مسئوالن كمپ 
ماجرا را به پليس گــزارش كردند و دقايقي بعد 
معتادي كه فرار كرده بود نيز دستگير و به كمپ 

بازگردانده شد.

اعتراض آتشين
وقتي 2 معتاد فراري به كمپ بازگردانده شدند، 
به خاطر رفتار مسئوالن آنجا تعدادي از معتادان 
به آنها اعتــراض كردند. در ايــن كمپ حدود 
340معتاد در 2 سالن نگهداري مي شوند. زماني 
كه 2 معتاد به محل نگهداري منتقل شدند قريب 
به 160نفر در يكي از سالن ها حضور داشتند. آنها 
شروع به سر و صدا و اعتراض كردند و با باالگرفتن 
اين اعتراضات، مسئوالن كمپ از ترس شورش 

و فرار معتادان در ســالن را به روي آنها بستند. 
جِو سالن هر لحظه متشــنج تر مي شد. معتادان 
مي خواستند از ســالن خارج شــوند، اما در به 
روي شان بسته بود. در اين شرايط بود كه 3نفر از 
معتادان نقشه خطرناكي كشيدند. آنها با استفاده 
از فندك، چند پتو و ملحفه را آتش زدند. آن زمان 
فكرش را هم نمي كردند كه اين كار ممكن است 
به چه فاجعه اي منتهي شود. آتش زدن چند پتو 
در چند لحظه باعث گسترش شعله هاي آتش به 
ساير بخش هاي سالن شد. دود زيادي آنجا را فرا 
گرفته بود. بسته بودن در، باعث وحشت معتادان 
شده بود. از يك ســو آتش در حال گسترش بود 
و از ســوي ديگر راهي براي فرار وجود نداشت. 
مسئوالن كمپ نيز حاضر نبودند در را باز كنند. 
در اين شرايط تنها راه نجات، رفتن به سوي بخش 

هواخوري در انتهاي سالن بود.

جدال با مرگ
هر كدام از مددجويان در آن شرايط سخت فقط به 
فكر نجات جان خودش از آن مهلكه بود. با وجود 
اينكه اغلب آنها توانستند در ميان ازدحام خود 
را به هواخوري برســانند، اما يكي از معتادان كه 
داروي اعصاب مصرف كرده و روي تختش خواب 
بود متوجه هيچ كدام از اين اتفاقات نشد و همانجا 
روي تخت به دليل دودگرفتگي دچار خفگي شد 
و جانش را از دست داد. دقايقي بعد آتش نشانان 
و مأموران پليس خود را به محل حادثه رساندند 
و با گشوده شدن در سالن، تالش كردند تا آتش 
را خاموش كنند و مددجويــان را نجات دهند. 
در اين ميان 2 مددجوي ديگر كــه آنها نيز دارو 
مصرف كرده و گيج بودند، دچــار دودگرفتگي 
شديدي شده و به بيمارستان انتقال يافتند، اما 
در نهايت جان خود را از دســت دادند تا شــمار 

مردي كه مدت ها به اتهام سرقت از صرافي در زندان بود، 
پس از آزادي، باند مخوف سرقت مسلحانه از طالفروشي 
راه انداخت. اعضاي اين باند به 4طالفروشي در استان تهران 

دستبرد زدند، اما پيش از پنجمين سرقت دستگير شدند.
به گزارش همشــهري، 4مــرد جوان كــه اعضاي اصلي 
اين گروه هستند به 4طالفروشــي در مالرد، بهارستان، 
اسالمشهر و باقرشهر دســتبرد زدند و دست كم 20كيلو 
طال سرقت كردند. نخستين سرقت آنها در خرداد 99رقم 
خورد. آن روز متهمان درحالي كه اســلحه كالشــينكف 
همراه داشتند سوار بر خودروي پژويي كه پالك سرقتي 
روي آن نصب كرده بودند مقابل يك طالفروشي در مالرد 
توقف كردند. دو نفر از آنها مسلح و دو نفر ديگر كيسه هايي 
همراهشان بود كه براي جمع آوري طال در دست داشتند. 
پس از ورود به طالفروشي، يكي از مردان مسلح اسلحه را 
به سمت طالفروش گرفت وديگري اســلحه را به سمت 
رهگذران و شــاهدان تا با تهديد، مانع از نزديك شدنشان 
به طالفروشي شود. 2مرد ديگر نيز با شكستن شيشه هاي 

ويترين اقدام به سرقت طالها كردند. همه اين اتفاقات در 
كمتر از 2دقيقه رخ داد و سارقان مسلح در برابر چشمان 
وحشت زده مردم سوار بر ماشــين فرار كردند. پس از اين 
ســرقت، درحالي كه تحقيقات پليس براي رديابي دزدان 
مسلح آغاز شده بود، آنها دومين سرقت را در 17تير99 و در 
شهر بهارستان رقم زدند. پس از آن در 16مرداد سال99 به 
يك طالفروشي در اسالمشهر دستبرد زدند اما در چهارمين 
سرقت اتفاق عجيبي رقم خورد و دزدان بدون سرقت ناچار 
شــدند مغازه طالفروشــي را ترك كنند؛ چراكه صاحب 
طالفروشي دكمه سيستم مها )مركز هشدار الكترونيك( را 
زد و خودش پشت ويترين مخفي شد و همزمان صداي آژير 
هشدار به صدا در آمد و سارقان از ترس دستگيري بي آنكه 

سرقتي كنند فرار كردند.
اگرچه سرنخي از دزدان در دست نبود اما مأموران اداره يكم 
پليس آگاهي تهران با انجام اقدامات اطالعاتي موفق شدند 
ردپاي يك متهم سابقه دار را در اين سرقت ها به دست آورند. 
وي شهروز نام داشت و ســال95 به اتهام سرقت صرافي 

در خيابان فردوسي دستگير شــده بود. او اما مدتي بعد از 
زندان آزاد شده و تحقيقات نشان مي داد كه پس از آزادي 
باند سرقت از طالفروشي ها را تشكيل داده است. در ادامه 
مشخص شد كه وي  همراه اعضاي باندش قصد سرقت از 
طالفروشي در قم و تفرش را نيز دارند. اما اعضاي اين گروه 
پيش از رقم زدن پنجمين سرقت در عملياتي غافلگيرانه 
يكي پس از ديگري دستگير شــدند. برخي از آنها از ترس 
دستگيري در كوهستان پنهان شده بودند كه به دام پليس 
افتادند. به گفته سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي 
تهران، در بازرســي مخفيگاه متهمان يك قبضه اسلحه 
كالشينكف و يك قبضه كلت كمري به همراه تعداد 10تيغه 
خشاب و 500تير فشنگ جنگي كشــف شد. همچنين 
2خودروي پژو207 و پژو405 متعلق به سارقان كه پالك 
جعلي روي آنها نصب شده بود نيز پيدا شد. اعضاي اين باند 
تاكنون به 4فقره سرقت مسلحانه و سرقت بيش از 20كيلو 
طال اعتراف كرده اند.روزي كه آنهادستگير شدند قرار بود به 

يك طالفروشي در قم دستبرد بزنند.

قربانيان آتش سوزي در كمپ ترك اعتياد به 3نفر 
افزايش پيدا كند. اين در حالي بود كه دست كم 
24نفر ديگر نيز در اين حادثه مصدوم و به مراكز 

درماني منتقل شدند.

بازپرس جنايي در كمپ
دقايقــي از حادثه مي گذشــت كــه ماجرا به 
حســن زرقاني، بازپرس جنايي مشهد گزارش 
شــد و او همراه با تيم بررسي صحنه جرم راهي 
كمپ ترك اعتياد شد. تصاوير دوربين مداربسته 
نشان مي داد لحظاتي پيش از آتش سوزي يكي از 
معتادان دوربين داخل سالن را شكسته و آن را از 
كار انداخته است. با وجود اين با ادامه تحقيقات 
معلوم شد 3نفر از مددجويان در اين آتش سوزي 
دست دارند. به اين ترتيب آنها به اتهام مشاركت 
در قتل عمدي بازداشت شدند. . متهمان وقتي 
تحت بازجويي قرار گرفتند اعتراف كردند كه با 
آتش زدن پتو و ملحفه هاي كمپ اين آتش سوزي 
را به راه انداخته اند. اعترافات متهمان در شرايطي 
بود كه شواهد نشان مي داد سهل انگاري مسئوالن 
كمپ ترك اعتياد نيز در حادثه مشــهود است. 
به همين دليــل بازپرس زرقاني دســتور داد تا 
كارشناسان بهزيســتي و گروهي از آتش نشاني 
به تحقيق در اين باره بپردازند تا سهم قصور افراد 

دخيل در اين حادثه مشخص شود.

   روياي پولدار شدن
يكي از سارقان مســلح طالفروشي 
سابقه دار اســت و مي گويد به خاطر 
رسيدن به پول تصميم به سرقت گرفته 

تا بتواند زندگي الكچري داشته باشد.

مي خواستي تا كي به سرقت 
ادامه بدهي؟

تا زماني كــه پولدار شــوم. مــن معتاد 
اينســتاگرام و فيسبوك هســتم. وقتي 
بعضي هــا را مي ديــدم كه چــه زندگي 
الكچري و لوكسي دارند حسرت مي خوردم.

نقشه سرقت ها از كجا شروع شد؟
من به اتهام آدم ربايي در زندان بودم كه با مردي به نام شهروز آشنا شدم. در حقيقت او سركرده باند بود و به اتهام سرقت 
از يك صرافي در فردوسي بازداشت شده و در زندان بود. در آنجا نقشه سرقت هاي سريالي از طالفروشي ها را كشيديم.

شگردتان چه بود؟
4نفره سوار ماشين مي شديم. ماشين براي خودمان بود، فقط پالك ها را سرقت مي كرديم و روي آن نصب مي كرديم. 

در خيابان ها مي گشتيم و با ديدن طالفروشي كه در آن باز بود، دست به كار مي شديم.
يعني اتفاقي سراغ طالفروشي ها مي رفتيد؟

بله. از قبل لوازم سرقت را تهيه كرده بوديم و فقط 2طالفروشي در قم و تفرش بود كه آنها را دوستم شناسايي كرده بود. 
روزي كه دستگير شديم قرار گذاشته بوديم به طالفروشي قم دستبرد بزنيم كه نشد.
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 به دست دادن تصويري از محمدرضا باطني و ارزش 
و اهميــت او در حوزه فرهنگ نــگاري بدون ارائه گزارش

تصويري از وضعيــت فرهنگ هاي انگليســي به 
فارسي در سال هاي پيش از آغاز كار او ممكن نيست.

در ســال هاي آغازين دهه60 دو فرهنگ انگليسي به فارسي در 
ميان دانشجويان، مترجمان و عالقه مندان زبان رايج بود:  فرهنگ 
حييم و فرهنگ آريان پور. فرهنگ حييــم فرهنگ عموم بود و 
فرهنگ آريان پور، به ويژه نسخه شــش جلدي  آن، بيشتر مورد 
استفاده كساني بود كه قدري تخصصي تر با زبان سر و كار داشتند.

داوود موسايي، مدير انتشارات فرهنگ معاصر كه به تازگي امتياز 
فرهنگ حييم را خريده بود، قصد روزآمدســاختن آن را در سر 
داشت و به  دنبال كسي مي گشــت كه واژه ها و معادل هاي تازه 
را به فرهنگ حييم بيفزايد. موســايي در جست و جوهاي خود 
به علي محمد حق شناس و بعد، از طريق او به محمدرضا باطني 
رسيد. روزآمد ســاختن فرهنگ حييم به نتيجه نرسيد اما اين 
دو زبان شناس دقيق دســت به كار تدوين دو فرهنگ انگليسي 
به فارسي شــدند كه تحولي بزرگ در حوزه فرهنگ نگاري اند و 
سرنوشت فرهنگ نگاري انگليسي به فارسي را عوض كرده اند و 
اكنون به رايج ترين فرهنگ ها در ميان خاص و عام تبديل شده اند.

محمدرضا باطني قرار بود فرهنگ مختصري تدوين كند كه به  
كار دانش آموزان و دانشــجويان بيايد و علي محمد حق شناس 
و همكاران او دســت به كار تدويــن فرهنگي جامع تر شــدند. 
فرهنگ نخست كه قدري ديرتر آغاز شــده بود، در سال13۷0 
به نام »فرهنگ انگليسي فارسي معاصر« منتشر شد. بسياري از 
زبان آموزان كم كم اين فرهنگ را جايگزين فرهنگ حييم كردند. 
دقت بســيار در معادل ها و روزآمدبودن و توجه به  معناهاي تازه 
كلمه ها از ويژگي هاي فرهنگ تازه بــود، اما اين فرهنگ، به رغم 
مزيت هاي بسيار قدري مختصر بود و همه نيازهاي زبان آموزان 

را برآورده نمي كرد.
انتشار »فرهنگ هزاره« را در سال1380 بايد تحولي شگرف در 
فرهنگ نگاري انگليسي به فارسي دانست. فرهنگي جامع، دقيق و 
روزآمد كه معناي بسياري از اصطالحات و فعل ها را در خود داشت 

و بيشتر نياز زبان آموزان و مترجمان را برطرف مي كرد.
اما »فرهنگ انگليسي فارســي معاصر« )محمدرضا باطني( در 
طول سال هاي بعد دوبار ويرايش شد و هربار مدخل هاي تازه اي 
به آن اضافه شــدند. دســت آخر هردو به فرهنگ هاي هم اندازه 
تبديل شدند. فرهنگ محمدرضا باطني در ويرايش سوم كه چند 
ســال پس از فرهنگ هزاره در دهه80 منتشر شد، فرهنگ پويا 

نام گرفت.
اكنون وقتي ايــن دو فرهنگ را در كنار هم مقايســه مي كنيم، 
مي بينيم كه فرهنگ هزاره فرهنگي جامع تر و كاربردي تر است 

و همه معاني گوناگــون يك كلمه و معنــي اصطالح ها و معني 
فعل ها را با حروف اضافه گوناگــون و تركيب هاي مختلف آورده 
اســت، اما فرهنگ پويا قدري تخصصي تر اســت و به جز دو سه 
معني اصلي يك كلمه يا فعل، به  معناهاي مهجورتر توجه كرده 
است. دو فرهنگ به نوعي مكمل يكديگر محسوب مي شوند و گاه 
مي بينيم معنايي كه فرهنگ هزاره از آن غفلت كرده در فرهنگ 

پويا آمده است.
عمر علي محمد حق شــناس دراز نبود كه بعدهــا ويرايش هاي 
تازه تري از فرهنگ خود ارائه كند. جايــگاه او به عنوان تدوينگر 
يكي از جامع تريــن، كاربردي تريــن و دقيق ترين فرهنگ هاي 
انگليســي فارســي در زبان فارسي محفوظ اســت. چاپ هاي 
متعدد فرهنگ هزاره در اندازه هاي گوناگــون نيز گوياي اقبال 
مخاطبان فارســي زبان از هزاره اســت. امــا محمدرضا باطني 
و همكاران در ســال هاي پس از انتشــار فرهنگ پويــا به ارائه 
محصوالت و فرهنگ هاي جانبي پويا مشغول شدند. اتفاقي كه 
در فرهنگ نگاري فارسي بي سابقه است. كتاب هاي كوچكي مثل 
»فعل هاي گروهي پويا« كه قدري تخصصي تر است و بسيار به كار 
زبان آموزان و مترجمان مي آيد، فرهنگ »اصطالحات رايج در زبان 
فارسي« كه كاربردي تر است و بيشتر عموم زبان آموزان را مدنظر 
داشته است و »فرهنگ همايندها« كه اصطالحات و افعالي را كه 
در زبان انگليسي به يك معني اند يافته و بعد معادل فارسي شان 

را آورده اســت، ازجمله محصوالت جانبي فرهنگ پوياست كه 
هر كدام گرهي را از كار زبان آموزان و مترجمان و پژوهشــگران 
مي گشايد، هرچند بعضي از اين فرهنگ هاي جانبي هنوز در ميان 
همگان شناخته شده نيست و ارزش و اهميت و كاركردشان قدري 

ناشناخته مانده است.
مجموعه كارهايي كه از طريق ايــن دو فرهنگ صورت گرفته، 
تحول بســياري را در زبان آموزي و ترجمه هاي فارســي سبب 
شده است. بسياري از دقت ها و پيشرفت هاي امروز زبان آموزان 
و مترجمان فارسي مديون دو فرهنگ هزاره و پويا و محصوالت 

جانبي فرهنگ پوياست.
نمي توان درباره دو فرهنگ هزاره و پويا ســخن گفت و نامي از 
داوود موسايي به ميان نياورد؛ مدير انتشارات فرهنگ معاصر كه 
به اندازه يك نهاد بزرگ فرهنگ نگاري به زبان آموزان، مترجمان 
و پژوهشــگران خدمت كرده اســت. كار تدوين اين دو فرهنگ 
و بعد ويرايش هاي گوناگون آنها بيش از دو دهه طول كشــيد. 
هر دو فرهنگ در سال هاي دهه شــصت آغاز شدند، زماني كه 
وضعيت نشر ايران نابســامان بود و آينده پيش رو معلوم نبود و 
ســرمايه گذاري هاي بلندمدت روي طرح هاي پژوهشي منطق 
اقتصادي نداشت. اما مدير انتشارات فرهنگ معاصر سال ها سرمايه 
خود را صرف ايــن دو فرهنگ بزرگ كرد و صبــر كرد تا نتيجه 
كوشش هاي چندساله دو زبان شناس بزرگ معاصر به بار بنشيند.

 چند سطر درباره محمدرضا باطني 
و حق بزرگي كه به گردن فرهنگ نگاري فارسي دارد زبانشناسفرهنگنگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

زبان،روزوشبندارد
مرحوم محمدرضا باطني به رفتار اجتماعي زبان توجه داشت 

دكتر محمدرضا باطني، 
زبان شناســي بود كه 
زبان را از دريچه تأثيري 
كه بر جامعه و رفتارهاي اجتماعي داشت بررسي مي كرد. با 
وجود اينكه شاگرد نوآم چامسكي، زبان شناس و نظريه پرداز 
نامي آمريكايي بود اما او را معلم برجســته اي نمي دانست، 
چراكه معتقد بود »چامسكي در زبان شناسي فقط به نحو، 
آن هم در قالب رياضي تأكيد داشت«. بنابراين، به قول دكتر 
باطني، زبان شناسي اي كه چامســكي درس مي داد براي 
او شــير بي يال و دم و اشــكم بود. طبيعي بود كه برداشت 
چامسكي از زبان شناسي باب طبع مرحوم باطني نباشد؛ او 
سال ها پيش از اينكه شاگرد چامسكي باشد، زير نظر مايكل 
هاليدي بريتانيايي با »دستور زبان نقش گراي نظام بنياِد« 
او -كه به جنبه هاي اجتماعي زبان توجه مي كند- آشنا شد 
و تصميم گرفت رساله دكتراي خود را به بررسي نحو زبان 
فارسي براساس نظريه زباني هاليدي اختصاص دهد. پيش 
از اينكه مثالي از نوع نگاه مرحوم باطني به زبان بياورم، شايد 
براي خيلي ها سؤال باشــد كه اصال زبان شناس كيست و 
زبان شناسي چيســت؟ بياييد جواب اين پرسش ها را در 
گفته هاي خود دكتر باطني بيابيم: »اگر زبان را به اتومبيلي 
تشبيه كنيم، مكانيكي كه براي شما شرح مي دهد كه اين 
اتومبيل چگونه ســاخته شــده و چگونه كار مي كند، آن 
مكانيك در حكم زبان شناس خواهد بود.« و »زبان شناسي 
علمي اســت كه به ما مي گويد زبان چگونه ساخته شده و 
چگونه كار مي كنــد.« به نوع نگاه مرحــوم باطني به زبان 
بازگرديم كه زبان را در چارچوب كاركردهاي اجتماعي اش 

مطالعه مي  كرد.
مرحوم باطني در مقاله »زبان به عنوان يك رفتار اجتماعي« 
مي نويسد: »زبان آنچنان با موقعيت هاي اجتماعي كه در 
آن به كار مي رود پيوند مي خورد كه به سختي مي توان براي 
اكثر جمله هاي زبان به طور مطلق و فارغ از بافت اجتماعي 
و مخصوصا فارغ از رابطه گوينده و شنونده معنايي تعيين 
كرد.« و بعد مثالي مي آورد: »مثال فرض كنيد كه مردي در 
آغاز آشــنايي با خانمي به او بگويد »نازتو برم خوشگله«، 
در اين صورت ممكن است آن خانم برآشــفته شود و او را 
پررو، وقيح و بي تربيت بخواند؛ اگر اين حرف را در كوچه يا 
خيابان به او بزند، او اين جمله را متلك تلقي خواهد كرد و 
اگر حوصله درگيري داشته باشد به او جواب ناخوشايندي 
خواهد داد و حتي مي توانــد او را به عنوان مزاحم خياباني 
به  دست پليس بســپارد. ولي اگر اين خانم همسر يا نامزد 
اين مرد باشــد، نه تنها از اين جمله رنجيده نمي شود بلكه 
بسيار نيز شادمان خواهد شد و آن را نشان محبت و عشق 

و عالقه گوينده تعبير خواهد كرد.« احتماال توضيح رابطه 
زبان و بافت اجتماعي از اين ساده تر و بامزه تر، آن هم توسط 
زبان شناســي كه در محضر هاليدي و چامســكي درس 
خوانده، نمي شــود. مرحوم باطني ميان روابط اجتماعي و 
رفتار زباني رابطه مستقيم مي ديد؛ هرچه روابط اجتماعي 
پيچيده تر و متنوع تر، شخصيت افراد اين اجتماع تودارتر و 
رفتار زباني شان پيچيده تر. به همين دليل به نظر ايشان يك 
روستايي كه در جامعه اي ساده تر از جامعه شهري زندگي 
مي كند، رفتــار زباني اش فاقد ظرافــت و پيچيدگي رفتار 

شهرنشينان است.
دكتر باطني، براي زبان، صرفــا وظيفه انتقال افكار و بيان 
احساسات قائل نبود؛ عقيده داشت زبان گاه »براي استتار 
انديشه به كار مي رود« و در تبليغات سياسي از اين ويژگي 
زبان براي فريبكاري اســتفاده مي شــود. در مقاله »زبان 
در خدمت باطل« توضيح مي دهد كــه »جورج اورول در 
رمان »1984« نامگذاري هاي فريبكارانه و اســتتاري را 
هنرمندانه تصوير كرده است: وزارتخانه اي كه به سانسور 
اخبار و جعل اسناد مي پردازد »وزارت حقيقت« نام دارد؛ 
وزارتخانه اي كه به امور جنــگ مي پردازد »وزارت صلح« 
ناميده مي شود؛ وزارتخانه اي كه مسئول جيره بندي است 
»وزارت فراواني« خوانده مي شــود و نام وزارتخانه اي كه 
به كارهاي پليســي و تفتيش عقايد و شكنجه مي پردازد 
»وزارت عشــق« اســت. مرحوم باطنــي، همچنان كه 
خودش در بخش ســوم نقدش بر كتاب »غلط ننويسيم« 
تأكيد مي كند، در كاربرد زبــان روادار و واقع بين بود ولي 
بي بندوباري و شلختگي در كاربرد زبان را تأييد نمي كرد. او 
بر اين باور بود كه »تمايز بين درست و غلط در زبان مانند 
تمايز شب و روز مشخص و مطلق نيست. در بسياري موارد 
دو يا چند صورت زباني مي توانند پابه پاي هم درست باشند 
و به كار بروند. عالوه بر اين تمايز بين درست و غلط به جاي 
آنكه يك تمايز دوبعدي باشــد، در غالب موارد يك تمايز 
تدريجي اســت. به اين معني كه بين درست و غلط موارد 
بينابيني مشاهده مي شــود كه با قطعيت نمي توان گفت 
به كدام دســته تعلق دارند و بايد با مالك كمتر و بيشتر 

سنجيده شوند و نه با مالك قاطع آري يا نه.«
مرحوم دكتر محمدرضا باطني دلبســته علوم زيســتي 
بود و علم را وســيله اي براي دريــدن »پرده هاي جهل« 
و »لفافه هــاي اوهام و خرافات« مي دانســت. از همين رو 
شــايد بتوان گفت در نظر او زبان به موجودي زنده و پويا 
مي مانست كه روا نيســت آن را در هيچ چارچوب و قالبي 
كه از باليدنش بازمي دارد، محبوس كرد. او خود آزاده بود و 

زبان را هم آزاد مي خواست.

عكس: همشهري/ حامد فرج اله

محمدناصراحدي
روزنامه نگار
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كيوسك

واكنــش نظامي گروه هــاي مقاومت به 
تحوالت اخير قدس فراتر از انتظارات بود. پيام اين 
واكنش شديد براي اســرائيل چيست و چگونه بر 

معادله قدرت در پرونده فلسطين تأثير مي گذارد؟
قبل از هر چيز بايد توجه داشــته باشــيم كه مســئله 
فلســطين و مقاومت براي آن در برهه اي تاريخي قرار 
دارد. دشمنان فلسطين همواره براي نابودي اين مسئله 
و به حاشــيه راندن آن تالش كرده اند. اين تالش ها در 
دوران ترامپ به اوج خود رســيد. دولت ترامپ با اتخاذ 
سياست هايي كه با تسامح و در بهترين حالت مي توان 
آن را غيرديپلماتيك ناميد تالش داشت از طريق پايمال 
كردن حقوق تاريخي فلســطينيان، طرح موســوم به 
معامله قرن را اجرايي كند. اما مردم فلسطين با وجود 
تمام گرايش ها و مباني مختلف خود مقابل اجراي اين 
طرح ايستاده و آن را با شكست روبه رو كردند. اكنون با 
مرحله اي جديد از اين چالش ها روبه رو هستيم. جريان 
راست افراطي صهيونيســم كه با معضالت اساسي در 
داخل مواجه است مي خواهد از طريق جنايت عليه مردم 
فلسطين، بحران هاي دروني خود را به حاشيه براند. بر 
اين اساس، ريشه بحران فعلي را بايد در مشكالت داخلي 
گروه هاي راست افراطي رژيم صهيونيستي جست وجو 
كرد. اما مسير مورد نظر آنها با واكنش مقاومت فلسطين 
تغيير كرد. به تعبير ديگر، مقاومت فلسطين با تكيه به 
قدرت ميداني، عملكرد مطلوب و تفكر سياســي خود 
راست افراطي اسرائيل را غافلگير كرد. براي فهم معادله 
جديدي كه با واكنش ميداني مقاومت عليه اســرائيل 
در جريان تحوالت اخير شــكل گرفته مي توان 3نكته 

اساسي را بيان كرد:

1- مقاومت ديگر در مقابل حمالت و تجاوزهاي مستمر 
ارتش اسرائيل عليه شــهروندان غيرنظامي فلسطين 
ســاكت و منفعل باقــي نمي ماند؛ از قــدس گرفته تا 
كرانه غربي يا ســرزمين هاي اشغال شــده در 1948. 
جنبش هاي مقاومت مســلحانه در مقابــل اين قبيل 
جنايت ها به وظيفه ملي خود براي دفاع از شــهروندان 

بي دفاع فلسطيني عمل خواهند كرد.
2- سالح مقاومت صرفا براي دفاع از غزه نيست و تمام 
جغرافياي فلسطين را پوشــش مي دهد. بنابراين اگر 
تعدي به حقوق شهروندان فلســطيني در هر نقطه اي 
از سرزمين هاي تاريخي اشغال شده اين كشور صورت 
بگيرد، مقاومت از خود واكنش نشــان داده و در خط 
اول دفاع خواهد بــود. اين پيام به روشــني در جريان 
درگيري هاي اخير براي رژيم صهيونيســتي ارســال 

شده است.
3- تصوير مقاومت با در كنار هم قــرار گرفتن دو بعد 
نظامي و مدني كامل شده است. امروز براي همه روشن 
شده كه مقاومت نظامي، ســتون فقرات مقاومت ملي 
فلسطينيان عليه اشغالگران اســت. در واقع آن تصوير 
غلطي كه مقاومت نظامي را عاملي براي تخريب مقاومت 
مدني معرفي مي كرد اكنون به پايان رســيده اســت. 
بهترين دليل براي ايــن ادعا نيز شــعارهاي خياباني 
شهروندان فلسطيني در قدس، كرانه و حتي شهرهاي 
1948در حمايــت از ابوخالــد الضيــف و گردان هاي 
عزالدين قســام اســت؛ شــعارهايي كه از فرماندهان 
مقاومت دعوت مي كند براي حمايت از مسئله فلسطين 
در صحنه حضور داشته باشــند. از لحظه اي كه شليك 
موشــك ها از داخل غزه آغاز شــد، مقاومــت فدائيان 

فلسطيني در ساير نقاط اين كشور به اشكال مختلف، در 
قالب حركت هاي نيمه مسلحانه و يا مدني جان تازه اي 
گرفت. ما اكنون شاهد تحولي تاريخي در مناطق اشغال 
شده در 1948هســتيم. ميليون ها شهروند فلسطيني 
كه ظرف 7دهه زير سلطه قهري اسرائيل زندگي  كرده 
و حتي اجازه تكلم بــه زبان خود را نداشــته اند امروز 
به خيابان آمــده و در حمايت از وطــن خويش مقابل 

اشغالگران ايستاده اند.
براي بسياري از رسانه ها و ناظران، واكنش شهروندان 
جوان و نسل جديد فلســطين به تحوالت اخير بسيار 
جالب بوده اســت. درحالي كه انتظار مي رفت نســل 
جديد مواضع متفاوتي از نســل هاي پيشين فلسطين 
نسبت به مسئله مقاومت و اشغالگران داشته باشد، اما 

گزارش هاي ميداني واقعيت ديگري را نشان مي دهد.
من اين واقعيت را در فرزنــدان خود و تمام جواناني كه 
براي فلسطين به پا خاسته اند مي بينم؛ جواناني متولد 
ســال هاي 2004 يا 2005 كه انتفاضه هاي اول و دوم 
را نديده و هيچ تجربه  اساســي از مقاومت مستمر ملت 
فلسطين مقابل اشغالگران نداشته اند؛ اما همين نسل 
امروز نشان داده حساسيت بيشتري براي دفاع از وطن 
و هويت خود نسبت به نسل هاي پيشين دارد؛ امري كه 
البته دور از انتظار نبود. بايد توجه داشته باشيد كه فارغ 
از عقايد مردم فلســطين و ايمان راسخ آنها به حقانيت 
خود بر سرزمين هاي اشغالي و اماكن مقدس، هم اكنون 
جنايت هاي رژيم صهيونيستي از هر استعمارگر ديگري 
در طول تاريخ فراتر رفته است. كافي است به ياد بياوريم 
كه مقاومت حتــي در اوج درگيري ها، نقــاط و مراكز 
نظامي يا استراتژيك اشغالگران را مورد هدف حمالت 

موشــكي قرار مي دهد. براي مثال در روز گذشــته دو 
پايگاه هوايي اســرائيل در محيط تل آويو مورد حمله 
قرار گرفت اما آنها در مقابل به مناطق و ساختمان هاي 
مســكوني حمله مي كنند. دقايقي پيش از گفت وگوي 
ما، تصاويري از حمله موشــكي جنگنده هاي اسرائيل 
به ساختماني مســكوني در غزه منتشر شده كه در آن 
خانواده ها و كودكان زندگي مي كردند. ملت فلسطين در 
مقابل اين توحش، تمام گزينه هاي سياسي و ديپلماسي 
را استفاده كرده است. تاريخ طوالني اي از مذاكره با رژيم 
صهيونيستي وجود دارد؛ تالش هايي كه صرفا افزايش 
وحشــي گري و جنايات اشــغالگران را به دنبال داشته 
است. اكنون ملت فلسطين ايســتاده و به طرف مقابل 
مي گويد قادر است با مقاومت از خود دفاع كرده و حقوق 

تاريخي اش را از هيمنه اسرائيل خارج كند.
طي يك سال گذشته تحوالت مهمي در 
زمينه عادي سازي  روابط برخي كشورهاي عربي با 
اسرائيل صورت گرفته است. از ديد شما آيا تحوالت 
اخير تأثيري بر رويكرد اين كشورها خواهد داشت؟

بدون شك بايد داشته باشــد. اين جريانات و نظام هاي 
عربي به بخش تاريك و بي شــرافت تاريخ پيوسته اند. 
عادي ســازي  روابط با رژيم صهيونيســتي مانند فرو 
كردن خنجري از پشت بر پيكر مردمي است كه مقابل 
وحشــي گري اين رژيم ايســتادگي مي كنند. رويكرد 
اين كشــورها در قبال مسئله فلســطين غيراخالقي، 
غيرديني و غيرمنطقي بوده است. به صراحت مي گويم 
ملت هاي منطقه از اساس با رژيم صهيونيستي مخالف 
هستند و آن را بخشي طبيعي از بافت سياسي و فرهنگي 
خاورميانه نمي دانند. اما بعضي از نظام ها، به دليل وجود 

منافع مشــترك و البته محدود خانوادگي يا فردي با 
رژيم صهيونيستي، مرتكب چنين خطايي شده اند. ما 
يقين داريم كه تصميم عادي سازي  روابط اين نظام ها 
با اســرائيل، نه تنها منفعتي براي مردم فلسطين، بلكه 
براي مردم همين كشورها نيز نخواهد داشت. هرگونه 
عادي سازي  رابطه با اســرائيل به معناي طوالني كردن 
عمر اين رژيم و در نتيجه نبرد عليه مردم فلسطين است 
و اين كشورها بايد از تصميم اشتباه خود عقب نشيني 

كنند.
اكنون ســخن از تالش هاي مصر و قطر 
براي ميانجيگري و خاتمــه دادن به درگيري هاي 
نظامي در فلسطين است. موضع شما در برابر اين 

تماس ها چيست؟
اولين موضع مقاومت در پاســخ به ميانجي ها اين بوده 
است: چرا  ســراغ ما مي آييد؟ آنكه تجاوز و نبرد را آغاز 
كرده رژيم صهيونيستي است. آنكه كشتار را آغاز كرده 
رژيم صهيونيستي اســت. رفتار اين رژيم طي روزهاي 
گذشته در رابطه با مسجداالقصي و زمينه سازي  براي 
ورود شهرك نشــينان افراطي به اين مــكان مقدس 
روشن است. البته عالوه بر مواردي كه شما ذكر كرديد، 
تالش هايي براي ميانجيگري از سوي اروپا نيز صورت 
گرفته است. درهرحال، معادله از منظر مقاومت ساده و 
روشن است؛ ميانجي ها بايد با متجاوز سخن بگويند. اگر 
در نتيجه اين رايزني ها، مطالبات مقاومت توسط رژيم 
صهيونيســتي پذيرفته شــد، آنگاه گروه هاي مقاومت 
نيز به موضع طبيعي خود بــر مي گردد. اما تا زماني كه 
حمالت و تجاوزها ادامه دارد، اين حق ما است كه از خود 

و ملت فلسطين دفاع كنيم.

بحران در سرزمين هاي اشغالي با شدت كم سابقه اي ادامه 
دارد؛ بحراني كه يك هفته قبل با حمالت نيروهاي امنيتي 
اسرائيل به مسجداالقصي آغاز شــد و به تدريج، رنگ و بوي يك جنگ تمام عيار به  خود 
گرفت. طي روزهاي گذشته جنبش هاي مقاومت مســلحانه غزه و در راس آنها حماس، 
حمالت موشكي بي سابقه اي را به تمام نقاط سرزمين هاي اشغالي انجام داده اند. به روايت 
رسانه هاي رژيم صهيونيســتي، تا كنون بيش از 2هزار موشك و راكت به نقاط حساسي 
ازجمله تل آويو، حيفا و عسقالن شليك شــده است. در مقابل، ارتش اسرائيل نيز صدها 
بار مناطق مسكوني غزه را با اســتفاده از 160جنگنده بمباران كرده است؛ بمباران هايي 
كه 120شهيد، ازجمله 27كودك بر جاي گذاشته اســت. به رغم خشم جامعه بين المللي 
از گزارش ها و تصاوير تكان دهنده حمالت اسرائيل، رهبران اين رژيم همچنان به حمالت 
هوايي عليه غزه ادامه مي دهند. اين در حالي است كه با وجود بسيج گسترده نيرو توسط 
ارتش اسرائيل، تاكنون حمله زميني به  سوي غزه صورت نگرفته است. برخي اين بحران 
را تالشي از سوي بنيامين نتانياهو و جريان راست افراطي اسرائيل براي عبور از مشكالت 
داخلي و با هدف به دســت گرفتن دوباره قدرت به شــمار 
مي آورند. در مقابل، بخش عمده رســانه ها و تحليلگران بر 
اين نكته اتفاق نظر دارند كه حجم حمالت موشكي حماس و 
موفقيت بخش مهمي از آن، حاشيه امنيتي اسرائيل را به طرز 

بي سابقه اي متزلزل كرده است.
درباره واكنــش گروه هاي مقاومت، تأثيــر جنگ اخير بر  

معادله فلسطين و چشم انداز پيش روي درگيري ها با »خالد 
قدومي«، نماينده جنبش حماس در تهران گفت وگو كرده ايم.

گفت وگو با خالد قدومي، نماينده جنبش حماس در تهران، درباره حمالت رژيم صهيونيستي به نوار غزه و مقاومت گروه هاي فلسطيني

مقاومت فلسطين، راست افراطي اسرائيل را غافلگير كرد

مجله اكونوميســت مدعي شــده كه همه 
دولت هــاي جهان آمــار تلفــات كرونا را 
پايين تر از آمار واقعي اعــالم كرده اند. اين 
مجله نوشته كه آمار واقعي مرگ و مير بين 
7تا 12.5ميليون نفر تخمين زده مي شود 
و مي تــوان آن را به طــور متوســط حدود 
10ميليون نفر درنظــر گرفت؛ درحالي كه 
آمار اعالمــي دولت ها در مجمــوع حدود 

3ميليون و 400هزار نفر است.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

 آمار واقعي تلفات كرونا؛ 
10ميليون نفر

 خشونت آغشته به سياست 
در اسرائيل

روزنامــه نيويورك تايمز در گزارشــي به 
وضعيت بحراني در ســرزمين هاي اشغالي 
و درگيري هاي ميان حمــاس و نيروهاي 
امنيتي اسرائيل پرداخته و نوشته كه به نظر 
مي رســد وقايع روزهاي اخير با سياســت 
آغشته شده است. به نوشــته اين روزنامه، 
بنيامين نتانياهو پيــروز وضعيت بحراني 
كنوني است؛ چرا كه مانع تشكيل دولت از 

سوي رقباي خود خواهد شد.

12كشته در انفجار مسجدي در حومه كابل

در ادامه سلسله حمالت تروريســتي در افغانستان، ظهر ديروز 
انفجار بمبي در مسجد روستاي حاجي بخشي در شهر شكردره در آسيا

حومه كابل، 12 كشته و 15 زخمی به جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه به نقل از پليس كابل بمب در قسمت محراب مسجد 
كار گذاشته شده بود. تلويزيون طلوع افغانستان هم به نقل از نمازگزاران حاضر در 
مسجد گزارش داده كه بمب حين خطبه هاي نمازجمعه منفجر شده است. امام 

جماعت مسجد نيز در ميان قربانيان اين حادثه تروريستي قرار دارد.
انفجار بمب در مسجد روستاي حاجي بخشي در حالي اتفاق مي افتد كه طالبان 
از روز پنجشنبه، همزمان با عيد فطر، به مدت 3 روز آتش بس اعالم كرده است. 
سخنگوي طالبان ساعتي پس از انفجار با انتشار بيانيه اي دست داشتن نيروهاي 

اين گروه در بمب گذاري را رد و آن را محكوم كرد.
رسانه هاي افغانستان طي 2روز گذشته هيچ گزارشي از درگيري ميان نيروهاي 
دولتي و نيروهاي طالبان مخابره نكرده اند. فرصت آتش بس به مردم اين امكان 
را داده تا براي ديدار با اقوام و خويشاوندان خود راهي نقاط دوردست و روستاها 
شوند. با اين حال، روز پنجشنبه در چند حادثه مختلف در قندهار، قندوز و غزني 

1 1نفر در اثر انفجار بمب هاي كنار جاده اي جان خود را از دست دادند.
عمليات تروريستي ديروز در ادامه سلسله حمالت تروريستي قرار مي گيرد كه 
طي هفته هاي اخير شدت گرفته است. شنبه هفته گذشته، درپي انفجار 3 بمب 
در مقابل مدرسه سيدالشهدا در منطقه دشت برچي در غرب كابل، بيش از 80نفر 
كشته و حدود 150نفر هم  زخمي شدند. اغلب كشته شده ها دانش آموزان دختر 
زير 18سال بوداند. دولت در هر دو حمله اخير، طالبان را مسئول معرفي كرده اما 

طالبان اين ادعا را رد كرده است.
حمالت در افغانســتان همزمان با پايان يافتن مهلت مــورد توافق براي خروج 
نيروهاي آمريكايي از افغانســتان افزايش يافته است. در توافق صلحي كه سال 
گذشته ميالدي بين دولت دونالد ترامپ و گروه طالبان امضا شد روز اول مي )يكم 
ارديبهشت( امسال به عنوان مهلت نهايي براي خروج نيروهاي آمريكايي و ناتو 
تعيين شده بود. اما دولت جو بايدن اعالم كرده كه نيروهاي اين كشور تا سپتامبر 

)شهريورماه( به طور كامل از افغانستان خارج خواهند شد.
دولت افغانستان، آمريكا و سازمان ملل با انتشار اعالميه هاي جداگانه، خواستار 
ادامه اين آتش بس و قطع خشونت ها شده اند اما ســران طالبان اعالم كرده اند 
آتش بس فقط مربوط به عيد فطر است و تمديد نخواهد شد. طالبان مي گويد تا 
زمان حصول موارد توافق شده با آمريكا، دست از حمله به مواضع نيروهاي دولتي 

برنخواهد داشت.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

  راست افراطي اسرائيل به دنبال 
جبران مشــكالت داخلي خود با 
جنايت عليه مردم فلســطين بود 
اما واكنش گروه هاي مقاومت آنان 

را غافلگير كرد
  گروه هاي مقاومــت در جريان 
درگيري هاي اخير معادله جديدي 

را بر طرف مقابل تحميل كرده اند
  ســالح مقاومت محــدود به 
غزه نيســت و تمام سرزمين هاي 

فلسطيني را در بر مي گيرد
  مقاومت مدني در كنار مقاومت 

نظامي كامل شده است
  ميليون هــا شــهروندي كــه 
حتي اجازه تكلم بــه زبان خود را 
نداشــته اند حاال بــراي دفاع از 

فلسطين به خيابان آمده اند
  نسل جديد فلســطين نشان 
داد حساسيت بيشتري نسبت به 
پيشينيان خود براي وطن و هويتش 

دارد
  عالوه بــر كشــورهاي عربي، 
اروپايي ها هم به دنبال ميانجيگري 

براي خاتمه درگيري ها هستند
   تا زماني كه تجاوزهاي اسرائيل 
ادامه داشته باشد، حمالت مقاومت 

متوقف نخواهد شد

پناه گرفتن فلسطيني ها در مدارس
با ادامه حمالت هوايي اسرائيل به باريكه غزه براي پنجمين روز، مردم 

از ترس جان شان به مدارس پناه برده اند. غيراز جنگنده هاي اسرائيلي، خاورميانه
واحدهاي توپخانه اي رژيم صهيونيستي نيز حمله به مناطق مسكوني 

را آغاز كرده اند؛ حمالتي كه تلفات در ميان غيرنظاميان را افزايش داده است.
همزمان، تجمع تانك ها و نيروهاي اسرائيلي در پشت مرز هاي غزه، احتمال حمله 
زميني به اين منطقه را افزايش داده اســت. حماس در مقابل با رونمايي از موشك 
جديد خود با نام عياش، تهديد كرده كه درصورت انجام حمله زميني به غزه، عمق 
سرزمين هاي اشــغالي و فرودگاه هاي اين رژيم را هدف قرار مي دهد. اين موشك 
250كيلومتر برد دارد و تمام شهرهاي سرزمين هاي اشــغالي در تيررس آن قرار 
مي گيرد. بامداد جمعه ارتش اســرائيل از حمله همزمان نيروي هوايي و نيروهاي 
زميني اين رژيم به غزه خبر داد  اما ساعاتي بعد با انتشار اطالعيه اي اعالم كرد هنوز 
هيچ سربازي وارد غزه نشده است. شوراي امنيت سازمان ملل قرار است روز يكشنبه 
در يك نشست علني حمالت اخير اسرائيل به نوار غزه را مورد بررسي قرار دهد. پيش 
از اين، آمريكا مانع برگزاري نشست فوق العاده شوراي امنيت به پيشنهاد چين، نروژ 

و تونس شده بود.
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رزمناو  پوتمكین در فضا

انجمنی با  عيــه سپیدهفاتحنعمتی ا د
قضاوت هنر هفتم در غالــب برگزاری 
جوايز گلدن گلوب، 87عضو سفيدپوست 
دارد و هيــچ سياهپوســتی داخل اين 
انجمن راه نيافته است. اين آماری است 
كه در 20سال گذشــته به هيچ عنوان 
تغييری نكرده است. انجمن مطبوعات 
 )HFPA خارجی هاليــوود )به اختصار
ســازمانی از مجمــوع روزنامه نگاران، 
عكاسان و كارگردان های منتقد فيلم  است 
كه اگرچه پيش از ايــن نيز زمزمه های 
انتقاد به آن آغاز شده بود اما ناگهان در يك 
هفته گذشته به تيتر يك خبر های دنيای 
هنر تبديل شد. آپارتايدی )جدانژادی( 
نوين در هنر هفتم و نبــود تنوع نژادی 
بيست ســاله در اين انجمن باعث شــد 
واكنش های زيادی عليه گلدن گلوب و 
انجمن ياد شده شكل بگيرد. ظهور آپارتايد 
نوين، زمانی برای مردم روشن تر شد كه در 
روزنامــه  ســال جاری،  فوريــه 
لس آنجلس تايمز پرده از راز »ضد سياه« 
آكادمی گلدن گلوب برداشت. با اعالم اين 
روزنامه، شــبكه ان بی ســی هم پخش 
گلدن گلوب2022 را لغو كرد و حتی تام 
كروز وارد صحنه شده و سه جايزه بهترين 
بازيگر مرد خود را پس داد. عالوه بر همه 
اينها، در تحقيق و تفحصی كه روزنامه 
لس آنجلس تايمز انجام داد، مشخص شد 
كه انجمن به 87 عضو خود بابت حضور در 
كميته های مختلف ساالنه يك ميليون 
دالر پرداخت می كند كه اين مســئله 
ممكن است جايگاه معافيت مالياتی اين 
مؤسسه غيرانتفاعی را به خطر بيندازد. 
اســكارلت جوهانســون، بازيگر سری 
فيلم هــای »انتفام جويــان« و نامــزد 
پنج جايزه گلدن گلوب هم پس از تحريم 
آكادمی توسط شركت های نتفليكس و 

آمازون به اين »كارزار تحريم« پيوست.

آپارتايد نوين 

بوقنزن،فاصلهرارعایتكن!
جای دوچرخه سوار كجاســت؟ پياده رو؟ 
خيابان؟ شايد هم هردو؟ تجربه من می گويد 
كه وضعيت برای دوچرخه سواران در ايران از موتورسواران خيلی بغرنج تر 
است. مثال همه ما می دانيم كه موتورسوار فقط حق دارد از خيابان عبور 
كند و ورودش به پياده رو و پارك تخلف است. برای همين حق داريم به 
موتورسواری كه وارد پياده رو شده معترض شويم يا حتی شهرداری حق 
دارد با گذاشتن مانع، جلو ورودش به پارك را بگيرد. اما چنين اجماعی 
گويا نه در قوانين و نه در عرف درباره دوچرخه سواران وجود ندارد. يعنی 
دوچرخه ســوار حق دارد همه جا باشــد و در عين حال همه جا نباشد. 
برای همين نه دوچرخه سوار تكليفش را می داند، نه عابر، نه راننده. مثال 
شما می توانی وارد پياده رو يا داخل پارك شوی اما همزمان بايد دستت 
روی زنگ يا بوق دوچرخه باشــد تا برای خودت راه باز كنی. برخی كنار 
می روند و برخی شاكی می شوند كه راه رفتن اينجا حق ماست تو اينجا 
چه می كنی؟ راست می گويند برای همين در برخی پارك ها يا خيابان ها 
مسير ويژه دوچرخه - با خط كشی يا جدول - مشخص شده اما چه فايده 
كه نه مردم به آن توجه می كنند نه دوچرخه سوار، در نتيجه اينكه آدم ها 
وارد مسير دوچرخه می شوند و راكب دوچرخه وارد مسير راه رفتن مردم! 
گاهی هم هردو با هم. راننده ها هم خيابان را ملك طلق خود می دانند. با 
موتورسواران مشــكل دارند چون به  نظرشان زيادی تند می روند اما اين 
راكبان كنار خيابانی را هم تحمل نمی كنند چون به  نظرشــان اينها هم 
زيادی كند می روند! طبق قوانينی كه بيشــتر ما از آن بی اطالعيم، يك 
راننده حق ندارد با فاصله ای كمتر از يك تا يك و نيم متر از دوچرخه سوار 
حركت كند. هرگز نبايد جلوی يك دوچرخه ســوار بپيچد يا در فاصله 
كم بدون زدن چراغ راهنما گردش به راســت كند. اما همه اين كارها را 
می كنند. راننده از من دوچرخه سوار انتظار دارد از منتهی اليه سمت راست 
خيابان و چسبيده به  خودروهای پارك شده حركت كنم اما نمی داند من 
آن قدر كه فوبيای خودروهای پارك شــده را دارم، فوبيای خودروی در 
حال حركت را ندارم! چون هرلحظه امكان دارد يك سرنشين بی مالحظه 
ناگهان در خودرو را باز كند و من و دوچرخه با هم نقش بر زمين شويم. 
رانندگان خودروهای ســنگين هم نمی دانند نه من، نه دوچرخه ام بالی 
برای پرواز كردن نداريم پس بوق گوشخراش آنها بيشتر از اينكه هشدار 
دهد من را می ترساند و ممكن است با از دست دادن كنترلم، دچار حادثه 

شوم!

بايسيكل ران دغدغه

نماز در يكي از مساجد موصل، جايي كه هنوز زخم هاي جنگ با داعش در آن تازه است-  عكس: رويترز اول آخر

مهساجزینی

روزنامه  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی
 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری

 مدير مسئول: نيلوفر قديری

 دفتر مركزی: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستی 45956-19666   تهران، صندوق پستی19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 چاپ: همشهری   تلفن: 48075000
 www.hamshahrionline.ir :همشهری 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

سازمان  آگهی ها و نيازمندی ها:
 خيابان قائم مقام فراهانی، ميدان شــعاع ، خيابان شــهيد خدری  

شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

عدد خبر

میلیارد دالر
میزان فروش نفت در 

سال99 تنها 1.2میلیارد 
دالر بود كه باعث شد 
ركورد كمترین میزان 

درآمد نفتی طی 4دهه 
اخیر زده شود. 

1/2

بیش از 1.7میلیون نفر 
از افراد بیكار را گروه سنی 
1۸ تا ۳۵ساله تشكیل 

داده اند. این در حالی است 
كه تعداد آنها در سال1۳9۸ 

بالغ بر 2.1میلیون نفر 
بوده است. بر این اساس 
از تعداد بیكاران در این 

گروه سنی حدود ۳۸۳هزار 
نفر كم شده است.

1/7
میلیون نفر

10
میلیون 

سخنگوی سازمان غذا 
و دارو گفته امیدواریم 
با تحقق وعده هایی كه 
داده شده، در خرداد ماه 

بیش از 7 تا 1۰میلیون دوز 
واكسن وارد كشور كنیم.

عدد خبر

مان

گرينويچ

اله
رج 

د ف
حام

د 
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حافظ

ديدم به خواب دوش كه ماهی برآمدی
كز عكس روی او شب هجران سرآمدی

روزها اسمی از بيت كوين و فاطمهعباسی كمتر كسی است كه اين 
ديگر رمز ارزها نشنيده باشد و از بين كسانی كه درباره اين 
بازارهای مالی شنيده اند هم كمتر آدمی پيدا می شود كه 
پول داشته باشــد و دلش نخواهد در اين بساط نوظهور 
ســرمايه گذاری كند. البته االن 3500ارز ديجيتال در 
پلتفرم های مختلف فعال است اما بيت كوين بين اين رفقا 
قديمی تر است و اسمش هم زياد به گوشمان خورده است. 
اگر اوايل سال گذشــته همه به دنبال سرمايه گذاری در 
بورس بودند، حاال كه چراغ بازار سرمايه مدت هاست قرمز 

است و سرمايه ها در حال از دست رفتن، خيلی ها عزم جزم 
كرده اند كه يك بار ديگر شانسشان را در بازار ارز ديجيتال 
كه اين روزها سودآورتر از ساير بازارهای مالی موازی به نظر 
می رسد، امتحان كنند بلكه ارزش پولشان حفظ و سودی 
هم عايدشان شــود. اين اســت كه االن آدم ها با حداقل 
500هزار تومان وارد بازی جديدی به اســم بــازار ارز 
ديجيتال می شوند و چون ايران تحريم است و كسی كارت 
اعتباری بين المللی ندارد، پولشان را به صرافی های آنالين 
می سپارند. اين صرافی ها هم به وسيله همكاران و آشنايانی 
كه در خارج از كشور دارند و يا با مستر كارت برايشان ارز 

ديجيتال می خرند و كارمزد خودشان را هم برمی دارند. در 
اين بين عده ای خودشان را می ســپارند دست مشاور و 
گاهی كاله سرشان می رود و گاهی با مشورت درست و 
حسابی سود می كنند و عده ای هم آموزش می بينند و پای 
سود و زيانش می ايستند. خالصه كه اين بازار جديد كه 
حسابی سر و صدا كرده بازی زياد دارد و اين صفر و يك ها 
به همين راحتی ها پولدارتــان نمی كند، حاال تصميم با 
خودتان است كه بخواهيد در بورس وطنی شانس تان را 
امتحان كنيد، يا وارد دنيــای اعجاب انگيز اينترنت و ارز 

ديجيتال شويد، اين گوی و اين ميدان...

جنگ  ازلی ابدی روی گسل خاورميانه
از مجله وگ   دست به دست می شود كه مهدیاگلمحمدی اين روز ها در فضای مجازی طرح جلدی 
مضمونی بازســازی شــده و قابل تامل را به نمايش می گذارد. 
مشتر ك های اين مجله آمريكايی عادت دارند روی طرح جلد اين 
مجله، عكسی منتخب از ســلبريتی ها با لباس هايی را ببينند كه 
به اصطالح آخرين مد روز است. روی اين طرح جلد بازسازی شده 
اما به جای يــك زن خوش پوش تصويــر دختربچه ای به نمايش 
گذاشته شــده كه زير باران 
ابر  و  گلولــه  
سياهی از جنگ 
فغــان و فرياد 
در  می كشــد. 
نيز  شــرح آن 
شده:  نوشــته 
در  وحشــت 
مد  خاورميانــه 
است. اشاره به اين 
واقعيــت كه اين 
بخش از جهان گويا 
آبستن جنگ های 
ازلی و ابدی است. از 
ديدگاه كارشناسان 
ژئوپليتيك  مسائل 
بســته به سمت و 
آنها  سياسی  سوی 

متغير های بسياری در اين زمينه دخيل هستند كه باعث می شوند 
توپ جنــگ در زمين ديگری باشــد؛ اما نگاهــی فراجناحی و 
جنگ ستيزانه تمام اين شرح و تفسير های طوماروار و طوالنی را به 
دو دليل اصلی محدود می كند. نخست تمركز 56درصد از ذخاير 
طبيعی جهان در اين منطقه و ديگری نبود ثبات و انسجام سياسی 

در آن. مورد نخست نياز به توضيح چندانی ندارد. 
حقوق بشر و آزادی رسانه ها و ... بهانه است. جنگ، جنگ ذخاير 
انرژی است. غيراز اين باشد مدافعان حقيقی حقوق بشر و آزادی 
رسانه ها نوك پيكان شان بسياری از كشور ها را هدف قرار داده 
و به كشور يا منطقه خاصی محدود نمی شود. می ماند مورد نبود 
ثبات و انسجام سياســی. برای مورد دوم ذكر يك مثال فيزيك 
می تواند راهگشا باشد. در اين علم چنانچه روی صفحه ای صاف يا 
مدور فشاری دوطرفه وارد بيايد، جسم ياد شده درست از جايی 
می شكند كه كمترين ثبات و استحكام را دارد. يك ترك كوچك 
با الماس شيشه بری روی ســطح يكسان شيشه كافی است تا با 
تلنگری از همان قسمت شيشه بشكند. بنابراين در خاورميانه 
ما شاهد فشار دو بلوك شرق و غرب به صفحه ژئوپليتيك زمين 

هستيم.
 چين و روسيه در شرق و آمريكا و متحدانش در غرب به استحكام 
الزم رسيده و دليلی برای شكسته شــدن ندارند؛ اما اين فشار 
روزافزون روی گسل ترك برداشته خاورميانه هرازگاهی خود را 

نشان می دهد. 
بنابراين برای اينكه ديگر وحشت در خاورميانه مد روز نباشد، ثبات 
سياسی و استحكامی كه كشور های منتهی اليه شرق و غرب به آن 

رسيده اند ضروری است.

بلشويك ها دوباره دست به كار شده اند و می خواهند  در  ماه اكتبر، كارستان تازه ای به راه  بيندازند و باز به مسعودمیر
همه دنيا ثابت كنند هنوز هم دود سينما از كنده نياكان آيزنشتاين و كولشوف و 
هواداران انقالب اكتبر برمی خيزد. ترديد نمی توان كرد كه سينمای فرانسوی با 
خالقيت روس ها پای ميز تدوين آمد و اصالح شد و حاال يك قرن بعد از رزمناو 
پوتمكين و معجزه سكانس طاليی پلكان اودسا، دوباره اين روس ها هستند كه 
می خواهند برای سينما در فضا شناســنامه بگيرند. ماجرا از اين قرار است كه 
سازمان فضايی فدرال روسيه اعالم كرده كه خانم يوليا پرسيلد، بازيگر 36ساله 
و آقای كليم شــيپنكو، كارگردان 37ساله را به ايســتگاه فضايی بين المللی 
می فرستد تا نخستين فيلم تخيلی در فضا را بسازند. جالب اينجاست كه اين سفر 
فضايی برای روز پنجم  ماه خاطره انگيز اكتبر و از پايگاه فضايی بايكونور تنظيم 

شده است.
 اين بازيگر و كارگردان قرار است ســوار بر فضاپيمای سايوز ام اس-19 شوند 
و فيلمی با نام »چالش« را كه گفته می شــود يك درام فضايی است ، بسازند. 
ديميتری راگوزين، رئيس آژانس فضايی روسيه به شدت از اين طرح سينمايی 
حمايت كرده و اميدوار است تا روسيه نخستين كشوری باشد كه در فضا فيلم 

می سازد.
جالب اينجاست كه پيش تر اعالم شده بود تام كروز قرار است در فضا فيلم بسازد 
اما هنوز تاريخ سفر كروز به فضا و اينكه آيا افراد ديگری در اين ماموريت هنری با 

او همراهی خواهند كرد يا نه مشخص نيست.
روس ها اما با اعتماد به نفس تاريخی خود در ســينما و با پشتوانه غول های اين 
صنعت، حاال می خواهند عنوان نخستين كشــور سازنده فيلم در فضا را هم برای 
خود كنار بگذارند تا  ماه اكتبر، رزمناو پوتمكين، پلكان اودسا و شايد قدم گذاشتن 

بر سكوی سينما در خارج از سياره زمين را بيش از پيش ماندگار كنند.

راه نفس محله
من در محله ای زندگــی می كنم كه به  باغ هايش معروف بوده است. باغ های اين شیدااعتماد
محله به تدريج از بيــن رفته اند و به جايشــان برج های بلند 
روييده اند. باغ های اندك باقيمانده، خصوصی هستند و اطرافشان 
ديوار كشيده شده و از بافت محلی جدا شده اند. اين محل، پارك 
شهری درست و حسابی ندارد. يك زمين خالی بزرگ در محله 
هســت كه يك جوی آب از آن عبور می كند. دور اين جوی آب 
چند تايی درخت هست و سبزه. اين زمين خالی، بين برج های بلند 
محله و بين خيابان هايی كه نفسی برايشان نمانده تنها لكه خالی 

بزرگ در منطقه است.
عصرها كه زور آفتاب كم می شود، در همين زمين خالی، اهالی 
محل پياده روی می كنند. خانواده ها زيرانداز پهن می كنند و كنار 
جوی می نشينند. بچه های كوچك توی زمين بزرگ بدون اينكه 
دلهره عبور ماشينی را داشــته باشند می دوند و بازی می كنند. 
بزرگ ترها دوچرخه سواری می كنند. سگ نگهبان باغ مجاور با 
توله سياهش می چرخد و برای رهگذران عموما مهربان دمش 
را تكان می دهد. سرباز خســته ای روی چمن های اندك كنار 
جوی خوابش می برد و كودكان با دست های كوچكشان شقايق 
می چينند و برای مادرانشــان می برند. اين زمين خالی بزرگ، 
مالكيت خصوصی دارد. هيچ امكاناتی ندارد و هيچ گونه رسيدگی 
خاصی به آن نمی شــود با اين حال، راه نفس اين محل را باز نگه 
داشته است. با اينكه چندان تميز هم نيست و حتی همسايه های 
بی ذوق گاهی نخاله ها و زباله هايشان را گوشه و كنار اين زمين، 
خالی می كنند. گاهی هم سر و كله چند نقشه بردار پيدا می شود و 
اين دلهره را به جان اهالی محل می اندازد كه عاقبت ساخت وساز 

اين زمين هم شروع خواهد شد.
غم انگيز است كه شهر خاكستری، نمی تواند از اين فضاهای خالی 
محافظت كند و به آنها كاربری فضای سبز شهری بدهد. همين 
حاال، اين زمين دارد به عنوان يك فضای شــهری به خوبی عمل 
می كند و اهالی را به سوی خودش می كشاند. درخت ها، سبزه ها 
و شقايق ها بدون اينكه دستی برای رسيدگی به آنها در كار باشد 
سبز می شوند. در شهر ماشين ها و برج ها، اين تكه زمين فعال در 
تصرف اهالی است. تا كی حصارهای سفيد و آبی دورش كشيده 
شوند و بيل های مكانيكی زمينش را تكه تكه در كاميون ها خالی 
كنند و به جای يك زمين 
خالی، يك مجموعه برج 

ديگر در آن علم كنند.
در جنگی كه برای حفظ 
باغ هــای خصوصی در 
جريان است بايد گوشه 
چشــمی هم به فضاهای 
داشته  وجود  اينچنينی 
باشــد. مخصوصا وقتی 
كه يك بخــش از محله 
خودبه خود دارد به عنوان 
پارك شهری عمل می كند 
و فقط نياز به بهســازی و 

ساماندهی دارد.
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